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Hell is a place where nothing connects with nothing.
—T. S. Eliot, Εισαγωγή στην ‘Κόλαση’ του Δάντη.

Robert Fludd, Celestial Monochord, 1618. Σο θεϊκό χέρι κουρδίζει το ουράνιο μονόχορδο, το
οποίο εκτεινόμενο από τον ουρανό ως τη γη περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σε μία αρμονική ενότητα.
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Πρόλογος

Η παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε υπό την συνεποπτεία του επίκουρου καθηγητή Παναγιώτη
Δόικου και του καθηγητή Günter Zöller. Παρουσιάστηκε δε στο σεμινάριο της ομάδας των
υποψήφιων διδακτόρων του καθηγητή Günter Zöller στο πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilians
Universität του Μονάχου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, στο οποίο συμμετείχα. Η
καθοδήγηση του καθηγητή Zöller, του οποίου η φιλοσοφική έρευνα πάνω στη φιλοσοφία της
μουσικής, τον Schopenhauer και τον γερμανικό ιδεαλισμό έχουν αναγνωριστεί διεθνώς, υπήρξε
ιδιαίτερα χρήσιμη και κατατοπιστική. Η στήριξη, ωστόσο, και η κατεύθυνση που έλαβα από τον
επόπτη καθηγητή μου κ. Δόικο κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου υπήρξε ανεκτίμητη. Η
έρευνα πάνω στην παρούσα μελέτη ξεκίνησε στα πλαίσια των μαθημάτων του και η πρώτη μου
προσέγγιση αφορούσε στη φιλοσοφία του Nietzsche και το έργο του ‘Η γέννηση της τραγωδίας’. Η
οντολογία και ο υπαρξισμός που ήταν στο επίκεντρο των διαλέξεων του κ. Δόικου με οδήγησαν στο να
κάνω μία μεταφυσική ανάγνωση της μουσικής και να εστιάσω στην οντολογική της προτεραιότητα.
Σον ευχαριστώ από καρδιάς, πρωτίστως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για την ελευθερία που
μου παραχώρησε. Κάπως έτσι ξεκινά να ανθίζει η σκέψη.
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Εισαγωγή

Σ

ι είναι αυτό, η μουσική, που με κάνει να συλλαμβάνω τις μορφές που τόσο αφηρημένα
φέρνει μέσα μου και τις παρατάσσει με τέτοιο συγχρονισμό και αρμονία, έτσι που ένα σώμα
γίνεται σώματα, μία ζωή τόσες άλλες, μία στιγμή εμπειρίες που έρχονται από αλλού,

χρωματίζονται από εμένα και περνούν στο άχρονο; Ο εαυτός απορεί, ενόσω, αφενός βρίσκεται εκτός
του και αφετέρου, εγγύτερα στον ίδιο. Λες και η κίνηση της μουσικής έρχεται απευθείας από την πηγή,
λες και είναι η ίδια η πηγή, το κινούν και το ακίνητο μαζί1.
Η μυστηριακή εμπειρία της μουσικής απασχόλησε ιδιαίτερα το φιλοσοφικό στοχασμό, ο οποίος
τον 18ο αιώνα στρέφεται, από την κλασική - υπό ένα μαθηματικό πρίσμα - φιλοσοφία της μουσικής
καθαρά στην έρευνα της μουσικής απόλαυσης και εμπειρίας, πράγμα που οδήγησε στη θεμελίωση
ενός σημαντικού, πλέον, τομέα της φιλοσοφίας της τέχνης, στην αισθητική της μουσικής. Πρόδρομοί
της οι Alexander Gottlieb Baumgarten και Immanuel Kant. Η φιλοσοφία του Kant δε, καταλυτική
για την επίδρασή της στον γερμανικό ιδεαλισμό- έγινε αντικείμενο σφοδρής κριτικής αλλά και
έμπνευσης, καθώς έθεσε εκ νέου τα θεμέλια των θεωριών της γνώσης.
Εκείνο, ωστόσο, στο οποίο θα σταθούμε στην παρούσα μελέτη είναι το πώς συνδέονται τα
προβλήματα της γνώσης με την φιλοσοφία της μουσικής και, κυρίως, πώς η τελευταία δείχνει να δίνει
1

ε μία προσπάθεια εντοπισμού των απαρχών της μουσικής, αρχαιολόγοι και ανθρωπολόγοι συμπέραναν μέσα από τα
ευρήματά τους πως η εξέλιξη της μουσικής συνδέεται στενά με την σταδιακή εξέλιξη του εγκεφάλου. Φρονολογικά η
μουσική υπήρχε ήδη από την προϊστορική περίοδο ως μέσο σύσφιξης των κοινωνικών δεσμών και της επίλυσης
διενέξεων, καθώς εκείνο που καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων, το συναίσθημα, είναι και αυτό στο οποίο πρώτα
επιδρά η μουσική. Σα τελευταία χρόνια η μουσική έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και των νευροεπιστημών. Ο
διάσημος, για τη έρευνα της επίδρασης της μουσικής πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο, νευροεπιστήμονας Oliver
Sacks παρατήρησε πως η μουσική εξαφάνιζε σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς τα συμπτώματα της νόσου πάρκινσον,
τα οποία επέστρεφαν μετά το τέλος της ακρόασης, Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν μόνο ασθενείς που άκουγαν τη
μουσική που ταίριαζε στο προσωπικό τους γούστο. Διαπιστώθηκε, δηλαδή, πως η μουσική δεν επιδρά ως φάρμακο
που καταπολεμά τα συμπτώματα της ασθένειας, αλλά απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του ασθενούς ως ακροατή στην
παραγωγή μιας σειράς μουσικών προσδοκιών, καθώς η πρόσληψη της μουσικής βασίζεται στο ότι προβλέπουμε τι
ακολουθεί. Η κίνηση της μουσικής δημιουργεί μία ροή στις λειτουργίες του εγκεφάλου, παρέχοντας έτσι μία σειρά
προθέσεων, στις οποίες ο ασθενής ανταποκρίνεται με τις κινήσεις του. Φαρακτηριστικό είναι δε, ότι όχι μόνο η
κίνηση της μουσικής αλλά οποιαδήποτε άλλη κίνηση ‘οργανικής’ - και όχι μηχανικής - φύσης έχει τα ίδια
αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ο βηματισμός των περαστικών, ο συντονισμός με τις κινήσεις ενός αλόγου κατά
την ιππασία κτλ. Ο Sacks παρατήρησε τα ίδια αποτελέσματα οργάνωσης του εγκεφάλου μέσω της μουσικής σε
ανθρώπους με σοβαρή διανοητική καθυστέρηση, οι οποίοι μόνο κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης έφερναν
εις πέρας πολλαπλά καθήκοντα. βλ. Jourdain Robert, Music, the brain, and ecstasy : how music captures our imagination,
New York : Morrow, 1997, σελ. 300-304.
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διέξοδο σε μία βασική διένεξη στο χώρο των γνωσιοθεωριών · τη γνωστή προβληματική περί
υποκειμένου – αντικειμένου.
ημαντικά φιλοσοφικά συστήματα για να εξετάσουμε το εν λόγω θέμα, στα οποία η μουσική
παίζει πρωτεύοντα ρόλο και από τη σκοπιά της γνώσης, είναι αυτά των Friedrich Schelling, Arthur
Schopenhauer και Friedrich Nietzsche. Και οι τρεις προέρχονται από μία φιλοσοφική παράδοση η
οποία προσπαθούσε να καλύψει τα κενά της καντιανής φιλοσοφίας και να υπερβεί τις διχοτομίες της.
Η καντιανή μέση οδός, κατά την οποία η αποδέσμευση του αντικειμένου από το υποκείμενο με έναν
τρόπο που το αντικείμενο καθίσταται υπερβατικό προς το υποκείμενο, οδήγησε στην ίδρυση της
επιστημολογίας του υπερβατoλογικού Ιδεαλισμού2.
Περιορίζοντας τη γνώση στην εμπειρία που αντιλαμβανόμαστε από τις αισθήσεις, ο Kant
υποστήριξε την ιδέα, πως το πράγμα καθεαυτό παραμένει άγνωστο στο υποκείμενο, καθώς αυτό που
το τελευταίο αντιλαμβάνεται είναι μόνο τα αισθητηριακά δεδομένα και όχι το αληθινό αντικείμενο.
τα πλαίσια των εννοιών του νου – τις καντιανές κατηγορίες της γνώσης -, όπου ο χώρος και ο χρόνος
είναι a priori μορφές της λογικής διαίσθησης πάνω στην οποία βασίζεται η ανθρώπινη εμπειρία, η
περιορισμένη αντίληψη δεν μπορεί να γνωρίσει το πράγμα καθεαυτό, δηλαδή το υπερβατικό
αντικείμενο3. Μετά τον Kant, ωστόσο, η διαμάχη περί υποκειμένου – αντικειμένου και περί της
γνώσης για το πράγμα καθεαυτό περνάει σε μία νέα εποχή. Σα φιλοσοφικά συστήματα των Friedrich
Schelling, Arthur Schopenhauer και Friedrich Nietzsche, τα έργα των οποίων κατέχουν ιδιαίτερη
θέση στη φιλοσοφία της τέχνης, θα αναγάγουν τη μουσική σε μέσο υπέρβασης του δυισμού
υποκειμένου – αντικειμένου. Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στο σύνολο των έργων των εν λόγω
φιλοσόφων, εστιάζοντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον στα εξής: ‘ύστημα του Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού’ και
‘Υιλοσοφία της Σέχνης’ του Schelling, ‘Ο κόσμος ως Βούληση και Παράσταση’ του Schopenhauer και ‘Η
Γέννηση της Σραγωδίας’ του Nietzsche. Καθώς η μουσική αποτελεί ένα από τα τελικά σημεία του
στοχασμού τους, θα χρειαστεί να κάνουμε μία συνολική παρουσίαση της φιλοσοφικής τους σκέψης για
να γίνει κατανοητή η θέση της μουσικής στα συστήματά τους.

2
3

Βλ. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998, σελ. 3108.
Βλ. και Μάρκος Σσέτσος, Βούληση και ήχος, Η μεταφυσική της μουσικής στη φιλοσοφία του οπενχάουερ, Βιβλιοπωλείον της
‘Εστίας’, 2004, Αθήνα , σελ. 51-55.
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Κεφάλαιο 1ο

Friedrich Schelling

Schelling, παστέλ του Christian Friedrich Tieck.
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Ένα νέο είδος αλήθειας
Όλη η γνώση στηρίζεται στην ταύτιση του αντικειμενικού
με το υποκειμενικό- γιατί γνωρίζουμε μόνο αυτό που είναι
αληθινό· αλλά η αλήθεια, γενικά ,θεωρείται ότι συνίσταται
στην ταύτιση των παραστάσεων με τα αντικείμενά τους.
-

Schelling, ‘ύστημα του Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού’.

O Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (27 Ιανουαρίου 1775 – 20 Αυγούστου 1854), ένας από
τους πιο σημαντικούς γερμανούς ιδεαλιστές, κατέχει μια εξέχουσα θέση στο χώρο της φιλοσοφίας και
ιδιαίτερα στην ιστορία της φιλοσοφίας της μουσικής. Γιος πάστορα, γεννήθηκε στην πόλη Leonberg
του Württemberg και σπούδασε στα δεκαπέντε του φιλοσοφία και έπειτα θεολογία. τενοί του φίλοι
και συγκάτοικοι ήταν οι Friedrich Hölderlin και Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Υιλόσοφοι που
μελέτησε σε βάθος και από των οποίων τη σκέψη επηρεάστηκε, οι Immanuel Kant και Johann
Gottlieb Fichte4. Πρόκειται για συστηματικό φιλόσοφο με μεγάλη επιρροή στους συγχρόνους και
μεταγενέστερούς του, το έργο του οποίου καλύπτει μεγάλο μέρος φιλοσοφικών ερευνών, από
επιστημολογία μέχρι μεταφυσική και φιλοσοφία της τέχνης.
Αναζητώντας την πηγή της αντικειμενικής γνώσης, ο Schelling συνδέει τις, μέχρι τότε ασύνδετες,
παραγωγικές τάσεις του ανθρώπου, φιλοσοφία και τέχνη, και καθιστά την τέχνη όργανο της
φιλοσοφίας5. Θεωρεί την τέχνη μέρος της φιλοσοφίας και όχι αντικείμενό της, έναν τόπο προνομιακό,
όπου η σύλληψη του γενικού μπορεί να καταστεί δυνατή στη μορφή του αισθητικού αντικειμένου 6. Ο
Schelling επιδίωξε να υπερβεί την προβληματική υποκειμένου – αντικειμένου στο πεδίο της γνώσης,
θεμελιώνοντας, όπως διατύπωσε και ο ίδιος, ένα νέο είδος αλήθειας, όπου το υποκείμενο συμπίπτει με το
αντικείμενο. την γνώση καθεαυτή, στο γεγονός του γιγνώσκειν μου, το αντικειμενικό και το υποκειμενικό είναι
τόσο ενωμένα, που κάποιος δεν μπορεί να πει ποιο από τα δύο έχει προτεραιότητα7. Πρόκληση, συνεπώς, του
4
5

6
7

Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by
Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 96.
Η συμβολή του Schelling είναι σημαντική για την εν λόγω σύνδεση. Διέκρινε πως η φιλοσοφία και η τέχνη είναι πολύ
όμοιες ως προς την παραγωγή τους, με τη διαφορά πως η τέχνη μορφοποιείται προς τα έξω, ενώ η φιλοσοφία
στρέφεται εντός. Η έρευνα του τρόπου παραγωγής των δύο αυτών τάσεων καλύπτει μεγάλο μέρος του υστήματος του
Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού και αποτελεί βάση της επιστημολογίας του.
Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by
Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 99,101.
F.W.J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
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φιλοσοφικού στοχασμού, θεωρεί ο Schelling, είναι η διερεύνηση αυτής της ταυτότητας. Σι προηγείται
πριν από την ταύτιση; Ποιο είναι το πρωταρχικό; Για την έρευνα της περίπτωσης που το αντικειμενικό
είναι το πρωταρχικό, κατάλληλο όργανο καθίσταται η φιλοσοφία της φύσης, ενώ, στην περίπτωση που
το υποκειμενικό προηγείται, η φιλοσοφία του πνεύματος ή υπερβατολογική φιλοσοφία θεωρείται το
μόνο μέσο. Αναζητούμε, λοιπόν, την πρώτη αρχή που θα μπορούσε να φωτίσει τα αόρατα νήματα που
συνδέουν τον πραγματικό με τον ιδεατό κόσμο, στρέφοντας το ενδιαφέρον προς τη φιλοσοφία της
φύσης και τη φιλοσοφία του πνεύματος αντίστοιχα, καθώς ο Schelling ταυτίζει τη φύση με το
πραγματικό, αντικειμενικό και το πνεύμα με το ιδεατό, υποκειμενικό. Η φύση ενέχει για τους συγχρόνους του Schelling- ρομαντικούς φιλοσόφους κάτι μυστικιστικό, θεωρείται σύμβολο μιας
χαμένης ενότητας, στην οποία το ον και η φύση είναι αδιαχώριστα. Ένα πνεύμα είναι παρόν σε όλες
τις εκφάνσεις της φύσης, μία αρχή που διέπει όλα όσα η τελευταία περιλαμβάνει. Αυτή η επανένωση
φύσης και πνεύματος έγινε για τον Schelling ένα από τα οράματα της φιλοσοφίας του8.
ύμφωνα με τον Kant, η φύση, αφενός είναι αντικείμενο των φυσικών επιστημών που ακολουθεί
τους νόμους της αναγκαιότητας και αφετέρου, ως αντικείμενο ομορφιάς, έχει σκοπούς που η
ανθρώπινη αντίληψη αδυνατεί να ερμηνεύσει. Η ίδια αντίφαση αναλογεί και στον άνθρωπο, ο οποίος,
όντας φυσικό αντικείμενο, νοείται και τελεολογικά αλλά και ως αυτόνομο ον9. Η εν λόγω συλλογιστική
οδηγεί σε πολλά ερωτήματα. Πώς συνδέεται η ανθρώπινη ελευθερία με την αναγκαιότητα της φύσης;
Πώς, όταν ο άνθρωπος θεάται την ομορφιά στη φύση, παράγει έργα τέχνης ομοίου κάλλους, εφόσον,
κατά τον Kant, το ωραίο εξαρτάται από την υποκειμενική αίσθηση του καθενός; Πώς, επίσης, όντας ο
ίδιος μέρος τη φύσης, έχει την ικανότητα του να κρίνει το ωραίο και να επικοινωνήσει την προσωπική
του θέαση της φύσης αντικειμενικά; Ποια είναι η συνθήκη αυτής της ικανότητας; Είναι σαφές, για τον
Kant, πως ο άνθρωπος ανήκει ταυτόχρονα σε δύο κόσμους· σε αυτόν της φύσης – αναγκαιότητας και
σε αυτόν της νόησης – ελευθερίας. Ωστόσο, το πράγμα καθεαυτό παραμένει ακόμα απρόσιτο.
Ο Johann Gottlieb Fichte επιχειρεί να δώσει διέξοδο στην καντιανή προβληματική μέσω μιας
μεταφυσικής συλλογιστικής, κάνοντας έκδηλη την προσπάθεια αποδέσμευσης από τους περιορισμούς
του Kant, αρνούμενος να δεχτεί πως δεν έχουμε πρόσβαση στην αιτία. Πλέον, ο άνθρωπος δεν είναι
προϊόν του αισθητηριακού κόσμου και ο τελικός σκοπός της ύπαρξής του δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε
εκείνον. Ο προορισμός του υπερβαίνει τον χρόνο και το χώρο και όλη την αισθητηριακότητα. Σο τι είναι και το τι
Charlottesville, 1978, σελ. 5.
8 Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by
Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 99.
9 Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity - From Kant to Nietzsche, Manchester University Press, UK, 2003, σελ. 102.
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οφείλει να κάνει τον εαυτό του, αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο άνθρωπος : όπως έχει ανώτερο προορισμό , έτσι και
η σκέψη του μπορεί να αναχθεί απολύτως πέρα απ’ όλους τους περιορισμούς της αισθητηριακότητας10. Ο Fichte
εισάγει την ιδέα του Απόλυτου Εγώ, το οποίο προηγείται κάθε εμπειρίας και στο οποίο οφείλεται η
παραγωγή του κόσμου. Αυτό το καθαρό Εγώ συνιστά μια αρχή απεριόριστη, υποκειμενική και
δραστήρια, βάση όλης της πραγματικότητας. Ενώ θέτει τον εαυτό του, το Εγώ δημιουργεί παράλληλα
και το αντίθετό του, το μη – Εγώ. Έτσι το πνευματικό δημιουργεί το μη πνευματικό, το μη
υποκειμενικό, τη Υύση, με μόνο στόχο να υπερβεί τον εαυτό του. υνεπώς, η πρόσβασή μας στο
πράγμα καθεαυτό είναι η συνειδητοποίηση αυτής της ελευθερίας που υπερβαίνει τη φύση και της οποίας
η αιτία δεν είναι άλλη από τον εαυτό της11.
Σο φιλοσοφικό σύστημα του Fichte υπήρξε σταθμός στο στοχασμό του Schelling, ο οποίος
αναλαμβάνει με τη σειρά του την ιδέα του Απόλυτου, διαφοροποιείται, ωστόσο, σε ένα βασικό σημείο :
στο ότι η παραγωγική δύναμη της φύσης την καθιστά υποκείμενο και όχι αντικείμενο γνώσης. Ο
Schelling αρνείται την, τελεολογικής σημασίας, υποβαθμισμένη φύση του Fichte, διαβλέποντας σε
αυτή ένα δρόμο προς το πνεύμα, όπως συμβαίνει αντίστοιχα να έχουμε πρόσβαση στη φύση μέσω του
πνεύματος12. Ο κύριος στόχος της φύσης, να γίνει η ίδια εξ’ ολοκλήρου ένα αντικείμενο προς τον εαυτό της,
κατορθώνεται μόνο μέσω της ύστατης και υψηλότερης τάξης στοχασμού, που δεν είναι άλλη από τον άνθρωπο 13.
Σο σημείο, επομένως, όπου ο Schelling κατορθώνει την χαμένη ένωση φύσης και πνεύματος,
εντοπίζεται στο ότι συλλαμβάνει την φύση ως πνευματική διαδικασία. Εκείνο δε, που βρίσκεται πίσω
και από τα δύο είναι το Απόλυτο.

Johann Gottlieb Fichte, Ο προορισμός του ανθρώπου, μετάφραση .Δ. Γερογιωργάκης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα
2000, σελ. 154.
11 Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity - From Kant to Nietzsche, Manchester University Press, UK, 2003, σελ.75.
12 ε μία από τις τελευταίες του επιστολές προς τον Fichte, ο Schelling γράφει : Έχω απόλυτη επίγνωση του ότι, σύμφωνα με
τη δική σου σύλληψη της φύσης, αυτή πρέπει να εμπίπτει σε μία πολύ μικρή περιοχή της συνείδησης. Για σένα η φύση δεν έχει
καμία θεωρητική σημασία, μόνο τελεολογική. Ωστόσο, είσαι αλήθεια της άποψης, πως το φως, για παράδειγμα, υπάρχει, έτσι ώστε
να μπορούν τα λογικά όντα να βλέπουν το ένα το άλλο, όταν συνομιλούν μεταξύ τους, και, ότι ο αέρας υπάρχει , έτσι ώστε, όταν
ακούν το ένα το άλλο να μπορούν να μιλούν μεταξύ τους; ibid., σελ. 103.
13 F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 6.
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Η Υιλοσοφία της Σαυτότητας

Η φύση είναι αόρατο πνεύμα, το πνεύμα αόρατη φύση.
-

Schelling, ‘Ideas for a Philosophy of Nature: as Introduction to the
Study of this Science’.

τις διάφορες εκδοχές της φιλοσοφίας της Υύσης (Naturphilosophie) ο Schelling προσπαθεί από
το 1797 και έπειτα να βρει νέους τρόπους για να προσεγγίσει την ιδέα της ταυτότητας ανάμεσα στο
πνεύμα και τις διεργασίες της φύσης. Η φιλοσοφία της Σαυτότητας, που είναι άλλη μια εκδοχή της
Naturphilosophie, ξεκινά το 1801 με το ύστημα του Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού14 και περιλαμβάνει
τρεις διακριτές φιλοσοφίες: τη φιλοσοφία της φύσης, τη φιλοσοφία του πνεύματος (υπερβατολογική
φιλοσοφία) και τη φιλοσοφία της τέχνης. Σο αντικείμενο φιλοσοφίας του Schelling, γενικότερα, δεν
είναι άλλο από το Απόλυτο, όπως αυτό φανερώνει τον εαυτό του στη φύση, στο πνεύμα και στην
τέχνη. Η φιλοσοφία της Σαυτότητας, ειδικά, είναι η φιλοσοφία εκείνη που ερευνά την ταυτότητα της
φύσης και του πνεύματος και η φιλοσοφία της τέχνης ,έπειτα, πραγματεύεται αυτή την ταυτότητα,
όπως εκδηλώνεται στον κόσμο της τέχνης15.
ύμφωνα με τη φιλοσοφία της Υύσης, όλοι είμαστε μέρος ενός αλληλένδετου λου, το οποίο
θεμελιώνεται στη βάση μιας αύξουσας σειράς δυνατοτήτων. Οι δυνατότητες αυτές, ωσάν μαγνήτης,
διακρίνονται από την πολικότητα εντός τους, από τους αδιαχώριστους, αν και αντίθετους, πόλους τους.
Αυτή η καθολική δυαδικότητα, η διαφορά υποκειμένου – αντικειμένου, αποτελεί την αρχή της
ερμηνείας της φύσης. Ως παραγωγικότητα, η φύση δεν μπορεί να εννοηθεί ως αντικείμενο, εφόσον
είναι το υποκείμενο όλων των προϊόντων της. Ως απόλυτο, επίσης, υποκείμενο, η φύση συμβάλλει στη
συγκρότηση της αντικειμενικότητας μέσω της σύνδεσής της με ένα σκεπτόμενο υποκείμενο (πνεύμα) 16.
Πώς , όμως, προκύπτει το σκεπτόμενο υποκείμενο από τη φύση;
Βάση της φιλοσοφίας της Σαυτότητας είναι η κλιμάκωση των σταδίων του Εγώ από το εν δυνάμει
στο εν ενεργεία είναι. Ο Schelling συλλαμβάνει το Εγώ ως αρχικά αδιαχώριστο, το οποίο, εκκινώντας
Σο ύστημα του Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού καταλήγει στην έννοια του υπερβατικού υποκειμένου, μία εκδοχή του
οποίου υιοθετήθηκε και από τον Hegel στην Υαινομενολογία του Πνεύματος. Βλ. Routledge Encyclopedia of Philosophy,
Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998, σελ. 7693.
15 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. xxxv.
16 Βλ. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998, σελ. 7693.
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από μία σειρά διασπάσεων του εαυτού του και ανασυνθέσεων μέσα στα ‘προϊόντα’ της φύσης, αποκτά
αυτoσυνείδηση. Παρατηρούμε μία διαβάθμιση, όπου το χαμηλότερο επίπεδο του είναι παραιτείται εν
όψει ενός ανώτερου επιπέδου του είναι, το οποίο με τη σειρά του θα παρατηθεί για να ηγηθεί ένα
άλλο, έως ότου φθάσουμε στο ανώτατο στάδιο της κλίμακας. Φαρακτηριστικό αυτής της μετάβασης
είναι ότι οτιδήποτε παρουσιάζεται ως υποκείμενο ή εν δυνάμει είναι, περνώντας στην εν ενεργεία
κατάσταση, μετατρέπεται σε αντικείμενο, δίνοντας τη θέση του σε ένα άλλο ανώτερο εν δυνάμει
είναι17.
Αυτή η παραίτηση του εν δυνάμει είναι -του υποκειμένου- και η μετατροπή του σε εν ενεργεία είναι
- αντικείμενο - οδηγεί στη θεμελίωση της ιδέας του μη - όντος, καθώς, στη διαδικασία αυτής της αυτόυποβίβασης το εν δυνάμει είναι αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μη – ον18. Η εν λόγω κλιμάκωση εκκινεί
από το χαμηλότερο υποκείμενο, το οποίο δεν διαθέτει καμία εξουσία, και μέσα από μία σειρά
συνεχών αυτό – παραιτήσεων των υποκειμένων σε αντικείμενα, φθάνουμε στο ύψιστο υποκείμενο, σε
εκείνο που εξουσιάζει το είναι : φθάνουμε στον άνθρωπο, οποίος όντας αυτεξούσιος, εξουσιάζει,
σχετικά, και το είναι. Σα στάδια, λοιπόν, που θέτουν τον κόσμο της φύσης εν ενεργεία εκκινούν
ασυνείδητα, μας οδηγούν έπειτα στην οργανική φύση και κατόπιν στη συνείδηση και στην αυτοσυνείδηση19.
Σο ιδιάζον χαρακτηριστικό του Εγώ είναι ότι εκτός του ενεργήματος της αυτοσυνείδησης δεν
υπάρχει · υπάρχει μόνο εντός της αυτοσυνείδησης και πριν από αυτήν το Εγώ υπάρχει στην κατάσταση
του εν δυνάμει είναι. Σο εν δυνάμει είναι, όμως, είναι το υποκείμενο εκείνο που παραμένει μία
ταυτότητα, είναι το υποκείμενο δηλαδή, που παραμένει μία α-διαφορία [Indifferenz] υποκειμένου και
αντικειμένου, καθώς ως εν δυνάμει ενεργεία είναι, οι πιθανότητες να είναι υποκείμενο είναι ίσες με
αυτές του να είναι αντικείμενο. Επομένως, η ταυτότητα υποκειμένου και αντικειμένου, η έννοια του
υποκειμενοαντικειμένου εμπεριέχεται στο Εγώ. Σο τελευταίο είναι σε κάθε στάδιό του σχετικώς
αληθές, καθώς το υποκείμενο μετατρέπει τον εαυτό σου σε αντικείμενο εν όψει της αλήθειας του
επόμενου υποκειμένου, συνεπώς αληθεύει αναγνωρίζοντας τον εαυτό του ως σχετικώς μη-ον20.
Βλ. F. W. J. Schelling, Υιλοσοφία της Αποκαλύψεως, μετάφραση Θ. Λουπασάκης, Εκδόσεις Ροές, Αθήνα 2004, σελ. 73.
Ο Schelling κατατάσσει τα αισθητά πράγματα στα μη – όντα. Γράφει στη Υιλοσοφία της αποκαλύψεως : Σα αισθητά
πράγματα είναι μη – όντα· δεν έχουν απεκδυθεί την δύναμη του είναι, δυνάμει μεν συνιστούν το υποκείμενο του είναι, ενεργεία
όμως το είναι δεν υφίσταται πλέον εντός τους. Ώστε, στα αισθητά πράγματα, ορίζει η φιλοσοφίας της ταυτότητας, εξακολουθεί να
υπάρχει πάντοτε το υποκείμενο, δεν είναι, όπως πρέσβευε ο Υίχτε, ένα απόλυτο μη υποκείμενο, αλλά το υποκείμενο που εντός
τους έχει μεταστραφεί σε αντικείμενο. Τπ’ αυτήν δε την έννοια η φιλοσοφία της ταυτότητας έλαβε και το όνομα σύστημα της
ταυτότητος μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Ibid, 75.
19 Βλ. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998, σελ. 7693.
20 Βλ. F. W. J. Schelling,Υιλοσοφία της Αποκαλύψεως, μετάφραση Θ. Λουπασάκης, Εκδόσεις Ροές, Αθήνα 2004, σελ. 78.
17
18
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Υθάνοντας στο ύψιστο επίπεδο του είναι, στο ύστατο στάδιο του Εγώ, παρατηρούμε πως αποτελεί
μεν ταυτότητα μεταξύ νοείν και είναι, πρόκειται όμως όχι για εν δυνάμει αλλά για εν ενεργεία
ταυτότητα, απόλυτη ταυτότητα υποκειμένου και αντικειμένου21. Σο σκεπτόμενο, λοιπόν, υποκείμενο
(πνεύμα) προκύπτει από τη φύση στη σύλληψη ενός Απόλυτου Εγώ που έρχεται αναδρομικά να γνωρίσει τον
εαυτό του σε μία ιστορία της αυτοσυνείδησης22. Η πράξη, ωστόσο, του Απόλυτου Εγώ, οι δυνάμεις που
κατευθύνουν την αυτoσυνείδηση δεν γίνονται φανερές σε αυτήν. Προκύπτει, συνεπώς, το ερώτημα: πώς
μπορεί η σκέψη να προσεγγίσει αυτό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της γνώσης;

21
22

Βλ. F. W. J. Schelling,Υιλοσοφία της Αποκαλύψεως, μετάφραση Θ. Λουπασάκης, Εκδόσεις Ροές, Αθήνα 2004, σελ. 76.
Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998, σελ. 7693.
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Σο Απόλυτο

Η μία θεμελιώδης προκατάληψη, στην οποία εξαντλούνται και όλες οι υπόλοιπες,
δεν είναι άλλη από την εξής: ότι υπάρχουν πράγματα έξω από εμάς.
-

Schelling, ‘ύστημα του Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού’.

Ο Schelling αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην προσέγγιση του Spinoza και του Fichte σχετικά με
την έννοια του Απόλυτου. Εκκινεί τη συλλογιστική του επηρεασμένος κατά πολύ από τη σπινοζική
μεταφυσική, της οποίας το Απόλυτο ή Θεός ταυτίζεται με την πραγματικότητα. Αφενός υιοθετεί την
έννοια της απόλυτης αρχής, από την οποία προκύπτει ο κόσμος, και τη σημασία του Εγώ για τη
συγκρότηση του περατού και, αφετέρου, απομακρύνεται από το τελεολογικό, δεσμευμένο από τους
νόμους της φύσης Απόλυτο του πινόζα και από τον υποκειμενικό ιδεαλισμό του Fichte, κατά τον
οποίο η φύση υπάρχει για να υποτάσσεται στο Εγώ23.
Σο ‘εγώ’ σκέφτομαι, ‘εγώ’ είμαι, είναι, από τη εποχή του Descartes, το βασικό λάθος όλης τη γνώσης,
διατείνεται ο Schelling. Η σκέψη δεν είναι η σκέψη ‘μου’, το είναι δεν είναι το είναι ‘μου’. Όλα είναι μόνο του
Θεού ή της Ολότητας.24 Δίνοντας μία μεταφυσικά ρεαλιστική ερμηνεία στο υπερβατικό Εγώ των Kant
και Fichte, ο Schelling συλλαμβάνει το Εγώ ως το αδιαφοροποίητο, άνευ όρων Απόλυτο που είναι
κοινή καταγωγή και της φύσης (πραγματικό) και του πνεύματος (ιδεατό). Είναι φανερό πως η φύση
εδώ δεν υπερισχύει του πνεύματος ούτε το πνεύμα υποτάσσει τη φύση, αλλά η ισχύς πίσω από τις
διεργασίες του πνεύματος και την παραγωγικότητα της φύσης είναι η ίδια απόλυτη αρχή που καθιστά
την πραγματικότητα της φύσης ίδια με την ιδεατότητα του πνεύματος. Αυτή η απόλυτη αρχή δεν
συνίσταται στην αρχή της υποκειμενικότητας - στο Εγώ της ανθρώπινης αυτοσυνείδησης - αλλά στην
ίδια την αρχή της ταυτότητας25.
Πώς προσεγγίζεται όμως η αρχή αυτή; Η αλήθεια των ισχυρισμών για την Ολότητα είναι
αμφίβολη, αναπόδεικτη, καθώς κάθε κρίση είναι σχετική. Η Ολότητα όμως είναι απόλυτη.
Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998, σελ. 7695.
Από το άρθρο του Schelling Aphorisms on Naturphilosophie στο Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft (1806–1808), σελ.
148, βλ. Andrew Bowie, Schelling and modern European philosophy. An introduction, Routledge , London 1993, σελ. 61.
25 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, translator’s introduction, σελ. xxx.
23
24
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Αναζητούμε μία βάση, η συνθήκη της οποίας θα είναι διαφορετική από αυτή του πεπερασμένου · όχι
όμως εξ’ ολοκλήρου διαφορετική, γιατί αναπόφευκτα έτσι θα προκύψει ξανά το πρόβλημα του
δυισμού. Προκειμένου να αποφευχθεί το τελευταίο, υιοθετούμε την ιδέα πως το Απόλυτο είναι ο
πεπερασμένος κόσμος, καθώς το πραγματικό και το ιδεατό είναι απλώς διαφορετικές όψεις της μίας
και μοναδικής ουσίας, το γνωρίζουμε, ωστόσο, με τρόπο διαφορετικό από τον τρόπο που γνωρίζουμε
τον κόσμο των φαινομένων26. Αντιμέτωπος, λοιπόν, με τους περιορισμούς της θεωρητικής γνώσης, ο
Schelling ακολουθεί τον εξής συλλογισμό: η βάση που αναζητούμε πρέπει να είναι το σημείο, όπου το
πράγμα καθεαυτό και η παράσταση που έχω για αυτό να είναι απόλυτα ένα, να αποτελούν μία απόλυτη
ταυτότητα, το υποκείμενο να ταυτίζεται με το αντικείμενο. Παρατηρεί δε, πως η πρωταρχική γνώση
για τον άνθρωπο δεν είναι άλλη από την γνώση του εαυτού του ή αλλιώς η αυτοσυνείδησή του. την
ίδια την πράξη της σκέψης συμβαίνει η σκέψη να έχει ως αντικείμενο τον εαυτό της, επομένως η βάση
που αναζητούμε δεν είναι άλλη από την πράξη της αυτοσυνείδησης. Η απόδειξη, πως στην
αυτοσυνείδηση το υποκείμενο και το αντικείμενο της σκέψης είναι ένα, έρχεται με το να σκεφτεί κανείς
το ενέργημα της σκέψης του27.
Εισάγεται εδώ, λοιπόν, η έννοια του εαυτού, ο οποίος εκτός της πράξης της αυτοσυνείδησης δεν
υπάρχει, καθώς ο εαυτός στον Schelling αρχίζει και τελειώνει στο σημείο που ο ίδιος συνειδητοποιεί
τον εαυτό του28. Πρέπει, ωστόσο, να διαχωρίσουμε την καθαρή αυτοσυνείδηση από την εμπειρική
αυτοσυνείδηση, κατά την οποία είμαστε απλώς το υποκείμενο των παραστάσεών μας. την καθαρή
αυτοσυνείδηση έχουμε επίγνωση του εαυτού μας, όχι με όρους, αλλά αυθεντικά, καθώς εισερχόμαστε
σε μία κατάσταση απελευθέρωσης από τις παραστάσεις, κατά την οποία το Εγώ είμαι και όχι, πλέον,
σκέφτομαι. Αναφέρεται, σαφώς, εδώ ο Schelling στην ιδέα ενός πρωταρχικού εαυτού, ο οποίος είναι
ανεξάρτητος από χωροχρονικούς προσδιορισμούς και αποτελεί την αιτία της αρμονίας του συνειδητού
και το ασυνειδήτου29.
Υθάνοντας στην εύρεση εκείνου που, ενώ αρχικά δεν ανήκει στον κόσμο των αντικειμένων, μπορεί
να γίνει αντικείμενο, αλλά μόνο για τον εαυτό του και για τίποτα έξω από αυτόν, οδηγούμαστε στο ότι:
αυτό που είναι η αρχή όλης της γνώσης δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να γίνει αντικείμενο της γνώσης ή
Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge, 1998, σελ. 7693.
F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 24.
28 Πέρα από την πράξη αυτή, η έννοια του εαυτού δεν υπάρχει, καθώς αυτός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πράξη της αυτοσυνείδησής
του. Ο εαυτός απλώς δεν έχει καμία ύπαρξη πριν την πράξη εκείνη, κατά την οποία η σκέψη γίνεται αντικείμενο στον εαυτό της,
και έτσι, δεν είναι τίποτα παραπάνω από τη σκέψη που γίνεται το αντικείμενό της, ibid, σελ. 25.
29 Ibid, σελ 32.
26
27
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αντικείμενο στον εαυτό του, παρά μόνο μέσω μιας συγκεκριμένης πράξης ελευθερίας30. Αυτό που
χαρακτηρίζει, δηλαδή, το ενέργημα της καθαρής αυτοσυνείδησης είναι η ανεξαρτησία της. Μόνο
μέσω αυτής της ελευθερίας, μέσω εκείνου δηλαδή που υπερβαίνουμε τη συνθήκη του πεπερασμένου,
μπορούμε να προσεγγίσουμε το απόλυτο Εγώ. Εάν, λοιπόν, ο εαυτός - ο οποίος είναι καθαρή πράξη
- πρέπει να γίνει αντικείμενο της γνώσης, η γνώση αυτή πρέπει να διακρίνεται από τα εξής
χαρακτηριστικά: να είναι μία γνώση της οποίας το αντικείμενο να είναι παράγωγο της ίδιας και να είναι
απόλυτα ελεύθερη, εντελώς αποδεσμευμένη από έννοιες και αποδείξεις, να είναι, δηλαδή, διαίσθηση31.
Εφόσον δε, πρόκειται για τη διαίσθηση εκείνη μέσα στην οποία ο παράγων και το παράγωγο
ταυτίζονται, μιλούμε πλέον για την πνευματική διαίσθηση32.

30
31

32

F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978.σελ. 26.
τον μη εννοιολογικό, απελευθερωμένο χαρακτήρα της διαίσθησης ο Schelling εντοπίζει το βασικό όρο - κλειδί της
γνωσιοθεωρίας του, ακολουθώντας τον Jacobi: Όσο συλλαμβάνουμε τα πράγματα εννοιολογικά, τόσο παραμένουμε σε μία
αλυσίδα μιας καθορισμένης συνθήκης - Jacobi, βλ. Andrew Bowie, Schelling and modern European philosophy. An introduction,
Routledge , London 1993, σελ. 21.
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον Fichte στην Δεύτερη Εισαγωγή στη θεωρία της Επιστήμης. Ο Schelling
υιοθετεί τον όρο, θέτοντάς τον στην υπηρεσία της φιλοσοφίας της Σέχνης. βλ. Berbeli Wanning, Schelling στο Music in
German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver
Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 99.
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Διαίσθηση

Όλοι κατέχουμε μία μυστική και θαυμαστή ικανότητα απόσυρσης από την εφήμερη μεταβολή
προς τον ενδότατο εαυτό μας, από τον οποίο απεκδύουμε καθετί εξωτερικό. Εκεί, στη μορφή του
αμετάβλητου, διαισθανόμαστε το αιώνιο μέσα μας.
-

Schelling, ‘Philosophical Letters on Dogmatism and Criticism’.

Η προτεραιότητα της διαίσθησης στη γνωσιοθεωρία του Schelling αποτελεί τη βασική του
διαφωνία με τον Kant, ο οποίος, ενώ δέχεται πως η διαίσθηση έρχεται πρώτη, άμεσα στη γνώση, την
τοποθετεί στο χαμηλότερο επίπεδό της. Ο Schelling από την άλλη, θεωρεί πως η διαίσθηση είναι η
πλέον προνομιακή λειτουργία του ανθρώπινου πνεύματος και πως πρόκειται για το ύστατο και πιο
σημαντικό πρόβλημα της λογικής. Η βασικότερη ένστασή του απέναντι στον Kant είναι πως ο
τελευταίος άφησε το ερώτημα περί καταγωγής των αισθήσεων να αιωρείται, αφήνοντας έτσι και ένα
κενό ανάμεσα στο ον και τη σκέψη· η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα, θεωρεί ο Schelling, είναι η
διαίσθηση33. την έννοια, μάλιστα, της διαίσθησης εντοπίζει και τη βάση της υπερβατολογικής
φιλοσοφίας. Ο Schelling θεωρεί πως η εν λόγω φιλοσοφία είναι η ιστορία της αυτοσυνείδησης κατά
την οποία η ίδια η άσκηση της φιλοσοφίας αποτελεί μία συνεχή κλιμάκωση της αυτο – διαίσθησης σε
όλο και αυξανόμενες δυνάμεις, εκκινώντας από την απλή ενέργεια της αυτοσυνείδησης και φθάνοντας
στον υψηλότερο τύπο διαίσθησης, την αισθητική34.
Ακολουθώντας τη συλλογιστική του Schelling για την εν λόγω κλιμάκωση, βλέπουμε πως αρχικά κατά τον ίδιο τρόπο που διαχώρισε αρχικά την καθαρή από την εμπειρική αυτοσυνείδησηδιαχωρίζει την αισθητήρια από την πνευματική διαίσθηση, καθώς η πρώτη δεν φαίνεται να παράγει το
αντικείμενό της, παραμένει εννοιολογική και κατά συνέπεια μέσα στα όρια της συνθήκης. Η έννοια της
πνευματικής διαίσθησης δε, την οποία αρχικά συναντάμε στον Fichte ως την ικανότητα εκείνη του
εμπειρικού υποκειμένου να κατανοεί τον εαυτό του και μέσω της οποίας μπορεί να βιώνει τις εμπειρίες
του ως δικές του, υιοθετείται από τον Schelling ως το απόλυτο όργανο της σκέψης35. Εντός της
Dale E. Snow, Schelling and the End of Idealism, State University of New York Press, NY 1996, σελ. 58,59.
F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978.σελ. 233.
35 Βλ. Andrew Bowie, Schelling and modern European philosophy. An introduction, Routledge , London 1993, σελ. 25.
33
34
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πνευματικής διαίσθησης, ο άνθρωπος ανακαλύπτει πως αυτό, μέσω του οποίου διαισθάνεται τον εαυτό
του, είναι κάτι που τον υπερβαίνει, καθώς είναι το Απόλυτο, το θεϊκό εντός του.
Η πνευματική διαίσθηση συνιστά το όργανο όλης της υπερβατικής σκέψης, καθώς η τελευταία ξεκινά να
αντικειμενοποιεί στον εαυτό της, μέσω της ελευθερίας, αυτό που διαφορετικά δεν είναι αντικείμενο. Προϋποθέτει
μία ικανότητα να παράγει αυθόρμητα συγκεκριμένες ενέργειες του νου και, έτσι, να διαισθάνεται ότι η παραγωγή
του αντικειμένου και η ίδια η διαίσθηση είναι απολύτως ένα. Όμως, αυτή η ικανότητα είναι αυτή της πνευματικής
διαίσθησης36.
λο το σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού, λοιπόν, βασίζεται σε αυτό το ζεύγος της
πνευματικής και της αισθητικής διαίσθησης, το οποίο, ενώ φαινομενικά δείχνει να αποτελείται από δύο
αντίθετα, στη ρίζα τους είναι ταυτόσημα, καθώς πρόκειται για δύο όψεις της μίας απόλυτης αρχής.
Ο χαρακτήρας της αντίθεσης των εννοιών της πνευματικής και αισθητικής διαίσθησης μπορεί να
εντοπιστεί και στα αντικείμενά τους, την αλήθεια και την ομορφιά, τα οποία αναλογούν το ένα στο
άλλο. Πιο συγκεκριμένα, ο Schelling υποστηρίζει πως όσο πιο πολύ το καθ’ έκαστο προσεγγίζει το
καθολικό, την ιδέα του, τόσο πιο πολύ συμμετέχει στην ομορφιά. Σο σημείο που το καθ’ έκαστο και
το καθολικό συμπίπτουν, ένα σημείο που το καθ’ έκαστο μπορεί να διαισθανθεί, είναι η ομορφιά. Κατά
τον τρόπο αυτό, η ομορφιά συνιστά το αντικείμενο της αισθητικής διαίσθησης. ταν δε, το καθολικό
και το καθ’ έκαστο συμπίπτουν αφαιρετικά, τότε στην σύμπτωση αυτή εντοπίζεται η αλήθεια, η οποία
συνιστά το αντικείμενο της πνευματικής διαίσθησης. Σα δύο αυτά αντικείμενα δεν είναι αντίθετα αλλά
αναλογούν το ένα στο άλλο, αποτελούν την ίδια ταυτότητα του καθολικού και του καθ’ έκαστου37.
Επομένως, αυτό που είναι η πνευματική διαίσθηση για το φιλόσοφο είναι η αισθητική διαίσθηση για το
αντικείμενό του38.
Ο Schelling μέσα στην εμπειρία της συνείδησης ταυτίζει τον εαυτό με την έννοια της πνευματικής
διαίσθησης και αναπτύσσει την τελευταία ως το βαθμό που γίνεται μια λειτουργία εντελώς ανεξάρτητη
από την συνείδηση. Προκειμένου δε, να παίξει πρωταρχικό ρόλο, η πνευματική διαίσθηση
προϋποθέτει την απουσία της συνείδησης39. Η αισθητική διαίσθηση, από την άλλη, είναι η πνευματική
διαίσθηση- εφόσον ο εαυτός είναι πνευματική διαίσθηση - που τώρα αντικειμενοποιείται και έτσι
F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 27.
37 F. W. J. Schelling ,Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 29-31.
38 Ιbid., σελ. 233.
39 Ο εαυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία παραγωγή που γίνεται αντικείμενο στον εαυτό της, δηλαδή, μία πνευματική διαίσθηση.
F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 28.
36
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μπορεί να μορφοποιηθεί στη συνείδηση. Ο τόπος που επιτυγχάνεται η μορφοποίηση της αισθητικής
διαίσθησης δεν είναι άλλος από αυτόν της τέχνης, την οποία ο Schelling κατατάσσει στο ύψιστο
σημείο της γνώσης, διακρίνοντας σε αυτή την δυνατότητα να φέρει το λον του ανθρώπινου όντος, σε
αντίθεση προς τη φιλοσοφία που φέρει μόνο ένα μέρος του40.
Αυτό που επιχειρεί ο Schelling με την εν λόγω συλλογιστική είναι να συλλάβει την ιδέα του
Απόλυτου στη μορφή του ωραίου. Εφόσον το Απόλυτο – ή Θεός, όπως το αναφέρει στη Υιλοσοφία της
Σέχνης – είναι αδύνατο να προσεγγιστεί εννοιολογικά, η μόνη οδός είναι μέσω μιας αισθητικής
ενέργειας της φαντασίας, μέσω της τέχνης, κατά την οποία το Απόλυτο, μεταβαίνοντας από την
πνευματική στην αισθητική διαίσθηση, από το καθολικό στο καθ’ έκαστο, από το υποκειμενικό στο
αντικειμενικό, μπορεί να αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του.

40

F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 233 κ.ε.
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Η Υιλοσοφία της Σέχνης
Ερμηνεύω, επομένως, στη φιλοσοφία της τέχνης όχι την τέχνη
ως τέχνη, όχι ως κάτι συγκεκριμένο. Περισσότερο ερμηνεύω το
σύμπαν στη μορφή της τέχνης και η φιλοσοφία της τέχνης είναι
η επιστήμη του Όλου στη μορφή ή το σθένος της τέχνης.
-

Friedrich Schelling, ‘Philosophy of Art’.

Εξερευνώντας τις αρχές που διαπερνούν όλα τα επίπεδα του επιστητού και θεμελιώνοντας τη
φιλοσοφία της Σαυτότητας, ο Schelling ενοποιεί φύση και συνείδηση, αντικείμενο και υποκείμενο. Σο
Εγώ, πλέον, συλλαμβάνεται ως η ενότητα της συνειδητής και ασυνείδητης πράξης 41. Μια Α-διαφορία,
η οποία είναι Απόλυτη, προηγείται αυτού του διαχωρισμού, της υποκειμενικότητας και
αντικειμενικότητας, και είναι η βάση της φύσης και της αυτοσυνείδησης. Παρόλα αυτά, είναι μη
προσβάσιμη από τη σκέψη και το λόγο. Η εκδήλωσή της μπορεί να εντοπιστεί μόνο στην τέχνη. Η
τέχνη, γράφει, είναι η αναπαράσταση αυτής της αδιαφορίας του ιδεατού και του πραγματικού ως αδιαφορία…
Κάθε οργανισμός είναι ένα μονόγραμμα αυτής της αυθεντικής Σαυτότητας , αλλά προκειμένου να αναγνωρίσει τον
εαυτό του σ’ αυτήν αναπαριστώμενη εικόνα, ο εαυτός πρέπει ήδη να έχει αναγνωριστεί από τον ίδιο άμεσα στην εν
λόγω ταυτότητα 42.
Ο Schelling ερευνά τον χαρακτήρα των έργων τέχνης ήδη στις Υιλοσοφικές Επιστολές πάνω στο
Δογματισμό και την Κριτική (1795), όπου τον απασχολεί η εγγύτητα της πνευματικής διαίσθησης με την
ονειροπόληση. Έπειτα, στο ύστημα του Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού θεμελιώνει ένα φιλοσοφικό
σύστημα σταδιακής ανάδειξης του έργου τέχνης ως έκφραση του Απόλυτου και κατόπιν, στη
Υιλοσοφία της Σέχνης, δείχνει πώς το Απόλυτο εκδηλώνεται στα καθ’ έκαστα έργα τέχνης και πώς αυτά
αποτελούν εκδήλωση ενός μόνο έργου τέχνης - του Θεού - σε διαφορετικό βαθμό το καθένα.
Ουσιαστικά, το πέρασμα από το ύστημα Τπερβατολογικού Ιδεαλισμού στη Υιλοσοφία της Σέχνης είναι
μετάβαση από το καθολικό στο καθ’ έκαστο.
Η φιλοσοφία της τέχνης του Schelling δεν ασχολείται με τις εφήμερες μορφές της τέχνης, αλλά με
41
42

Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by
Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 100.
F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978.σελ. 218.
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εκείνες που μένουν αμετάβλητες στον χρόνο43. Μέσω αυτών το Απόλυτο μπορεί να αποκτήσει
επίγνωση του εαυτού του, ενεργοποιώντας την πνευματική διαίσθησή του· μία διαίσθηση της οποίας τις
ποιότητες μπορούν να γνωρίσουμε μόνο εφόσον προσεγγίσουμε τα αντικείμενα της παραγωγής της, τα
έργα τέχνης. πως είδαμε, αυτή η διαίσθηση της τέχνης, η αισθητική, είναι διαφορετική από τη
διαίσθηση στην οποία η διάνοια έχει συνείδηση μόνο για την εσωτερική διαίσθηση αλλά παραμένει
ασυνείδητη ως προς την εξωτερική. ε αυτή την προνομιακή για την ανθρώπινη διάνοια κατάσταση
γεννιέται ένα έργο ελευθερίας, το οποίο στη συνέχεια ενώνεται με το προϊόν της φύσης· αυτή είναι η
ενότητα της συνειδητής και ασυνείδητης δραστηριότητας. Με το έργο(προϊόν) της ελευθερίας, το έργο μας
θα έχει αυτό κοινό, ότι γεννιέται συνειδητά, και με το έργο της φύσης, ότι γεννιέται ασυνείδητα44.
Έτσι κατορθώνεται η ενότητα του αντικειμενικού με το υποκειμενικό στην κατασκευή ενός
σύνθετου φιλοσοφικού συστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Schelling εντοπίζει και αποκαθιστά
μία σειρά από αντιφάσεις, για να καταλήξει στην κυριότερη: αυτή της αναγκαιότητας και της
ελευθερίας. Ακολουθώντας τη σκέψη του, κατά τη συνθήκη της παραγωγής του έργου τέχνης, η οποία
είναι η αντίθεση ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, αυτά τα δύο πρέπει να συμπέσουν. Η
διάνοια θα καταλήξει στην αναγνώριση της ταυτότητας που εκφράζεται στο έργο ως μία ταυτότητα της
οποίας οι αρχές εντοπίζονται στην ίδια τη διάνοια· έτσι, η διάνοια θα καταλήξει σε μία απόλυτη
διαίσθηση του εαυτού της. λη η παραγωγή καταλήγει στην ελευθερία, έτσι ώστε, όταν το έργο
ολοκληρωθεί, όλη η ελευθερία αφαιρείται. Η διάνοια θα νιώσει τον εαυτό της έκπληκτο και
ευλογημένο από την ένωση αυτή, όπου οι ασυνείδητες και οι συνειδητές δραστηριότητες έρχονται σε
αρμονία και την οποία ο Schelling αποκαλεί το Απόλυτο45. Η αντίφαση που θα παρουσιαστεί τώρα
είναι πως η διάνοια θα ταυτίσει το απροσδόκητο με κάτι που ξεκίνησε με πρόθεση και συνείδηση.
Πρόκειται για μία εσωτερική αντίφαση, καθώς, ενώ η ελεύθερη δραστηριότητα έρχεται ακούσια, θέτει
σε κίνηση την καλλιτεχνική ορμή. το τέλος, ο καλλιτέχνης, όσο απελευθερωμένος κι αν είναι, γίνεται
άνθρωπος της μοίρας, κυβερνιέται από μία δύναμη, η οποία τον ωθεί να εκδηλώσει πράγματα τα
οποία πράγματι δεν καταλαβαίνει και των οποίων το νόημα είναι άπειρο 46. Αυτό το πεπερασμένο
άπειρο είναι η ομορφιά και μπορεί να παραχθεί μόνο από την ιδιοφυΐα. πως δηλώνει ο Schelling, η
ιδιοφυΐα είναι για την αισθητική αυτό που ο εαυτός είναι για τη φιλοσοφία, δηλαδή η ανώτατη απόλυτη
F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. xxviii.
44 F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 219.
45 Ibid, σελ. 221.
46 Ibid, σελ. 223.
43
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πραγματικότητα, η οποία από μόνη της δεν αποτελεί ποτέ αντικείμενο, αλλά είναι η αιτία όλων όσων είναι
τέτοια47. Για τον φιλόσοφο το έργο τέχνης επιδεικνύει πάντα ένα άπειρο είτε άμεσα είτε μέσω
αναπαράστασης, καθιστώντας έτσι την τέχνη πραγματικό όργανο της φιλοσοφίας, καθώς μπορεί να
μας επικοινωνήσει αυτά που η φιλοσοφία αδυνατεί48.
Η ιδιαίτερη θέση που καταλαμβάνει η τέχνη στον κόσμο μας και η σχέση της με τη φιλοσοφία
διερευνάται, όπως αναφέραμε, και στη Υιλοσοφία της Σέχνης, μία σειρά διαλέξεων που ο Schelling
έδωσε στο Πανεπιστήμιο της Ιένας κατά το χειμερινό εξάμηνο του 1802-0349. τη φιλοσοφία ο
Schelling διακρίνει την πλήρη έκφραση του Απόλυτου, καθώς αυτή συνιστά την αρχή της ανάλυσης
όλων των δυνατοτήτων /σθενών, ενώ στην τέχνη διακρίνει το μέσο εκδήλωσης της αδιαφορίας του
ιδεατού με το πραγματικό ως αδιαφορία, κάτι που την καθιστά το υψηλότερο σθένος του ιδεατού
κόσμου. Η φιλοσοφία είναι η άμεση ή ευθεία αναπαράσταση του θεϊκού, ενώ η τέχνη είναι άμεσα ή ευθέως μόνο
η αναπαράσταση της αδιαφορίας ως τέτοια50. Η εν λόγω αδιαφορία αποτελεί ένα αρχέτυπο, την απόλυτη
ταυτότητα, και για το λόγο αυτό η εγγύτητα της τέχνης σε αυτό το αρχέτυπο τη συνδέει άμεσα με τη
φιλοσοφία.
Ο φιλόσοφος, έπειτα, επιχειρεί να δώσει μία ώθηση στο στοχασμό του, προσπαθώντας να
προσεγγίσει την έννοια του Απόλυτου ή Θεού μέσω των έργων τέχνης51. Πρόκειται για ένα
φιλοσοφικό σύστημα οργάνωσης των τεχνών στη βάση του πώς αυτές συγκεκριμενοποιούν το άπειρο.
Εκκινώντας από το ότι υπάρχει μία αδιαφοροποίητη απόλυτη πραγματικότητα που είναι κοινή
καταγωγή και της φύσης (πραγματικό) και του πνεύματος (ιδεατό), χωρίζει την τέχνη σε δύο σειρές:
την πραγματική και την ιδεατή. Οι εν λόγω σειρές βασίζονται στο ότι κάποια είδη τεχνών φανερώνουν
το φυσικό, αντικειμενικό και κάποιες άλλες το πνευματικό, υποκειμενικό. την πραγματική σειρά ο

F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 224.
48 Ibid,σελ. 231.
49 Για τις εν λόγω διαλέξεις ο Schelling ζήτησε από τον August Wilhelm Schlegel αντίτυπο των δικών του διαλέξεων με
τον τίτλο Όμορφη Λογοτεχνία και Σέχνη , όπου ο τελευταίος αναφέρεται πρωτίστως στην εμπειρική πλευρά της τέχνης·
αυτό δεν ικανοποιεί τον Schelling και τον ωθεί να κάνει περαιτέρω έρευνα. Αποφασισμένος να εξελίξει το φιλοσοφικό
του σύστημα, περιλαμβάνει την αισθητική στη φιλοσοφία του, επικεντρώνοντας όμως το ενδιαφέρον του στην
πνευματική πλευρά της τέχνης, βλ. F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas
W. Stott, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989, σελ. xxvii.
50 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 29.
51 Ο Θεός συλλαμβάνεται εδώ ως εκείνο που συνιστά την άπειρη επιβεβαίωση του εαυτού του, που είναι άμεσα το
απόλυτο λον και είναι δυνάμει της δικής του ιδέας. Βλ. F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and
introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1989, σελ. 23,24.
47
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Schelling περιλαμβάνει όλες τις εικαστικές τέχνες, ανάμεσα στις οποίες λογαριάζει τη μουσική 52, τη
ζωγραφική και τη γλυπτική. την ιδεατή σειρά περιλαμβάνει τη λογοτεχνία, δηλαδή τη λυρική
ποίηση53, το έπος και το δράμα. τον πραγματικό και ιδεατό κόσμο δε, αντιστοιχούν ως δυνάμεις ή
σθένη [Potenz] τρεις ιδέες : η αλήθεια, η καλοσύνη και η ομορφιά. Είδαμε πως ο Schelling διακρίνει
μία αναλογία της αλήθειας και της ομορφιάς, έννοιες τις οποίες και ορίζει ως ιδεατή ταυτότητα του
υποκειμενικού και του αντικειμενικού. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι την αλήθεια την
διαισθανόμαστε υποκειμενικά, ενώ την ομορφιά αντικειμενικά. τη βάση αυτής της αναλογίας, ο
Schelling απορρίπτει όλες τις εφήμερες μορφές τέχνης ως φορείς ομορφιάς και αλήθειας, καθώς απλώς
μιμούνται την αλήθεια σε επιφανειακό επίπεδο. Αυτό το είδος της αλήθειας, ωστόσο, δεν είναι ακόμα
ομορφιά στην τέχνη, και μόνο η απόλυτη ομορφιά στην τέχνη είναι επίσης αυθεντική και ακριβής αλήθεια 54. Ο
Schelling εντοπίζει την ίδια αναλογία στην καλοσύνη και την ομορφιά, δημιουργώντας έτσι μία
αρμονική παράταξη, όπως την αποκαλεί, των σθενών της τέχνης και της ποίησης. Σο πρωταρχικό,
ωστόσο, έργο τέχνης είναι ο ίδιος ο Θεός. Εντός του Θεού και της αιώνιας ομορφιάς το σύμπαν
μορφοποιείται ως έργο τέχνης. υνεκδοχικά, όλα τα αρχέτυπα τα οποία είναι Θεός, είναι απόλυτα
όμορφα και αληθινά. Εδώ εντοπίζεται ξανά η άρρηκτη σχέση μεταξύ της φιλοσοφίας και της τέχνης.
Η σχέση της λογικής με την τέχνη είναι ίδια με τη σχέση του Θεού με τις ιδέες55. Ο Θεός είναι η απόλυτη
πηγή της τέχνης και της φαντασίας56, των ιδεών και των αρχέτυπων οι οποίες αναπαριστώνται στην
τέχνη, είναι, επομένως, ο Θεός η απόλυτη πηγή της ομορφιάς.
Αυτές οι ιδέες, ωστόσο, τα αρχέτυπα του θεϊκού, είναι το σύμπαν στη μορφή του καθ’ έκαστου. Σα
καθ’ έκαστα, στο βαθμό που είναι απόλυτα μέσα στη λεπτομέρειά τους, και, συνεπώς, στο βαθμό που είναι ως
καθ’ έκαστα συγχρόνως και καθολικά, ονομάζονται ιδέες57. Η κάθε ιδέα αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο,
Η εν λόγω κατάταξη δημιουργεί σύγχυση στον αναγνώστη, καθώς θα περίμενε κανείς η μουσική να περιλαμβάνεται
στην ιδεατή σειρά λόγω της μη – υλικότητάς της και όχι να θεωρηθεί ως μία εκ των εικαστικών τεχνών. πως θα
δούμε όμως στη συνέχεια, ο Schelling κατατάσσει τη μουσική στην πραγματική σειρά λόγω της ηχητικότητάς της, στην
οποία προσδίδει φυσική υλικότητα. υνεπώς, αν και άμορφη, η ηχητικότητα συνδέει τη μουσική με τη φύση στην πιο
αρχέγονη μορφή της. Η βάση στην οποία εκτιμάται, δηλαδή, η μουσική για την κατάταξή της στα είδη των τεχνών
και την ανάλογη σειρά είναι η εγγύτητά της στο πρωταρχικό. Βλ. Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German
Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth,
The University of Chicago Press, 2010, σελ. 107.
53 Η ποίηση θεωρείται από τον Schelling ως η ύψιστη μορφή τέχνης, ανώτερη και από τη φιλοσοφία, λόγω της
καθολικότητας και της παρουσίας της σε όλα τα άλλα είδη τεχνών.
54 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 31.
55 Ibid, σελ. 31.
56 Ο Schelling εδώ κάνει μία εύστοχη παρατήρηση για την ετυμολογία της γερμανικής λέξης Einbildungskraft (φαντασία),
η οποία, όπως δηλώνει, για την ακρίβεια σημαίνει η δύναμη της αμοιβαίας μορφοποίησης σε ενότητα, βλ. ibid, σελ. 32.
57 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
52
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περιορισμένο θεό, είναι η σύνθεση του καθ’ έκαστου με το καθολικό 58. Διακρίνει, επομένως, ο
Schelling την αναγκαιότητα του θεϊκού για αυτοπεριορισμό, προκειμένου να καταστεί το ίδιο φανερό
στον εαυτό του. Η εν λόγω αντίφαση, περιορισμού – ελευθερίας διατρέχει όλο το έργο του
φιλοσόφου. Ήδη στις Υιλοσοφικές Επιστολές πάνω στον Δογματισμό και την Κριτική, ο Schelling
παρατηρεί πως εκεί που υπάρχει απόλυτη ελευθερία, υπάρχει απόλυτη μακαριότητα και το αντίστροφο. Αλλά με
την απόλυτη ελευθερία, καμία αυτοσυνείδηση δεν είναι συμβατή. Μία δραστηριότητα χωρίς κανένα αντικείμενο,
μία δραστηριότητα στην οποία δεν υπάρχει καμία αντίσταση, δεν επιστρέφει ποτέ στον εαυτό της. Μόνο μέσω μιας
επιστροφής στον εαυτό προκύπτει η συνείδηση. Μόνο μία περιορισμένη πραγματικότητα [Realität] είναι μία
αλήθεια [Wirklichkeit] για εμάς59.
Σο μυστήριο όλης της ζωής, λοιπόν, είναι η σύνθεση του Απόλυτου με τον περιορισμό60. Αυτό που ζητάμε
από τη ζωή προκειμένου να νιώσουμε πλήρεις, είναι να γίνει απόλυτη ζωή, ελεύθερη από κάθε
περιορισμό. Αυτή η ιδεατή ζωή, ένα Απόλυτο που μας αποτείνεται και όμως παραμένει απρόσιτο,
είναι και η πηγή της μη - πληρότητας. Σο Απόλυτο από τη μία, η πολλαπλότητα της ζωής από την
άλλη. Που συναντιούνται; Πώς επικοινωνούν; Σο μυστήριο της εν λόγω σύνθεσης δεν είναι άλλο από
αυτό της θεϊκής, δημιουργικής φαντασίας. Εκεί, το πολλαπλό γίνεται απόλυτο, απεριόριστο, καθολικό.
Ο κόσμος των θεών, επομένως, [ο κόσμος των ιδεών], δεν είναι το αντικείμενο ούτε της κατανόησης ούτε της
λογικής, αλλά εκείνο που μπορεί να συλληφθεί μόνο από την φαντασία 61. Τπάρχει, ωστόσο, μέσα στην ίδια
την τέχνη και ένα είδος που είναι απεριόριστο από τη φύση του, ένα είδος που εκφράζει και
υποδέχεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το θεϊκό μέσα στους κόλπους του πεπερασμένου.
Αυτό το είδος τέχνης δεν είναι άλλο από τη μουσική.

Press, Minneapolis, 1989, σελ. 34.
την ελληνική μυθολογία, την οποία ο Schelling θεωρεί ως το υψηλότερο αρχέτυπο του ποιητικού κόσμου, ο φιλόσοφος
βρίσκει ως έξοχα παραδείγματα τους έλληνες θεούς για να στηρίξει το συλλογισμό του περί της αναγκαιότητας του
περιορισμού: Ο καθοριστικός νόμος όλων των θεών είναι ο καθαρός περιορισμός από τη μία και η αδιαχώριστη απολυτότητα
από την άλλη. F. W. J. Schelling, Ibid, σελ. 35.
59 F. W. J. Schelling , Philosophical Letters on Dogmatism and Criticism στο The Unconditional in Human Knowledge , translation
and commentary by Fritz Marti, Associated University Presses, Inc. USA, 1980, σελ. 184.
60 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 36.
61 Ibid, σελ. 38. Ο Schelling συνεχίζει κάνοντας την εξής διάκριση : Ορίζω την δημιουργική φαντασία (creative imagination) σε
σχέση με τη φαντασία (fantasy) ως εκείνο μέσα στο οποίο τα έργα τέχνης λαμβάνονται και μορφοποιούνται , την φαντασία ως
εκείνο το οποίο τα διαισθάνεται εξωτερικά, τα βγάζει έξω από τον εαυτό τους και σε αυτό το βαθμό επίσης τα απεικονίζει. Η
σχέση είναι ίδια με αυτή ανάμεσα στη λογική και την πνευματική διαίσθηση. Οι ιδέες σχηματίζονται μέσα στη λογική και, κατά μία
έννοια, από το υλικό της λογικής. Η πνευματική διαίσθηση είναι αυτό που τις παρουσιάζει εσωτερικά. Η φαντασία, επομένως, είναι
η πνευματική διαίσθηση μέσα στην τέχνη.
58
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Η Μουσική

Η μουσική είναι η άμεση εκδήλωση του Απόλυτου.
-

Friedrich Schelling, ‘Philosophy of Art’.

τη διαβάθμιση των ειδών της τέχνης, ο Schelling τοποθετεί τη μουσική σε μια ιδιαίτερη θέση,
ακολουθώντας και την τάση του ρομαντισμού της εποχής του που ήθελε την έννοια της απόλυτης
μουσικής να επικρατεί. τη βάση του συλλογισμού πως κάθε έργο τέχνης φανερώνει την αποδοχή του
απείρου μέσα στο πεπερασμένο, ο Schelling εντοπίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σχετικά η
μουσική : Η αδιαφορία της αποδοχής του απείρου στο πεπερασμένο, ενόσω καθίσταται αντιληπτή μόνο ως
αδιαφορία, είναι ηχητικότητα62. Αναλύοντας την παραπάνω πρόταση, ο φιλόσοφος εξηγεί πως η
ηχητικότητα [Klang], καθώς είναι μη υλική, συλλαμβάνεται ως μία από τις όψεις του απείρου εντός
του πεπερασμένου και εξαιτίας της αμορφίας της και της μη - υλικότητάς της σχετίζεται με τη φύση
στην πλέον πρωταρχική της μορφή63.
Αυτό που διαφοροποιεί την ηχητικότητα από τον ήχο είναι ότι ο ήχος είναι αντήχηση, αν και
διακεκομμένη, ενώ η ηχητικότητα είναι αντήχηση που κατανοείται ως συνοχή, ως μία αδιάκοπη ροή
αντήχησης. Επιπλέον, ο ήχος δεν επιτρέπει να αναγνωριστεί καθαρά η ενότητα στην πολλαπλότητα,
ενώ η ηχητικότητα το κάνει64. Μέσα στην ηχητικότητα αυτή, ακούμε μία ολόκληρη σειρά από τόνους,
και αυτή η πολλαπλότητα γίνεται μία ζωντανή πολλαπλότητα μέσα στην ηχητικότητα, αυτό σημαίνει
μία πολλαπλότητα που επιβεβαιώνει τον εαυτό της. Η ίδια η αίσθηση της ακοής εντοπίζεται στην
ανόργανη φύση, στο μαγνητισμό. Κατά τον ίδιο τρόπο που η ανόργανη φύση (άπειρο) ενσωματώνεται
στην οργανική (πεπερασμένο), η ηχητικότητα ενσωματώνεται στην αίσθηση της ακοής. ημαντικό
είναι εδώ, πως ο Schelling θεωρεί πως αυτό το οποίο παίρνει την μορφή της ενότητας σε

F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 107.
63 Βλ. Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited
by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 106,107.
64 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 108.
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πολλαπλότητα ως τη μορφή του, είναι η προσωποποίηση του σύμπαντος μέσα στο ίδιο το σύμπαν 65.
Η ίδια η ηχητικότητα, υποστηρίζει ο Schelling, είναι απλώς η διαίσθηση της ψυχής του ίδιου του σώματος.
Προϋπόθεση της ηχητικότητας είναι η διάκριση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή εντός του
σωματικού όντος· η πράξη της καθ’ εαυτής μη - διάκρισης είναι αυτή κατά την οποία το ιδεατό, στην
επανένωσή του με το πραγματικό, γίνεται αισθητό ως ηχητικότητα66.
Σο είδος τέχνης, κατά τον Schelling, στο οποίο η αληθινή ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα
δύναται και συμβολίζεται, είναι αυτό της μουσικής. τη μουσική τίθενται δύο προϋποθέσεις: καθώς η
ηχητικότητα είναι μη υλική, η μουσική αφενός είναι μονοδιάστατη, ανήκει μόνο στη διάσταση του
χρόνου και όχι του χώρου. Αφετέρου, η αναγκαία μορφή της μουσικής είναι η διαδοχή. Ο Schelling
κάνει λόγο και για την αριθμητική πλευρά της μουσικής, αναφέροντας τον Πυθαγόρα, ο οποίος
παρομοίασε την ψυχή με αριθμό, για να ενισχύσει την πρόταση πως η μουσική είναι η πραγματική,
ασυνείδητη αυτό – αρίθμηση της ψυχής. Ο χρόνος, η καθολική μορφή της αποδοχής του απείρου
μέσα στο πεπερασμένο, μπορεί να καταστεί δι-αισθητός μόνο ως μορφή. Η αρχή του χρόνου μέσα
στο υποκείμενο είναι η αυτοσυνείδηση, είναι δηλαδή η ενότητα της συνείδησης μέσα στην
πολλαπλότητα67. το σημείο αυτό, ο φιλόσοφος διακρίνει και τη στενή σχέση μεταξύ μουσικής και
συνείδησης με την οποία θα ασχοληθούμε αργότερα.
Η βασική μορφή της μουσικής, η διαδοχή, νοηματοδοτείται από το ρυθμό. Μέσα στη μουσική
αυτή η συγκεκριμένη αποδοχή της ενότητας μέσα στην πολλαπλότητα είναι ο ρυθμός. Με τον τρόπο
αυτό, ο Schelling μας εισάγει στις τρεις ενότητες της μουσικής: το ρυθμό, τη μετατροπία και τη
μελωδία, στις οποίες αναλογεί τη αυτοσυνείδηση, το συναίσθημα και τη διαίσθηση αντίστοιχα. Η
αναλογία όμως δεν σταματάει εδώ, καθώς ο φιλόσοφος προχωρεί σε μία ακόμη καινοτομική σκέψη ·
συνδέει τις εν λόγω διαστάσεις της μουσικής με τα βασικά είδη τεχνών της πραγματικής σειράς, έτσι,
ώστε ο ρυθμός να αναλογεί στο μουσικό στοιχείο της μουσικής, η μετατροπία στο στοιχείο της
ζωγραφικής της μουσικής και η μελωδία στο γλυπτικό στοιχείο της μουσικής 68. Ο ρυθμός είναι η
κυρίαρχη αρχή στην οποία υπόκεινται και οι άλλες δύο. Σο ανθρώπινο ον αναζητά από τη φύση του
μέσω του ρυθμού να επιβάλλει ποικιλία πάνω σε όλα όσα για το ίδιο συνιστούν μία ταυτότητα 69. πως
ο Schelling τον ορίζει, πρόκειται για το μετασχηματισμό μιας ουσιαστικά ασήμαντης διαδοχής σε σημαντική,
F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 119.
66 Ibid, σελ. 108.
67 Ibid, σελ. 109.
68 Ibid, σελ. 112.
69 Ibid, σελ. 110.
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το μετασχηματισμό της τυχαίας φύσης μιας ακολουθίας σε αναγκαιότητα, όπου το Όλον δεν υπόκειται πλέον στο
χρόνο αλλά μάλλον κατέχει το χρόνο μέσα στον εαυτό του70.
Η δεύτερη διάσταση της μουσικής είναι η μετατροπία. την αρχή της μετατροπίας ο φιλόσοφος
διαβλέπει την ικανότητα της μουσικής να εκφράζει την πολλαπλότητα, διατηρώντας την ταυτότητα
στην ποιοτική διαφορά των τόνων. Ρυθμός και μετατροπία αναλογούν στο πραγματικό και ιδεατό
αντίστοιχα. Η μετατροπία είναι η τέχνης της διατήρησης της ταυτότητας του ενός τόνου που επικρατεί μέσα σε
ένα ολόκληρο μουσικό έργο, η διατήρησή του στην ποιοτική διαφορά, όπως ακριβώς μέσω του ίδιου του ρυθμού η
ίδια ταυτότητα παρατηρείται στην ποιοτική διαφορά71. Ουσιαστικά, δηλαδή, η μετατροπία λειτουργεί όπως
και ο ρυθμός.
Η ένωση του ρυθμού και της μετατροπίας είναι μελωδία72. Μέσω της μελωδίας μεταδίδονται οι ιδέες
και τα συναισθήματα. Σο υποκείμενο της αισθητικής διαίσθησης προσλαμβάνει την μελωδία ως μία
γλώσσα καθολική, καθώς για τον Schelling η μελωδία είναι στη μουσική η υποδοχή του απείρου στο
περατό. Είναι, δηλαδή, ολόκληρη η ενότητα73. Εξισώνει, έπειτα, ρυθμό και μελωδία ως απόλυτα
σθένη, πάντα όμως ο ρυθμός περιλαμβάνει τη μελωδία.
Η κυριαρχία του ρυθμού φανερώνεται και στο ότι ήταν το χαρακτηριστικό της μουσικής των
αρχαίων Ελλήνων στους οποίους ο φιλόσοφος εντοπίζει το αποκορύφωμα της ανθρώπινης τέχνης. Η
ρυθμική μουσική της αρχαιότητας, στην οποία κυριαρχούν ρυθμός και μελωδία ως ένα, είναι αντίθετη
της σύγχρονης αρμονικής μουσικής. Κατά τη σύγκριση αυτή ο φιλόσοφος μας εισάγει στην έννοια της
αρμονίας, την οποία και επεκτείνει πέρα από τη μουσική, σε όλα τα άλλα είδη τέχνης. τη μουσική,
ωστόσο, η αρμονία παρουσιάζεται ως το αντίθετο της μελωδίας, κάτω όμως από την επικράτηση του
ρυθμού, αρμονία και μελωδία ταυτίζονται. Αυτή η συλλογιστική διασαφηνίζεται από τη διάκριση
μεταξύ μορφής και ουσίας : ως μορφή η αρμονία είναι απόλυτη ενότητα σε αντίθεση με τη μελωδία,
ενώ ως ουσία εσωκλείει τα τρία σθένη : ρυθμό, μετατροπία, μελωδία. Ως προς τη μορφή, λοιπόν, και
όχι ουσιαστικά, η αρμονία είναι αντίθετη της μελωδίας. Σο χαρακτηριστικό εκείνο της αρμονίας που
διατρέχει και όλα τα είδη τέχνης στα οποία είναι παρούσα, είναι πως στην επιβολή της αρχής της όλες
οι αντιθέσεις μετριάζουν, συμφιλιώνονται, η ομορφιά έρχεται σε απόλυτη ισορροπία με τη αλήθεια, κι

F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 111.
71 Ibid.
72 Ibid, σελ. 112.
73 Ibid, σελ. 113.
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αυτό την καθιστά το ύψιστο ιδανικό, το ‘αληθινά ηθικό’ που πρέπει πάντα να επιδιώκουμε74.
Ο ρυθμός, η μετατροπία, μέσω της οποίας η μουσική επιδεικνύει πολλαπλότητα, και η μελωδία,
μέσω της οποίας μεταδίδονται συναισθήματα και ιδέες 75, είναι οι τρεις ενότητες ή διαστάσεις της
μουσικής, στις οποίες, καθώς είναι απελευθερωμένες από την ύλη, απεικονίζονται οι κινήσεις των
κοσμικών σωμάτων. Η εν λόγω αναλογία, μουσικής – κοσμικών σωμάτων, έχει ως βάση της την κίνηση,
εκδήλωση της οποίας είναι ο ρυθμός. Η απουσία της σωματικότητας στη μουσική δε, είναι η
ισχυρότερη εκδήλωσής της ως καθαρής κίνησης. το βασίλειο των πλανητών ο ρυθμός είναι το κυρίαρχο
στοιχείο· οι κινήσεις τους είναι καθαρή μελωδία76. Η μουσική κοσμολογία του Schelling είναι σαφώς
επηρεασμένη από την πυθαγόρεια θεωρία της μουσικής των σφαιρών, την οποία και επιχειρεί να
αποσαφηνίσει, καθώς πολλοί, όπως υποστηρίζει, την έχουν παρανοήσει. Η ηχητικότητα δεν είναι το
αποτέλεσμα των γρήγορων κινήσεων των κοσμικών σωμάτων, αλλά οι ίδιες οι κινήσεις των σωμάτων
είναι μουσική77. Η πραγματική όψη των αιώνιων πραγμάτων για τον Schelling είναι η όψη εκείνη από
την οποία το άπειρο μορφοποιείται εντός του πεπερασμένου και, συνεπώς, οι μορφές της μουσικής
είναι οι μορφές του είναι και της ζωής των κοσμικών σωμάτων 78.
το ρυθμό και την αρμονία, η μουσική απεικονίζει τη μορφή των κινήσεων των κοσμικών σωμάτων, την
καθαρή μορφή ως τέτοια, απελευθερωμένη από το αντικείμενο ή την ύλη. το βαθμό αυτό, η μουσική είναι το
είδος τέχνης, στο οποίο αφαιρείται στο ύψιστο σημείο η σωματικότητα απεικονίζοντας την καθαρή κίνηση, η οποία
είναι διαχωρισμένη από το αντικείμενο και μεταφέρεται με αόρατα, σχεδόν πνευματικά φτερά 79.

Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by
Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 110,111.
75 Ibid,109.
76 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 117.
77 Ibid, σελ. 116.
78 Ibid.
79 Ibid.
74
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Μουσική , σύμπαν και αυτοσυνείδηση

τη φιλοσοφία του Schelling η μουσική αναγάγεται στην άμεση φανέρωση του Απόλυτου, της
πρώτης εκείνης αρχής στην οποία όλα συγκλίνουν και όλα ταυτίζονται. Οι πρωταρχικές κινήσεις του
λου φανερώνονται άμεσα στη μουσική, χωρίς τη διαμεσολάβηση εννοιών και νόησης. Είδαμε πως η
προσέγγιση του Απόλυτου έγινε στη βάση μιας βασικής λειτουργίας του ανθρώπου· της
αυτοσυνείδησης μέσω της διαίσθησής του. Κατά τη συνείδηση του εαυτού μου το πράγμα καθεαυτό
και η παράσταση που έχω για αυτό είναι ένα, συνιστούν μία απόλυτη ταυτότητα. την καθαρή
συνείδηση, επίσης, είδαμε πως ο Schelling απελευθέρωσε το υποκείμενο της γνώσης από τις
παραστάσεις και το συνέδεσε με τον πρωταρχικό του εαυτό, ο οποίος αποτελεί την αρμονία μεταξύ
του συνειδητού και του ασυνειδήτου. Αυτό το ελεύθερο ενέργημα της συνείδησης του εαυτού
επιτελείται σε μία μόνο διάσταση, σε αυτή του χρόνου. Φαρακτηριστικό της είναι η διαδοχικότητα,
στοιχείο εξαιτίας του οποίου ο Schelling συνδέει άμεσα τη μουσική με την αυτοσυνείδηση. Η
συγκεκριμένη μάλιστα αναλογία γίνεται ανάμεσα στη συνείδηση και το ρυθμό.
Ο ρυθμός είναι η μουσική στη μουσική80, όρισε ο Schelling, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια μορφή
συνείδησης στην τέχνη. Αυτό που κάνει την άμορφη ηχητικότητα πλήρη και ουσιαστική είναι ακριβώς
η προσθήκη του ρυθμού, μιας καθαρής μορφής που προέρχεται άμεσα από τη φύση. Η κίνηση του
ρυθμού είναι η κίνηση του σύμπαντος καθ’ εαυτή και εξαιτίας του τα κοσμικά σώματα ενέχουν τάξη
και αρμονία. Ο ίδιος ο ρυθμός δεν υπόκειται στο χρόνο αλλά κατέχει το χρόνο εντός του.
Ο συσχετισμός μεταξύ μουσικής και συνείδησης, επομένως, γίνεται στη βάση του χρονικού τους
χαρακτήρα, στη βάση της αρίθμησης. Ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ολότητα που εμφανίζεται σε
αντίθεση με την καθ’ έκαστη ζωή των πραγμάτων81. Η μουσική, η κατεξοχήν τέχνη του χρόνου,
χαρακτηρίζεται, όπως και η λογική, από τη διαδοχή. Η απαραίτητη μορφή της μουσικής είναι η διαδοχή,
καθώς ο χρόνος είναι η καθολική μορφή της υποδοχής του άπειρου μέσα στο πεπερασμένο και στο βαθμό αυτό τον
διαισθανόμαστε ως μορφή, αφηρημένη από το πραγματικό. Η αρχή του χρόνου μέσα στο υποκείμενο είναι η
αυτοσυνείδηση, η οποία είναι ακριβώς η υποδοχή, μέσα στο ιδεατό, της ενότητας της συνείδησης μέσα στην
πολλαπλότητα. Αυτό επίσης μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη στενή σχέση ανάμεσα στην αίσθηση της
F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 111.
81
F. W. J. Schelling, System of Transcendental Idealism (1800), translated by Peter Heath, University Press of Virginia,
Charlottesville, 1978, σελ. 220.
80
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ακοής -γενικά- και στη μουσική και το λόγο -συγκεκριμένα- με την αυτοσυνείδηση82. Αφενός, το συνεχές του
ρυθμού δίνει ενότητα στην πολλαπλότητα της ηχητικότητας και αφετέρου, στο συνεχές της συνείδησης
συντίθενται όλες οι εντυπώσεις του φαινομενικού κόσμου και, έτσι, οι διαδοχικές στιγμές του χρόνου
ενοποιούνται. Η πρωταρχικότητα, επομένως, της μουσικής για τον Schelling έγκειται όχι μόνο στην
εκδήλωση του Απόλυτου αλλά και στη φανέρωση των βασικών δομών του σύμπαντος και της
αυτοσυνείδησης. Γι’ αυτόν η μουσική συνιστά μία αισθητική έκφραση της αυτοσυνείδησης όχι μόνο
της ατομικής, των ανθρώπινων όντων αλλά και του Απόλυτου83.
πως παρατηρεί, χωρίς τη μουσική – την πλέον απεριόριστη από όλες τις άλλες τέχνες – το Απόλυτο θα
ήταν μία αυτοεγκλειόμενη, χωρίς διάκριση υποκειμενικότητα. Μέσω αυτής της υποκειμενοαντικειμενοποίησης,
εκδηλώνει τον εαυτό του μέσα στην αντικειμενικότητα και, έπειτα, ως ένα αναγνωρίσιμο αντικείμενο οδηγεί τον
εαυτό του από αυτήν την αντικειμενικότητα στην ίδια του την αυτοαναγνώριση84 .
Με τον τρόπο αυτό, ο Schelling έκανε το Απόλυτο προσεγγίσιμο, έφερε το υποκείμενο και το
αντικείμενο σε αρμονία και αργότερα - στις ‘Εποχές του Κόσμου’ - αναγνωρίζει πως αυτή η ορμή για
την απελευθερωτική ενότητα, στην οποία τερματίζονται όλες οι αντιφάσεις και πραγματώνεται η
αυτοκατάφαση, είναι η μανιώδης δύναμη της Βούλησης85.

F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ. 109.
83 Berbeli Wanning, Schelling στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by
Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 113.
84 F. W. J. Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1989, σελ.119.
85 Βλ. F. W. J. Schelling, The Abyss of Freedom/Ages of the World , translated by Judith Norman, with an essay by Slavoj
Žižek, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1997, σελ. 143.
82
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Κεφάλαιο 2ο

Arthur Schopenhauer

Schopenhauer, φωτογραφία Johann Schäfer, 1859.
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Ο κόσμος ως Παράσταση
Η πανάρχαια σοφία των Ινδών λέει τα ακόλουθα:
‘είναι η Μάγια, το πέπλο της απάτης που καλύπτει τα μάτια των θνητών
και τους κάνει να βλέπουν έναν κόσμο, για τον οποίον δεν μπορεί να πει
κανείς ούτε ότι υπάρχει ούτε ότι δεν υπάρχει: διότι μοιάζει με ένα όνειρο,
μοιάζει με τη λάμψη του ήλιου πάνω στην άμμο, την οποία ο οδοιπόρος
τη θεωρεί νερό, ή το πεταμένο σχοινί που το βλέπει για φίδι’.
-

Arthur Schopenhauer, ‘The world as Will and Representation’.

Ο ‘ευγενής λόγιος’ Arthur Schopenhauer (22 Υεβρουαρίου 1788 - 21 επτεμβρίου 1860)
γεννήθηκε στο Γκντανσκ της Πολωνίας. πούδασε φυσικές επιστήμες και φιλοσοφία στο Γκέτινγκεν
και το Βερολίνο και το 1813 παρέδωσε στο πανεπιστήμιο της Ιένας την διδακτορική του διατριβή υπό
τον τίτλο ‘Επί της τετραπλής ρίζας του επαρκούς λόγου’, θέμα της οποίας ήταν το κατά πόσο ο κόσμος
μπορεί να ερμηνευθεί στη βάση της αιτιότητας.
Ο Schopenhauer διαχωρίζει νωρίς τον εαυτό του από τους μετακαντιανούς φιλοσόφους, μας κάνει
όμως γνωστή την επιρροή που ασκεί στο στοχασμό του ο Kant86. το έργο του η γερμανική
μεταφυσική συναντά τον Πλάτωνα και την ινδική φιλοσοφία87, και έτσι η διένεξη περί υποκειμένου και
αντικειμένου παίρνει νέα τροπή. Δεν εκκινήσαμε ούτε από το αντικείμενο ούτε από το υποκείμενο, αλλά από
την παράσταση, η οποία περιέχει και προϋποθέτει και τα δύο· διότι η διάκριση σε αντικείμενο και υποκείμενο είναι
η πρώτη, καθολική και ουσιαστική μορφή της παράστασης 88.
τόχος του φιλοσόφου είναι να υπερβεί τους περιορισμούς της καντιανής αντίληψης. Ο
διαχωρισμός του Kant ανάμεσα στον κόσμο των φαινομένων και στο πράγμα καθεαυτό βρίσκεται στον
πυρήνα της φιλοσοφικής σκέψης του Schopenhauer. Ο κόσμος των χωροχρονικών διαστάσεων είναι
σαφώς και για τον τελευταίο μία παράσταση του εμπειρικού υποκειμένου, αν και διαχωρίζει τον εαυτό

86
87

88

Η επίδραση του Kant στο στοχασμό του φιλοσόφου είναι φανερή και από το εκτενές παράρτημα που αφιερώνει σε
αυτόν στον πρώτο τόμο του Ο Κόσμος ως Βούληση και Παράσταση.
Ο Schopenhauer μέσω του ανατολιστή Friedrich Majer γνωρίζει την ινδική φιλοσοφία. Εμπνέεται πολύ από τους
ουπανισάδες, ινδουιστικά ιερά κείμενα του 8ου αιώνα π.Φ., των οποίων ο μυστικιστικός χαρακτήρας είναι
αποκαλυπτικός για τον φιλόσοφο. Βλ. Μάρκος Σσέτσος, Βούληση και ήχος, Η μεταφυσική της μουσικής στη φιλοσοφία του
οπενχάουερ, Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’, 2004, Αθήνα , σελ. 14.
Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ.25.
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του σε πολλά σημεία από τον Kant. μως το πράγμα καθεαυτό, εκείνο που υπερβαίνει την ανθρώπινη
αντίληψη η οποία περιορίζεται στα εμπειρικά δεδομένα δεν ικανοποιεί τον Schopenhauer. Έχοντας δε
μελετήσει από νωρίς το έργο του Πλάτωνα, διακρίνει μία αντιστοιχία των πλατωνικών ιδεών με το
καντιανό πράγμα καθεαυτό, φτάνοντας κάποια στιγμή στο σημείο να πιστεύει πως και τα δύο
αναφέρονται στην ίδια ουσία89. πως παρατηρεί ο Thomas Mann, ο Schopenhauer πήρε την Ιδέα
από τον Πλάτωνα και το πράγμα καθεαυτό από τον Καντ90. τη δεύτερη περίπτωση, ωστόσο,
προχώρησε παραπέρα. Ονόμασε το πράγμα καθεαυτό και έτσι η Βούληση έγινε η κεντρική έννοια της
φιλοσοφίας του ως η κυρίαρχη δύναμη πίσω απ’ όλα. Ας δούμε, όμως, αρχικά το πρώτο μέρος του
στοχασμού του.
Ο κόσμος είναι η παράστασή μου91. Με την πρόταση αυτή, ο Schopenhauer ξεκινά το μνημειώδες
έργο του με το όνομα Ο Κόσμος ως Βούληση και Παράσταση92. Ο κόσμος γύρω μας υπάρχει μόνο σε
αναφορά με κάτι άλλο, μόνο ως ένα αντικείμενο προς ένα υποκείμενο93. Αυτό είναι και το βασικό
σχήμα, η θεμελιώδης αρχή της παράστασης. Εκείνο που γνωρίζει τα πάντα και δεν γίνεται γνωστό από
τίποτα είναι το υποκείμενο94. τη διαδικασία της γνώσης ο καθένας ταυτίζεται με το υποκείμενο και όλα
τα άλλα τρέπονται σε αντικείμενο, ακόμα και το ίδιο του το σώμα. Η φύση της παράστασης
συνίσταται ακριβώς στα δύο αυτά μισά: το ένα μισό είναι το αντικείμενο, του οποίου οι μορφές είναι ο χώρος
και ο χρόνος και μέσω αυτών η πολλαπλότητα. Όμως το άλλο μισό, το υποκείμενο, δεν υπόκειται σε
χωροχρονικούς προσδιορισμούς, αλλά είναι αδιαχώριστο σε κάθε παραστατικό ον95. Σο καθένα από τα δύο
αυτά μισά, επομένως, αποκτά νόημα μόνο στη συνύπαρξή τους και κατά την απουσία του ενός το άλλο
δεν υπάρχει.
Η εμπειρική γνώση, έπειτα, εξαρτάται και από τις μορφές του χώρου, του χρόνου και της
Βλ. Christopher Janaway, Schopenhauer, A Very Short Introduction, Oxford University Press, USA, 2002, σελ. 15,16.
Thomas Mann, οπενχάουερ, μετάφραση Γεράσιμου Λυκιαρδοπούλου, Εκδόσεις Έρασμος, Αθήνα, 2006 , σελ.18
91 Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 3.
92 To πασίγνωστο έργο του Schopenhauer χωρίζεται σε τέσσερα βιβλία. Σο πρώτο αφορά στον κόσμο ως Παράσταση
και το δεύτερο στον κόσμο ως Βούληση. το τρίτο βιβλίο ο φιλόσοφος ερευνά το πώς ο κόσμος των φαινομένων
μεταμορφώνεται και ο καταναγκασμός της Βούλησης παύει μέσω της αισθητικής ενατένισης των Ιδεών και στο
τέταρτο βιβλίο εξετάζει τη ματαιότητα των ενεργειών της Βούλησης και του τρόπους απολύτρωσης του όντος από τις
επιθυμίες της.
93 Μία ξεκάθαρη αναφορά στον Πλάτωνα, ο οποίος πρώτος χώρισε τον κόσμο των Ιδεών από τον κόσμο των
φαινομένων, ονομάζοντας τον τελευταίο απλή αναπαράσταση, σκιά του πρώτου. Ο ίδιος ο Schopenhauer ξεκαθαρίζει
πως η εν λόγω πρόταση δεν είναι καινούρια, καθώς η σύλληψη αυτής της ιδέας εντοπίζεται στην αρχαιότητα, στους
σοφούς της Ινδίας. Βλ. Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J Payne,
Dover Publications, Inc. 1969, New York, σελ. 4.
94 Ibid, σελ. 5.
95 Ibid.
89
90

- 32 -

αιτιότητας. Ο χώρος και ο χρόνος δε, αποτελούν την αρχή της εξατομίκευσης [principium
individuationis]. Όπως γνωρίζουμε, ο χρόνος και ο χώρος ανήκουν σε αυτή την αρχή, και συνεπώς, επίσης, και
η πολλαπλότητα, η οποία υπάρχει και έχει καταστεί δυνατή μόνο μέσω αυτών. το πλαίσιο αυτό, θα ονομάσω το
χρόνο και το χώρο αρχή της εξατομίκευσης [….], καθώς είναι μόνο μέσω του χρόνου και του χώρου που κάτι το
οποίο είναι ένα και το αυτό, σύμφωνα με τη φύση του και την έννοια, εμφανίζεται ως διαφορετικό, ως μία
πολλαπλότητα της συνύπαρξης των διαδοχικών πραγμάτων96. Οι δύο αυτές a priori μορφές εποπτείας μαζί
με την αιτιότητα συνθέτουν την αρχή του αποχρώντος λόγου ή αρχή του λόγου, από την οποία προέρχεται
η μορφή του αντικειμένου. Σο υποκείμενο είναι εντελώς ανεξάρτητο από την εν λόγω αρχή· αντίθετα,
για την ύπαρξη αυτής της αρχής προϋποτίθεται το υποκείμενο, το οποίο όμως παραμένει
περιορισμένο από τη συνείδησή του. Η φύση του υποκειμένου και της αρχής αυτής στην οποία
αποτυπώνεται όλη η a priori γνώση μας, έχουν ως αποτέλεσμα να γνωρίζουμε τα πράγματα μόνο ως
προς την εξωτερική τους σχέση97. Αυτή μας η γνώση στηρίζεται εξολοκλήρου στην εποπτεία
[Anschauung]. Η εποπτεία προκύπτει από τη σύμπραξη της καθαρής αισθητηριακότητας (χώρος και
χρόνος) και της διάνοιας (αιτιότητα)98. Η διάνοια δε, παίζει καθοριστικό ρόλο για τη γνώση του
Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J Payne, Dover Publications, Inc.1969,
σελ. 112-113.
97 Για την εν λόγω συλλογιστική ο Schopenhauer παίρνει θέση σχετικά με τις προτάσεις του ιδεαλισμού, του ρεαλισμού
και του σκεπτικισμού, κείμενος υπέρ του υπερβατολογικού ιδεαλισμού, προκειμένου, όπως γράφει, να
προφυλαχθούμε από τις παρανοήσεις του είδους ‘ το υποκείμενο και το αντικείμενο συνδέονται υπό τη σχέση αιτίας –
αποτελέσματος’, καθώς η σχέση αυτή αφορά μόνο σε ένα άμεσο με ένα έμμεσο αντικείμενο. τον παραπάνω λάθος
ισχυρισμό, ο φιλόσοφος εντοπίζει τη διαμάχη του δογματισμού (ρεαλισμός, ιδεαλισμός) και του σκεπτικισμού. Ο
ρεαλισμός θέτει το αντικείμενο ως αιτία και τοποθετεί το αποτέλεσμά του στο υποκείμενο. Ο ιδεαλισμός του Fichte κάνει το
αντικείμενο αποτέλεσμα του υποκειμένου. Εξαιτίας αυτών των, αδύνατον να αποδειχθούν, θέσεων, πιστεύει ο
Schopenhauer, θριαμβεύει ο σκεπτικισμός που, αν τον ενστερνιστούμε, καταλήγουμε στη θέση πως ο υλικός κόσμος
υπάρχει και έξω από τη συνείδηση ενός εμπειρικού υποκειμένου. Βλ. Arthur Schopenhauer, The world as Will and
Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc. 1969, New York, σελ. 13-15. Δριμύτατη κριτική
ασκεί, επίσης, κατά του εμπειρικού ιδεαλισμού του – καθηγητή του στα χρόνια των σπουδών του - Fichte , βλ.
ibid,σελ. 25-31. Η βασική ιδεαλιστική θέση στην οποία καταλήγει ο Schopenhauer είναι πως ο κόσμος των
παραστάσεων χρειάζεται απαραίτητα και τα δύο, αντικείμενο και υποκείμενο, πως τίποτα δεν μπορεί να είναι
ταυτόχρονα υποκείμενο και αντικείμενο και πως δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει υποκείμενο χωρίς αντικείμενο ή το
αντίστροφο. Βλ. Christopher Janaway, Schopenhauer, A Very Short Introduction, Oxford University Press, USA, 2002,
σελ. 42-44 , όπως και Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.2, trans.by E.F.J. Payne, Dover
Publications, Inc. 1969, New York, σελ.8 : Ο αληθινός ιδεαλισμός, από την άλλη μεριά, δεν είναι ο εμπειρικός, αλλά ο
υπερβατολογικός. Αφήνει ανέπαφη την εμπειρική πραγματικότητα του κόσμου, αλλά εμμένει στο γεγονός πως το αντικείμενο εξ
ολοκλήρου, και συνεπώς το εμπειρικά πραγματικό γενικότερα, εξαρτάται από το υποκείμενο κατά ένα διττό τρόπο. Αρχικά
εξαρτάται υλικά, ή ως αντικείμενο γενικά, εφόσον μία αντικειμενική ύπαρξη νοείται μόνο άμα τη παρουσία ενός υποκειμένου και ως
η παράσταση του εν λόγω υποκειμένου. Δεύτερον, εξαρτάται τυπικά, εφόσον η λειτουργία και ο τρόπος της ύπαρξης του
αντικειμένου, με άλλα λόγια, με τα οποία αναπαρίσταται (χώρος, χρόνος, αιτιότητα), προέρχονται από το υποκείμενο και
προδιατίθενται στο υποκείμενο. Ως εκ τούτου, άμεσα συνδεδεμένος με τον απλό ιδεαλισμό ή αλλιώς ιδεαλισμό του Berkeley, ο
οποίος αφορά στο αντικείμενο γενικότερα, είναι ο καντιανός ιδεαλισμός, ο οποίος αφορά στην ειδική λειτουργία και τον τρόπο της
αντικειμενικής ύπαρξης.
98 Βλ. Παύλος Φαιρόπουλος, Μουσική και ζωή : έρευνα στη φιλοσοφία της μουσικής του Πλάτωνα, του οπενχάουερ και του
96

- 33 -

κόσμου ως φαινόμενο. Αυτός ο κόσμος ως παράσταση, όπως συγκροτείται μόνο μέσω της διάνοιας, έτσι
υπάρχει μόνο για αυτήν99. Η διάνοια είναι αυτή που μετατρέπει μία ανούσια αισθητηριακή εντύπωση σε
ουσιαστική, η αιτιότητά της είναι αυτή που νοηματοδοτεί όλα τα αποτελέσματα των δεδομένων της
εμπειρικής ζωής. O Schopenhauer διαχωρίζει τις παραστάσεις σε εκείνες της διαίσθησης και σε
εκείνες της αφαίρεσης. Η αφαιρετική σκέψη είναι η εννοιολογική σκέψη, η λογική. Άνθρωποι και ζώα
έχουν από κοινού αυτή την ιδιότητα της διάνοιας, εκείνο όμως που διακρίνει τον άνθρωπο από αυτά
είναι η λογική [Vernunft]. Ενώ η λογική συντελεί στην πρόοδο του ανθρώπινου είδους έναντι των
ζώων, μπορεί παράλληλα να ενισχύσει και την πρόκληση της πλάνης και, ενόσω μέσω της εποπτείας
τίποτα δεν ψεύδεται, καθώς όλα παρουσιάζονται σε αυτήν ως έχουν, με την συμμετοχή της λογικής
στη διάνοια εισέρχεται στην ανθρώπινη αντίληψη η αμφιβολία, ο πόνος, η πλάνη και η αναμέτρηση με
την ιδέα του θανάτου. την ύψιστη μορφή της, η λογική εκδηλώνεται στο χώρο της φιλοσοφίας, όπου
ο νους αναζητά την ουσία του κόσμου πέρα από της παραστάσεις του, αμφιβάλλει για τα δεδομένα της
εμπειρίας του και για τα όρια της γνώσης του100.
Αυτά τα όρια της εμπειρικής γνώσης των χωροχρονικών διαστάσεων και της αιτιότητας ωθούν τον
Schopenhauer στο να διερευνήσει την προοπτική μιας καλύτερης συνείδησης101 στα ανθρώπινα όντα,
μέσω της οποίας η πρόσβαση στην ουσία των πραγμάτων θα είναι εφικτή. τα πλαίσια αυτού του
λογισμού, ο φιλόσοφος οδηγείται στο συμπέρασμα πως η υπέρβαση της εμπειρικής συνείδησης
επιτυγχάνεται μόνο μέσω της εγκατάλειψής της. το σημείο αυτό, ο Schopenhauer διαχωρίζεται
εντελώς από τη φιλοσοφική παράδοση, κατά την οποία η υπέρβαση ήταν συνυφασμένη με την
αποδοχή μιας αρχής. Η άρνηση και η εγκατάλειψη που προτείνει ο φιλόσοφος αποκτούν νόημα μόνο,
εφόσον θεωρήσουμε τον κόσμο ως Βούληση και γνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά που αποδίδει στην εν
λόγω έννοια. το στάδιο αυτής της συνειδητοποίησης που επιφέρει ο κόσμος ως Βούληση, το ον
λογαριάζεται με τα έσχατα της ύπαρξης του, γίνεται καθαρά μεταφυσικό.
Μόνο, αφότου το εσωτερικό ον της φύσης (η βούληση για ζωή στην αντικειμενοποίησή της) έχει ανέλθει

Νίτσε , Διδακτορική διατριβή (τομέας Υιλοσοφίας του τμήματος Υιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του ΑΠΘ), 2005,
σελ. 153.
99 Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 12.
100 Βλ. Παύλος Φαιρόπουλος, Μουσική και ζωή : έρευνα στη φιλοσοφία της μουσικής του Πλάτωνα, του οπενχάουερ και του
Νίτσε , Διδακτορική διατριβή (τομέας Υιλοσοφίας του τμήματος Υιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του ΑΠΘ), 2005,
σελ. 155-56.
101 ρος που ο Schopenhauer χρησιμοποίησε στα πρώτα του μόνο γραπτά, το περιεχόμενο της οποίας όμως
διατηρήθηκε καθ’ όλη την πορεία της φιλοσοφικής του σκέψης. Βλ. Christopher Janaway, Schopenhauer, A Very Short
Introduction, Oxford University Press, USA, 2002, σελ. 17.
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δυναμικά και ενθουσιωδώς μέσω των δύο σφαιρών των ασυνείδητων όντων, και έπειτα, μέσα από τις μακρές και
ευρείες σειρές των ζώων, πραγματώνει τελικά τη σκέψη για πρώτη φορά με την εμφάνιση της λογικής
[Vernunft], δηλαδή, στον άνθρωπο. Έπειτα, εκπλήσσεται με τα δικά του έργα και ρωτάει τον εαυτό του τι είναι
αυτό το ίδιο. Και η απορία του είναι η πιο σοβαρή, καθώς εδώ για πρώτη φορά στέκεται συνειδητά πρόσωπο με
πρόσωπο με το θάνατο, και εκτός από την περατότητα όλης της ύπαρξης, η ματαιότητα και η ακαρπία κάθε
προσπάθειας ωθούν τον εαυτό τους σε αυτό περισσότερο ή λιγότερο. Ως εκ τούτου, με αυτή τη σκέψη και το
θαυμασμό εγείρεται η ανάγκη της μεταφυσικής, χαρακτηριστικό μόνο του ανθρώπου· επομένως, ο άνθρωπος είναι
ένα ζώο μεταφυσικό102.

102

Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.2, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 160.
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Η Βούληση
Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτό που θέλει·
δε μπορεί, όμως, να θέλει αυτό που θέλει103.
-

Arthur Schopenhauer, ‘On The Freedom Of The Will’.

Πώς συλλαμβάνεται ο κόσμος ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που του θέτει η γνώση μας;
Ποια είναι η ουσία του κόσμου αυτού; Πώς μπορεί το υποκείμενο της γνώσης να γνωρίσει κάτι άμεσα,
χωρίς την παραμικρή παρέμβαση; Μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ της μεθόδου του Kant και αυτής που
ακολουθώ εγώ έγκειται στο ότι αυτός εκκινεί από την έμμεση, την αναστοχαστική γνώση, εγώ αντίθετα από την
άμεση, την ενορατική γνώση104, γράφει ο Schopenhauer. Ως το αφετηριακό σημείο για τη σύλληψη του
νοήματος του κόσμου που το υποκείμενο αναζητά, ο φιλόσοφος ορίζει το σώμα, το πιο άμεσο
αντικείμενο της γνώσης του. Σο ανθρώπινο σώμα μπορεί να είναι ένα αντικείμενο προς το υποκείμενο,
όπως όλα τα άλλα αντικείμενα, όταν το αντιμετωπίζουμε ως παράσταση, συνιστά όμως κάτι εντελώς
ξεχωριστό όταν βιώνεται, όχι μέσω της εποπτείας, αλλά εντελώς άμεσα, συναισθηματικά, καθώς στην
εμπειρία του σωματικού βιώματος ξεδιπλώνεται η ενδότατη ουσία του όντος, η Βούληση.
Ο φιλόσοφος δανείζεται έναν ψυχολογικό όρο για να ορίσει την πρωταρχική εκείνη ορμή που
ακατάπαυστα επιθυμεί χωρίς να ικανοποιείται ποτέ, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έναν αέναο
κύκλο οδύνης, στον οποίο τα -εκ της ανάγκης πλέον- ορμώμενα όντα συμμετέχουν ως
αντικειμενοποιημένες μορφές της ίδιας της Βούλησης. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ένα ψυχικό
φαινόμενο, αλλά για τη θεμελιώδη ουσία του κόσμου, της οποίας χαρακτηριστικά είναι η παράλογη,
τυφλή, καταναγκαστική επιθυμία και η μη – ικανοποίηση105.
Κάθε αληθινό ενέργημα της Βούλησης είναι επίσης αυτόματα και αναπόφευκτα και μία κίνηση του σώματός
του (του υποκειμένου)· δεν μπορεί, πράγματι, να θέλει το ενέργημα χωρίς την ίδια στιγμή να μην έχει επίγνωση
του ότι αυτό εμφανίζεται ως μία κίνηση του σώματος. Σο ενέργημα της Βούλησης και το ενέργημα του σώματος
δεν είναι δύο διαφορετικά στάδια που μας γνωστοποιούνται αντικειμενικά, που συνδέονται με δεσμούς αιτιότητας,
103
104
105

Der Mensch kann tun was er will; er kann aber nicht wollen was er will. Η πρόταση ερμηνεύεται στη βάση του ότι η
κυρίαρχη δύναμη που θέλει να θέλει χωρίς τέλος είναι πάντα η Βούληση, στην οποία ο άνθρωπος είναι υποταγμένος.
Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 452.
Βλ. Günter Zöller, Schopenhauer στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie,
edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 122.
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δε βρίσκονται σε σχέση αιτίας – αποτελέσματος, αλλά είναι ένα και το αυτό, μόνο που αυτό είναι δεδομένο με δυο
εντελώς διαφορετικούς τρόπους : αφενός, άμεσα και αφετέρου, στην εποπτεία για τη διάνοια. Σο ενέργημα του
σώματος δεν είναι τίποτα άλλα παρά το ενέργημα της Βούλησης αντικειμενοποιημένο106.
Κατά το σωματικό βίωμα, μεταξύ Βούλησης και ενεργήματος δεν παρεμβαίνει ούτε χρόνος ούτε
αιτιότητα, καταργείται, δηλαδή, η αρχή του λόγου. Εφόσον βιωθεί άμεσα και ευθέως, το εν λόγω
βίωμα μπορεί να γίνει αντικείμενο αναστοχασμού από το υποκείμενο, πάντα, ωστόσο, προηγείται η
ταύτιση μεταξύ του βουλητικού και του σωματικού ενεργήματος. Η ταύτισή τους αφορά στο
περιεχόμενο και όχι στη μορφή τους, πράγμα που οδηγεί τον Schopenhauer να αντιστοιχήσει στη
βουλητική ενέργεια το πράγμα καθεαυτό και στην σωματική ενέργεια το φαινόμενο 107.
Η βούληση και το σώμα μου είναι ένα [...] Σο σώμα μου είναι η αντικειμενικότητα της Βούλησής μου108.
Κάθε ενέργημα της Βούλησης εκδηλώνεται άμεσα ως ενέργημα του σώματος. Αντίστοιχα δε, οι
εντυπώσεις του σώματος συνιστούν τις άμεσες εντυπώσεις της Βούλησης. Εξαιτίας αυτής της σχέσης,
κάθε ενέργημα του σώματος που αντιστέκεται στη Βούληση προκαλεί πόνο, ενώ ό, τι συμφωνεί μαζί
της προκαλεί ηδονή και ευχαρίστηση. Επομένως, ο πόνος και η ηδονή εμφανίζονται ως άμεσα πάθη
της Βούλησης στο σώμα και όχι ως παραστάσεις. Η εν λόγω ταυτότητα μεταξύ σώματος και
Βούλησης, φανερώνεται, επίσης, και στο γεγονός ότι οι υπερβολικές κινήσεις της Βούλησης, ως
συναισθήματα, επηρεάζουν έντονα το σώμα και διαταράσσουν τη λειτουργία των ζωτικών οργάνων 109.
Κάθε άνθρωπος ανεξαιρέτως κατέχει τη γνώση πως το φαινόμενο που συνιστά την ύπαρξή του και που
ο ίδιος μπορεί να βιώσει άμεσα αλλά και να αναστοχαστεί, είναι η ίδια η βούλησή του110. Κάθε μέλος
και λειτουργία του σώματος αντιστοιχεί φανερά και σε μία αντικειμενοποιημένη επιθυμία της
Βούλησης. Επομένως, η Βούληση για γνώση, αντικειμενικά αντιληπτή, είναι ο εγκέφαλος, όπως και η Βούληση
για βάδισμα, αντικειμενικά αντιληπτή, είναι το πόδι · η Βούληση για αρπαγή, το χέρι · η Βούληση για χώνεψη, το
στομάχι· η Βούληση για αναπαραγωγή, τα γεννητικά όργανα και ούτω καθεξής111. Οι εν λόγω

Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 100.
107 Βλ. Παύλος Φαιρόπουλος, Μουσική και ζωή : έρευνα στη φιλοσοφία της μουσικής του Πλάτωνα, του οπενχάουερ και του
Νίτσε , Διδακτορική διατριβή (τομέας Υιλοσοφίας του τμήματος Υιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του ΑΠΘ), 2005,
σελ. 160.
108 Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 102-103.
109 Βλ. ibid, σελ.101.
110 … μία γνώση που ο καθένας κατέχει άμεσα στην πράξη, δηλαδή ως συναίσθημα. Αυτή είναι η γνώση ότι η εσωτερική φύση του
ίδιου του φαινομένου του καθενός , το οποίο εκδηλώνει τον εαυτό του σε αυτόν ως παράσταση με δύο τρόπους, και μέσω των
πράξεών του και μέσω του μόνιμου υποστρώματος αυτών, δηλαδή του σώματός του, είναι η βούλησή του. Ibid, σελ. 109.
111
Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.2, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
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αντικειμενοποιημένες επιθυμίες, ωστόσο, ισχύουν μόνο για τον εγκέφαλο, στην αντίληψη του οποίου η
Βούληση εκδηλώνεται ως οργανωμένο σώμα. Ο εγκέφαλος, συνεπώς, συνιστά από τη μία το
υποκείμενο της γνώσης και, από την άλλη, για τη συνείδηση είναι ένα ακόμη αντικείμενο, ένα όργανο
του σώματος. λη αυτή η διαδικασία, παρατηρεί ο Schopenhauer, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από
την πορεία της αυτογνωσίας της Βούλησης.
Σο σώμα, λοιπόν, είναι η εκδήλωση της Βούλησης για ζωή, η φανέρωση της ορμής που διψάει για
τη διατήρηση και την ανανέωση της ζωής πως το σώμα, έτσι και όλα τα φυσικά φαινόμενα
αποτελούν εκδηλώσεις της Βούλησης. Κάθε παράσταση, οποιουδήποτε είδους, κάθε αντικείμενο, είναι
φαινόμενο. Όμως, μόνο η Βούληση είναι πράγμα καθεαυτό· ως τέτοιο δεν είναι διόλου παράσταση, αλλά εντελώς
διαφορετικό από αυτή. Είναι εκείνο, εξαιτίας του οποίου κάθε παράσταση, κάθε αντικείμενο είναι φαινόμενο, η
ορατότητα, η αντικειμενικότητα. Είναι η πιο μύχια ουσία, ο πυρήνας κάθε συγκεκριμένου πράγματος. όπως και
του Όλου. Εμφανίζεται σε κάθε τυφλή ενεργή δύναμη της φύσης και επίσης στη σκόπιμη συμπεριφορά του
ανθρώπου, και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο αφορά μόνο στο βαθμό της εκδήλωσης, όχι την εσώτερη φύση
αυτού που εκδηλώνεται112. το σημείο αυτό, ο Schopenhauer περνά από την αναλογία σώματος –
Βούλησης σε αυτήν της φύσης – Βούλησης.
Η φύση, η οποία διέπεται από την αρχή της εξατομίκευσης, θεωρούμενη ως ενσαρκωμένη
Βούληση πλέον, μέσα στην πολλαπλότητά της, των μυριάδων μορφών και ατόμων, φανερώνει τη
Βούληση όχι ως ολότητα αλλά κατακερματισμένη και στις βαθμίδες που παρατηρούμε σε αυτήν·
ανόργανη φύση, φυτικό βασίλειο, ζωικό βασίλειο, άνθρωπος 113. Η εν λόγω εξατομίκευση της
1969, New York, σελ. 259.
Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ.110.
113 τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της βούλησης, η οποία είναι τυφλή, ανικανοποίητη και αυτοκαταστροφική, εντοπίζεται
κατά την ενσάρκωσή της η γέννηση του κακού και της διαμάχης. Η βούληση, εκφράζοντας τον εαυτό της μέσα στην
πολλαπλότητα εκφράζεται μόνο φαινομενικά και όχι καθ’ εαυτή. Εισπράττει ακόρεστα το είδωλο του εσωτερικού της
είναι συνεχώς σε κάθε παράσταση, στην οποία εκδηλώνεται. Αυτή την εσωτερική φύση , και επομένως αυτό που είναι όντως
αληθινό, το βρίσκει άμεσα μόνο μέσα στον εσωτερικό εαυτό. Ως εκ τούτου, όλοι θέλουν τα πάντα για τον εαυτό τους, θέλουν να
κατέχουν ή τουλάχιστον να ελέγχουν και θα ήθελαν να καταστρέψουν οτιδήποτε τους εναντιώνεται. Πιο συγκεκριμένα, ο
Schopenhauer παρατηρεί πως κατά την εξατομίκευση της βούλησης εγείρεται αναπόφευκτα ο εγωισμός στα όντα,
προκειμένου να ικανοποιήσει ο καθένας προσωπικά τη δική του βούληση : … θέτει τον εαυτό του ως κέντρο του κόσμου και
θεωρεί την ύπαρξή του και την ευεξία του πρωταρχικά. την πραγματικότητα, από τη φυσική άποψη, είναι έτοιμος γι’ αυτό να θυσιάσει
όλα τα άλλα · είναι έτοιμος να εκμηδενίσει τον κόσμο, προκειμένου να διατηρήσει τον δικό του εαυτό, αυτή τη σταγόνα στον ωκεανό,
λίγο παραπάνω. Αυτή η διάθεση είναι ο εγωισμός, ο οποίος είναι ουσιώδης στα πάντα στη φύση. Ακριβώς εξαιτίας του εγωισμού είναι
που η εσωτερική διαμάχη με τον εαυτό της φθάνει σε τόσο φοβερή αποκάλυψη · διότι αυτός ο εγωισμός έχει τη συνέχιση και το είναι
του σε αυτή την αντίθεση μεταξύ του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου ή στο γεγονός ότι η αντικειμενοποίηση της βούλησης έχει ως
μορφή της την αρχή της εξατομίκευσης, και, συνεπώς, η βούληση εκδηλώνει τον εαυτό της σε αναρίθμητα άτομα κατά τον ίδιο τρόπο
και επιπλέον σε καθένα από αυτά εξ ολοκλήρου και εντελώς στις δύο όψεις (βούληση και παράσταση). Ως εκ τούτου, ενώ σε κάθε
άτομο έχει άμεσα δοθεί ο εαυτός του ως ολόκληρη η βούληση και ως ο εξολοκλήρου αναπαριστών, όλα τα άλλα του δίνονται σε πρώτο
βαθμό μόνο ως οι παραστάσεις του. Έτσι, γι’ αυτόν το εσώτερο είναι του και η διατήρησή του έρχονται προτού όλα τα άλλα ληφθούν
112
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Βούλησης στις μορφές της φύσης δεν είναι άμεση αλλά προϋποθέτει την διαμεσολάβηση των Ιδεών
μεταξύ Βούλησης και φαινομένων.
Ο φιλόσοφος δημιουργεί μία τριαδική κλίμακα της πραγματικότητας, στη βάση της οποίας
τοποθετεί πρώτα τον χωροχρονικά περιορισμένο κόσμο των παραστάσεων, έπειτα τις αιώνιες Ιδέες
στις οποίες αντικειμενοποιείται η Βούληση και, τέλος, στην κορυφή τοποθετεί την πρωταρχική αρχή
της Βούλησης. Η κατηγορία των Ιδεών, την οποία εισάγει εδώ ο Schopenhauer, δεν είναι τίποτε άλλο
πέρα από μία παραλλαγή των πλατωνικών Ιδεών, τις οποίες ο φιλόσοφος θεωρεί πως συνιστούν
αντικείμενα γνώσης par excellence114. ε αυτή την ενδιάμεση κατηγορία της τριάδας, αυτή των
σταθερών και ανεξάρτητων από την αρχή του λόγου Ιδεών, λαμβάνει χώρα η πλήρης έκφραση της
Βούλησης. Με την εμπλοκή, έπειτα, του χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας, οι μορφές των Ιδεών
περνούν στην πολλαπλότητα, δημιουργώντας, έτσι, μία διαβαθμισμένη πορεία αυτοφανέρωσης και
αυτεπίγνωσης της Βούλησης. Για τον Schopenhauer, λοιπόν, όλα τα καθ’ έκαστα πράγματα που
διέπονται από το χώρο και το χρόνο δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι Ιδέες φανερωμένες στην
πολλαπλότητά τους μέσω της αρχής του αποχρώντος λόγου. Κατά την εμφάνιση μιας Ιδέας, όπως θα
δούμε στη συνέχεια, το υποκείμενο και το αντικείμενο ταυτίζονται, καθώς μόνο έτσι μπορεί η
Βούληση να αντικειμενοποιήσει τον εαυτό της πραγματικά στον κόσμο των παραστάσεων. Η Βούληση,
η οποία συνιστά την ουσία της Ιδέας αλλά και την ουσία κάθε πράγματος, αντικειμένου και
υποκειμένου, μπορεί, επομένως, να αντικειμενοποιηθεί πλήρως μόνο από την Ιδέα. Σα καθ’ έκαστα
πράγματα αλλά και το υποκείμενο της γνώσης την αντικειμενοποιούν ατελώς 115. υνεπώς, με τον
διαχωρισμό ανάμεσα σε υποκείμενο και αντικείμενο ο κόσμος παραμένει πάντα ο κόσμος των
παραστάσεων. Με την ταύτιση του υποκειμένου και του αντικειμένου η Βούληση εκδηλώνεται μέσω
των Ιδεών, ενώ με την παντελή απουσία κάθε υποκειμένου και αντικειμένου, εισερχόμαστε στον κόσμο
ως Βούληση. Γράφει ο Schopenhauer σχετικά: χωρίς το αντικείμενο, χωρίς την παράσταση, δεν είμαι
υποκείμενο γνώσης, αλλά απλή, τυφλή Βούληση· κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς εμένα ως υποκείμενο της γνώσης, το
πράγμα που γίνεται γνωστό δεν είναι αντικείμενο, αλλά μόνο Βούληση, τυφλή ορμή. Καθ’ εαυτή, δηλαδή έξω από
την παράσταση, η Βούληση είναι ένα και το αυτό με τη δική μου· μόνο στον κόσμο ως παράσταση, η μορφή του
υπόψη. Ο καθένας θεωρεί το θάνατό του ως το τέλος του κόσμου. Βλ. Arthur Schopenhauer, The world as Will and
Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc. 1969, New York, σελ. 331- 334.
114 Οι ιδέες στον Schopenhauer δεν είναι ανεξάρτητες οντότητες, όπως στον Πλάτωνα. Προέρχονται από την απόλυτη
πραγματικότητα και μπορούν να συλληφθούν από την ανθρώπινη γνώση. Βλ. Günter Zöller, Schopenhauer on the Self
στο The Cambridge Companion to Schopenhauer, edited by Christopher Janaway, Cambridge University Press, UK,
1999. σελ. 36.
115 Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 180.
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οποίου είναι πάντα αυτή του υποκειμένου και αντικειμένου, χωριζόμαστε ως το άτομο που γνωρίζει και
γνωρίζεται116.
Σο νόημα της εν λόγω κλίμακας της πραγματικότητας συμπληρώνεται από το διττό χαρακτήρα
του υποκειμένου της γνώσης. Αφενός, η προτεραιότητα της Βούλησης έναντι της διάνοιας, η οποία για
τον Schopenhauer είναι οργανικής φύσης (εγκέφαλος), καθιστά τα πάντα εξαρτώμενα από τη
Βούληση, αφετέρου, το βασικό χαρακτηριστικό του υποκειμένου, η δυνατότητα γνώσης καθετί
αντικειμενικού, το θέτει σε ανταγωνιστική θέση με τη Βούληση. Κατά την πρώτη του συνθήκη, το
υποκείμενο, όντας υποταγμένο στη Βούληση, παρασύρεται από κάθε της ορμή, είναι συνεχώς έρμαιο
των αναγκών και των παρανοήσεών του, ανήμπορο να λυτρωθεί από τον πόνο, την απογοήτευση και
την έλλειψη ικανοποίησης που προκύπτει από τις ατελείωτες και άσκοπες επιθυμίες που του επιβάλλει
η Βούληση. Κατά τη δεύτερη συνθήκη του, ωστόσο, ο Schopenhauer διαβλέπει στο υποκείμενο την
προοπτική της απελευθέρωσης από τα πάθη που του προκαλεί η Βούληση μέσα από την αισθητική
ενατένιση των Ιδεών117.

116
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Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 180.
Βλ. Günter Zöller, Schopenhauer στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie,
edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 123.
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Σέχνη και η λήθη του εαυτού
Γιατί η τέχνη, συνοδεύοντας τον άνθρωπο στο οδυνηρό
ταξίδι της αυτοσυνειδητοποίησής του, βρισκόταν πάντα
πριν απ’ αυτόν φτασμένη στο στόχο του.
-

Thomas Mann, ‘Schopenhauer’.

Αυτή η ψευδαίσθηση της πολλαπλότητας, το πέπλο της Μάγια, η principium individuationis, η
οποία εμποδίζει το ανθρώπινο ον να δει τα βαθύτερα επίπεδα της πραγματικότητας, όπου η ουσία
είναι μία και τα όντα δεν διαχωρίζονται ποτέ, είναι ο κύριος λόγος του ανθρώπινου πόνου 118. Η τυφλή,
κοσμική Βούληση, αιώνια και πιεστική, οδηγεί τα ανθρώπινα όντα στη ζωή, σε όλα όσα αυτή περιέχει
και έτσι επιβεβαιώνει τον εαυτό της.
Η μετάβαση από τον κόσμο ως Παράσταση στον κόσμο ως Βούληση απαιτεί την εξάλειψη του
υποκειμένου, έτσι ώστε να εξαλείψουμε τον κόσμο ως ένα αντικείμενο. Καθώς ο κόσμος ως
παράσταση είναι ο κόσμος ως αντικείμενο σε ένα υποκείμενο και ο κόσμος ως Βούληση είναι το
πράγμα καθεαυτό που γίνεται συγκεκριμένο και σημαντικό, δημιουργείται μία διχοτομία, η οποία στη
φιλοσοφία του Schopenhauer, πρόκειται να ξεπεραστεί από τη δυνατότητα μιας διαισθητικής
πρόσβασης στο πράγμα καθεαυτό119.
Η εν λόγω απελευθέρωση από την κυριαρχία της Βούλησης συνίσταται στην δυνατότητα του
υποκειμένου της γνώσης να ανεξαρτητοποιείται από την αρχή του αποχρώντος λόγου και να γίνεται
επιδεκτικό, μέσω της διάνοιας, σε υψηλές μορφές γνώσης. Η συνθήκη αυτή ενεργοποιείται κατά την
ενατένιση των Ιδεών, που λαμβάνει χώρα ενόσω παράγεται ή προσλαμβάνεται ένα έργο τέχνης, καθώς
αυτό που το έργο τέχνης αναπαριστά είναι οι ίδιες οι Ιδέες.
Η αποδέσμευση του υποκειμένου από τη Βούληση σημαίνει πως κατά την αισθητική αυτή
ενατένιση το υποκείμενο παύει τη σχέση του με την ατομική του ταυτότητα. Αγνοώντας, λοιπόν, την
ατομικότητα, αφενός τη δική του και αφετέρου, του αντικειμένου του, το υποκείμενο συντελεί ώστε η
σχέση του με το αντικείμενο να μεταβάλλεται. Σο υποκείμενο από τη μία, αποσπασμένο από το
118
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Thomas Mann, οπενχάουερ, μετάφραση Γεράσιμου Λυκιαρδοπούλου, Εκδόσεις Έρασμος, Αθήνα, 2006 , σελ.35.
Μάρκος Σσέτσος, Βούληση και ήχος, Η μεταφυσική της μουσικής στη φιλοσοφία του οπενχάουερ, Βιβλιοπωλείον της
‘Εστίας’, 2004, Αθήνα , σελ. 44.
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χωροχρόνο και την αιτιότητα, αποσπάται ταυτόχρονα και από τα πάθη που επιφέρουν η κυριαρχία
της Βούλησης και η ιδέα του θανάτου. Γίνεται, επομένως, ένα ‘άχρονο υποκείμενο και καθαρό βλέμμα
του κόσμου’. Σο αντικείμενο, από την άλλη, εφόσον μεταβάλλεται σε αντικείμενο ενός καθαρού
υποκειμένου, γίνεται η παράσταση της ίδιας της Ιδέας. χηματίζεται, συνεπώς, μία νέου είδους σχέση
του υποκειμένου και του αντικειμένου, στην οποία μας αποκαλύπτεται το τι των πραγμάτων. Ο
παρατηρητής και το παρατηρούμενο έχουν ταυτιστεί σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε η λήθη του εαυτού με
την ταυτόχρονη εκδήλωση μιας αιώνιας Ιδέας συνιστούν το status μιας υπερβατικής πλέον γνώσης. Η
φανέρωση, επομένως, των Ιδεών εντοπίζεται ακριβώς στην εν λόγω ταύτιση του καθαρού υποκειμένου
της γνώσης με το απεξαρτημένο από χωροχρονικούς προσδιορισμούς και αιτιότητα αντικείμενο.
Κατά την ταύτιση αυτή, ο κόσμος που φανερώνεται ως παράσταση αντικειμενοποιεί πλήρως τη
Βούληση.
Έτσι, το ανθρώπινο ον μέσω μιας διαισθητικής γνώσης εισέρχεται σε έναν προνομιακό τόπο, όπου
η ενόραση των Ιδεών το οδηγεί στο να διαισθανθεί την ίδια τη Βούληση και να απελευθερωθεί από τις
ανάγκες του. Ο χαρακτήρας αυτής της λύτρωσης είναι αισθητικός και μπορεί καλύτερα να συλληφθεί
στη φύση των έργων τέχνης. Η αισθητική ενατένιση των Ιδεών μπορεί να σφραγιστεί στο χρόνο μέσω
της ύλης κατά την παραγωγή των έργων τέχνης. Εκεί, η ιδιοφυία, μία ενορατική λειτουργία που
διαθέτει το πνεύμα, επαναλαμβάνει την προσωπική εμπειρία της ενατένισης μιας Ιδέας μέσω κάποιου
υλικού σε ένα έργο τέχνης και με τον τρόπο αυτό μεταφέρει στο χωροχρόνο τις άχρονες, αιώνιες
μορφές των Ιδεών120. ημαντικό είναι ότι ο Schopenhauer δε συνδέει άρρηκτα τη δημιουργική
φαντασία με την ιδιοφυία. Θεωρεί πως η ιδιοφυία μπορεί να διαθέτει φαντασία, η ύπαρξη όμως της
φαντασίας δε σημαίνει και αυτόματα την ύπαρξη ιδιοφυίας 121. την ενεργοποίηση της ιδιοφυίας, ο
Βλ. Günter Zöller, Schopenhauer στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie,
edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 124.
121 Γράφει ο Schopenhauer σχετικά : Η φαντασία έχει ορθώς αναγνωριστεί ως ένα ουσιαστικό στοιχείο της ιδιοφυίας · πράγματι,
έχει κάποιες φορές θεωρηθεί ως ταυτόσημο με την ιδιοφυία, ωστόσο αυτό δεν είναι σωστό. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος της
ιδιοφυίας απαιτεί φαντασία, προκειμένου να δει στα πράγματα όχι αυτό που η φύση έχει στ’ αλήθεια δημιουργήσει, αλλά αυτό που
προσπάθησε να δημιουργήσει, κι ακόμη δεν προκάλεσε, εξαιτίας της διαμάχης των μορφών μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, η
ασυνήθιστη δύναμη της φαντασίας είναι μία συνοδεία, πράγματι μία συνθήκη, της ιδιοφυίας. Αλλά το αντίστροφο δεν συμβαίνει,
καθώς η δύναμη της φαντασίας δεν είναι ένδειξη ιδιοφυίας · το αντίθετο, ακόμη και άνθρωποι με λίγη ή καθόλου ιδιοφυία μπορεί
να έχουν πολλή φαντασία. Καθώς, μπορούμε να θεωρήσουμε ένα πραγματικό αντικείμενο με δύο αντίθετους τρόπους, καθαρά
αντικειμενικά, με τον τρόπο που η ιδιοφυία συλλαμβάνει την Ιδέα του αντικειμένου, ή με τον κοινό τρόπο, απλώς σε σχέση με τα
άλλα αντικείμενα σύμφωνα με την αρχή του επαρκούς λόγου και της σχέσης του με τη βούλησή μας. Κατά έναν όμοιο τρόπο,
μπορούμε να συλλάβουμε ένα φανταστικό αντικείμενο με αυτούς τους δύο τρόπους. Θεωρημένο κατά τον πρώτο τρόπο, είναι ένα
μέσο προς τη γνώση της Ιδέας, η μετάδοση της οποίας είναι το έργο τέχνης. Κατά τον δεύτερο τρόπο, το φανταστικό αντικείμενο
χρησιμοποιείται για να χτίσει κάστρα στον αέρα, ταιριαστό προς τον εγωισμό και το καπρίτσιο κάποιου, το οποίο προς το παρόν
δημιουργεί αυταπάτες και ευχαριστεί. Έτσι, μόνο οι σχέσεις των φαντασμάτων που συνδέονται γίνονται στ’ αλήθεια γνωστές. Ο
άνθρωπος που ενδίδει στο παιχνίδι αυτό είναι ονειροπόλος· θα σμίξει εύκολα με την πραγματικότητα τις εικόνες που ευχαριστούν
120

- 42 -

φιλόσοφος εντοπίζει την ενεργοποίηση του καθαρού υποκειμένου της γνώσης, καθώς ‘η έκφραση της
ιδιοφυίας’ ενός προσώπου συνίσταται στο γεγονός ότι μία αποφασισμένη επικράτηση της γνώσης επί της Βούλησης
είναι ορατή σε αυτή και, επομένως, εκδηλώνεται εντός της μία γνώση που δεν σχετίζεται με καμία Βούληση, με
άλλα λόγια, μία καθαρή γνώση122.
Μόνο μέσω της καθαρής ενατένισης, η οποία απορροφάται εντελώς στο αντικείμενο, συλλαμβάνονται οι
Ιδέες. Η φύση της ιδιοφυίας συνίσταται ακριβώς στην υπέροχη ικανότητα για μία τέτοια ενατένιση. Σώρα, καθώς
αυτό απαιτεί τη λήθη του ατόμου μας και της σχέσης του και τους δεσμούς του, το δώρο της ιδιοφυίας δεν είναι
τίποτε άλλο παρά η απόλυτη αντικειμενικότητα, δηλαδή, η αντικειμενική τάση του μυαλού, σε αντίθεση με την
υποκειμενική που κατευθύνεται προς το άτομό μας, δηλαδή, προς τη Βούληση. Αναλόγως, η ιδιοφυία είναι η
ικανότητα να παραμένει κανείς σε ένα στάδιο καθαρής αντίληψης, να χάνει την αίσθηση του εαυτού στην
αντίληψη, να αφαιρεί από την υπηρεσία της Βούλησης τη γνώση, η οποία αρχικά υπήρχε μόνο για την υπηρεσία
αυτή. Με άλλα λόγια, η ιδιοφυία είναι η ικανότητα να αφήνουμε εντελώς εκτός θέας το ενδιαφέρον μας, τη
βούλησή μας και τους στόχους μας και, συνεπώς, να παραμερίζουμε εντελώς τη δική μας προσωπικότητα για
κάποιο διάστημα, προκειμένου να παραμείνουνε καθαρό υποκείμενο γνώσης, το καθαρό μάτι του κόσμου123.
Ο Schopenhauer προχωρεί και σε μία διαβάθμιση των τεχνών, ανάλογα με τον τρόπο και το
βαθμό φανέρωσης της Βούλησης σε κάθε τέχνη. την κατώτατη βαθμίδα των τεχνών τοποθετεί την
αρχιτεκτονική, η οποία, αν και ‘αμβλεία ροπή μάζας’, φανερώνει ήδη τη διαμάχη ανάμεσα στη
βαρύτητα και την ακινησία· εκδηλώνεται, δηλαδή, ήδη μερικώς η ουσία της Βούλησης. Ακολουθούν η
όμορφη τέχνη του ελέγχου του νερού και η κηπουρική, η ζωγραφική και η γλυπτική. Και στις τέχνες
αυτές γίνεται μία επιμέρους διαβάθμιση· μετά τη νεκρή φύση έρχεται η ζωγραφική των τοπίων, των
ζώων και της ιστορίας και έπειτα η γλυπτική, στην οποία η τρισδιάστατη αναπαράσταση του
ανθρώπινου σώματος θεωρείται από το φιλόσοφο η ύψιστη εκδοχή των οπτικών τεχνών. Περνώντας
στην ποιητική τέχνη, συναντούμε αρχικά τη λυρική ποίηση, το έπος και το μυθιστόρημα, για να
φθάσουμε, έπειτα, στο δράμα. Σο τραγικό δράμα δε, το οποίο αναπαριστά τις εσωτερικές
συγκρούσεις της Βούλησης και τα πάθη που επιφέρει η κυριαρχία της, αποτελεί κατά τον
Schopenhauer το αποκορύφωμα της ποιητικής τέχνης. H τέχνη της μουσικής, τέλος, φαίνεται να
διακρίνεται από όλες τις άλλες και να κατέχει μία εντελώς ξεχωριστή θέση στο σύστημα του
τη μοναξιά του και έτσι θα γίνει ανίκανος για την πραγματική ζωή. Arthur Schopenhauer, The world as Will and
Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc. 1969, New York, σελ. 186-87.
122 Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 188.
123 Ibid, σελ. 185.
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φιλοσόφου. Η φύση της, η λειτουργία της, ο τρόπος που μας απευθύνεται και αυτό που αναπαριστά
είναι τα κριτήρια που ο Schopenhauer έλαβε υπόψη για να θέσει τη μουσική στον πυρήνα του
φιλοσοφικού του στοχασμού.
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Η Μουσική
- Η ποίηση δεν μπορεί να μεταφραστεί, όπως και κάθε είδος τέχνης.
- Ναι, αλλά η μουσική; Σι είναι η μουσική;
- Andrei Tarkovsky, ‘Νοσταλγία’.

Ο Leibniz είχε παρατηρήσει πως η μουσική είναι μια ασυνείδητη άσκηση στην αριθμητική, όπου το
πνεύμα δεν γνωρίζει ότι αριθμεί, [exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi]. Από
αισθητικής πλευράς όμως , όπως παρατηρεί ο Schopenhauer, η μουσική είναι κάτι παραπάνω από την
εν λόγω περιγραφή, η οποία αφορά στην αριθμητική σχέση των όντων και δεν απέχει και πολύ από
την επίδραση που έχει σε εμάς ένας μαθηματικός υπολογισμός 124. Η μουσική κατέχει μία εντελώς
ξεχωριστή θέση από όλες τις άλλες τέχνες αισθητικά αλλά και μεταφυσικά. την τέχνη, γενικά, εκείνο
που αναπαριστάται είναι οι Ιδέες των όντων, η φανέρωσή τους μέσω της αρχής της εξατομίκευσης. Η
φύση της μουσικής, ωστόσο, φαίνεται να είναι υπερβατική σε σχέση με το φαινομενικό κόσμο, καθώς
αυτό που η μουσική αντιπροσωπεύει είναι η ίδια η Βούληση ή, μάλλον, είναι η Βούληση που
αντιπροσωπεύει τον εαυτό της στη μουσική125.
Καθώς ο κόσμος μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά φαινόμενο ή παρουσία των Ιδεών στην πολλαπλότητα μέσω
της εισόδου στην αρχή της εξατομίκευσης (τη μορφή της γνώσης που είναι δυνατή στο άτομο ως τέτοια), η
μουσική, εφόσον υπερβαίνει τις Ιδέες, είναι επίσης αρκετά ανεξάρτητη από τον φαινομενικό κόσμο, θετικά τον
αγνοεί, και , ως ένα βαθμό, θα μπορούσε ακόμη να υπάρχει ακόμη και αν δεν υπήρχε ο κόσμος καθόλου, πράγμα
που δεν μπορεί να υποστηριχθεί για καμία άλλη τέχνη. υνεπώς, η μουσική είναι ως μέσο μια αντικειμενοποίηση
και αντίγραφο όλης της Βούλησης, όπως είναι και ο κόσμος, πράγματι όπως και οι Ιδέες είναι, το πολλαπλό
φαινόμενο από το οποίο αποτελείται ο κόσμος των καθ’ έκαστων πραγμάτων. Ως εκ τούτου, η μουσική δεν είναι
σε καμία περίπτωση, όπως οι άλλες τέχνες, δηλαδή ένα αντίγραφο των Ιδεών, αλλά ένα αντίγραφο της ίδιας της
Βούλησης, η αντικειμενικότητα της οποίας είναι οι Ιδέες126.
Αν εστιάσουμε την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται η μουσική, στο ότι
κατανοείται άμεσα και καθολικά, συμπεραίνουμε πως η αντιγραφική της λειτουργία είναι διαφορετική
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από αυτή των άλλων τεχνών, καθώς εκείνο που η μουσική αναπαριστά είναι αυτό που ποτέ δεν μπορεί
να γίνει παράσταση. Σο κοινό, δηλαδή, στοιχείο που μοιράζεται η μουσική με τις άλλες τέχνες είναι
πως και αυτή παραμένει αντίγραφο ενός αρχέτυπου, όχι όμως πλέον των αιώνιων Ιδεών, αλλά της ίδιας
της Βούλησης. ε αυτό ακριβώς έγκειται και η οντολογική προτεραιότητά της· ενώ οι άλλες τέχνες
αντικειμενοποιούν έμμεσα τη Βούληση μέσω των Ιδεών, η μουσική φαίνεται να είναι εντελώς
ανεξάρτητη από την εν λόγω αναπαράσταση, καθώς η δική της αντικειμενοποίηση είναι η καθαρή και
άμεση απεικόνιση της Βούλησης, και επομένως εκθέτει το μεταφυσικό στοιχείο κάθε φυσικού πράγματος στον
κόσμο, το πράγμα καθεαυτό σε κάθε φαινόμενο127. ε αντίθεση, συνεπώς, προς τις άλλες τέχνες, η μουσική
αφορά στην ουσία του κόσμου. Καθώς δε, ο Schopenhauer δεν μπορεί, όπως τονίζει, να προσκομίσει
κάποια απόδειξη για τη θεωρία του πάνω στη μουσική, προσκαλεί τον αναγνώστη να γίνει ένας
φιλοσοφικά στοχαστικός ακροατής, έχοντας πάντα κατά νου πως το πλαίσιο στο οποίο στοχαζόμαστε
είναι αυτό του κόσμου ως Βούλησης και παράστασης.
Η Βούληση παραμένει η ίδια αρχή που εκδηλώνεται και μέσω των Ιδεών και μέσω της μουσικής,
δημιουργώντας, έτσι, μία αναλογία ανάμεσα στη μουσική και τις Ιδέες. Ο Schopenhauer
χρησιμοποιεί αυτή την αρχή για να αποσαφηνίσει την προτεραιότητα της μουσικής. Για τον φιλόσοφο,
οι μουσικές πραγματικότητες αναλογούν σε ιδεατές δυνάμεις του φυσικού κόσμου. υγκεκριμένα, ο
Schopenhauer αντιστοιχεί τα διαστήματα των τεσσάρων φωνών κάθε αρμονίας, δηλαδή, το μπάσο,
τον τενόρο, την άλτο και τη σοπράνο ή τον θεμέλιο φθόγγο, τρίτη, πέμπτη και οκτάβα, σε τέσσερις
βαθμούς των όντων, στην ανόργανη φύση, τα φυτά, τα ζώα και, τέλος, τον άνθρωπο. τους βαθύτερους
ήχους της αρμονίας, στο μπάσο, ο Schopenhauer αναγνωρίζει την ανόργανη φύση, τη μάζα των
πλανητών, την κατώτατη, δηλαδή, βαθμίδα αντικειμενοποίησης της Βούλησης. Μεταξύ του μπάσου
και της καθοδηγητικής φωνής που τραγουδά τη μελωδία, σε όλες τις δευτερεύουσες, δηλαδή, φωνές
που παράγουν την αρμονία, ο Schopenhauer αναγνωρίζει τη διαβάθμιση των ιδεών ως άμεση
αντικειμενοποίηση της Βούλησης. Η ιδέα του ανθρώπου αντιπροσωπεύεται από τη φωνή που
τραγουδά τη μελωδία128.
Σα τρία στοιχεία της μουσικής είναι η μελωδία, ο ρυθμός και η αρμονία. Η μελωδία προκύπτει
από τη συνύπαρξη ρυθμού και ήχων, περιλαμβάνει, δηλαδή, το ρυθμό και την αρμονία. Ο ρυθμός
συνιστά κατά τον Schopenhauer το πρωταρχικό και ποσοτικό εκείνο στοιχείο που μπορεί από μόνο
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του να αποτελέσει μία μελωδία. Ο ρυθμός είναι στο χρόνο ό, τι η συμμετρία είναι στο χώρο. Εξαιτίας του
ρυθμού η μουσική αποκτά τάξη και λειτουργεί, όπως ακριβώς και η συμμετρία στην αρχιτεκτονική.
Θεωρεί μάλιστα πως η αρχιτεκτονική και η μουσική αποτελούν δύο απόλυτα άκρα στην τέχνη με την
αρχιτεκτονική να στέκει ως ‘απολιθωμένη μουσική’129.
τη μελωδία δε, ο φιλόσοφος εντοπίζει την αφήγηση μιας ιστορίας γεμάτης ‘σημασία και
πρόθεση’. Η ιστορία αυτή αφορά στις ορμές και τις εξάρσεις της Βούλησης, αποκαλύπτει κάθε κρυφή
της κίνηση, μιλάει για κάθε συναίσθημα και, ως εκ τούτου, μέσω της μελωδίας, η μουσική αποτελεί την
κατεξοχήν γλώσσα του συναισθήματος, την αληθή γλώσσα. Ο γλωσσικός χαρακτήρας της μουσικής
είναι ανεξάρτητος από το λόγο - τις λέξεις που συνιστούν τη γλώσσα της λογικής - και έγκειται καθαρά
στη συγκεκριμενοποίηση του αφηρημένου εντός της μουσικής130. Η καθολικότητά της, επομένως, δεν
είναι αυτή της αφαίρεσης, αλλά η καθολικότητα των γεωμετρικών μορφών και αριθμών, οι οποίοι
μπορούν να γίνουν αντιληπτοί και να εφαρμοστούν σε όλα τα εμπειρικά αντικείμενα 131. Η μουσική για
τον Schopenhauer μιλά της δική της γλώσσα, αυτή των συναισθημάτων, και η μελωδία είναι ο άμεσος
φορέας των νοημάτων τους.
Η επινόηση της μελωδίας, η αποκάλυψη σε αυτή όλων των βαθύτερων μυστικών της ανθρώπινης βούλησης
και συναισθήματος, είναι το έργο της ιδιοφυίας, της οποίας η επίδραση είναι περισσότερο εμφανής εδώ από
οπουδήποτε αλλού, απέχει πολύ από κάθε προβληματισμό και συνειδητή πρόθεση, και θα μπορούσε να ονομάζεται
έμπνευση. Εδώ, όπως και παντού στην τέχνη, η έννοια είναι αντιπαραγωγική. Ο συνθέτης αποκαλύπτει την
εσώτερη φύση του κόσμου και εκφράζει τη βαθύτερη σοφία σε μια γλώσσα που η λογική του δεν καταλαβαίνει,
σαν μια μαγνητισμένη υπνοβάτης, η οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με πράγματα για τα οποία δεν έχει ιδέα όταν
είναι ξύπνια. υνεπώς, στο συνθέτη, περισσότερο από κάθε άλλο καλλιτέχνη, ο άνθρωπος είναι εντελώς χωριστός
και διακριτός από τον καλλιτέχνη. Ακόμη και στην εξήγηση αυτής της υπέροχης τέχνης, η έννοια δείχνει την
ανεπάρκεια και τους περιορισμούς της132.
Η πρόσληψη της μουσικής απέχει πολύ από όλα τα άλλα είδη τέχνης. Η αμεσότητα με την οποία
μας απευθύνεται έχει ως αποτέλεσμα να τη βιώνουμε κατά τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε το σώμα
μας, χωρίς δηλαδή της διαμεσολάβηση της διάνοιας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Σα αισθήματα
τα οποία μας επικοινωνεί η μουσική, βιώνονται μεν ως αισθήματά μας, πρόκειται όμως για υπερ –
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ατομικές μορφές και στάδια της Βούλησης. Εδώ ο φιλόσοφος διακρίνει άλλη μία αναλογία που είναι
αυτή της μουσικής και των συναισθημάτων. Καθώς η ανθρώπινη φύση χαρακτηρίζεται από τον
αδιάκοπο αγώνα της ικανοποίησης των επιθυμιών, έτσι και η φύση της μελωδίας έγκειται στη συνεχή
της απόκλιση από κάθε τόνο και την τελική της επιστροφή στον αρχικό τόνο, εκφράζοντας κατά τον
τρόπο αυτό όλα τα πάθη και τις προσπάθειες της Βούλησης. Οι γρήγορες μελωδίες χωρίς μεγάλες
αποκλίσεις είναι ευχάριστες, ενώ οι αργές, όπως και οι πολύ μονότονες και ανούσιες, θλιβερές. Αυτές
οι αναλογίες, ωστόσο, έχουν έμμεση σχέση με τη μουσική, διότι η μουσική εκφράζει το πράγμα
καθεαυτό, τη Βούληση και όχι το φαινόμενο. υνεπώς, όταν η μουσική εκφράζει χαρά ή λύπη, δεν
εκφράζει κάποια συγκεκριμένη χαρά ή λύπη, αλλά την ίδια τη χαρά και τη λύπη. Κι όμως, μ’ αυτή την
αποσπασμένη πεμπτουσία την καταλαβαίνουμε τέλεια133. λες αυτές οι εκφάνσεις της Βούλησης
εκφράζονται κατά τρόπο αφαιρετικό και, επομένως, χωρίς τα κίνητρά τους. Για το λόγο αυτό,
συμβαίνει ακόμα και ένα μουσικό κομμάτι που μας επικοινωνεί τον πόνο να μας προκαλεί γαλήνη 134.
Παντού η μουσική εκφράζει μόνο την πεμπτουσία της ζωής και των περιστατικών της, ποτέ αυτά τα ίδια και, ως
εκ τούτου, οι διαφορές τους την αφήνουν ανεπηρέαστη135.
πως η Βούληση εκδηλώνεται βαθμηδόν σε όλα τα είδη της φύσης και, ως εκ τούτου, προκύπτει
μία ατελείωτη διαμάχη ανάμεσα στα εξατομικευμένα φαινόμενά της, έτσι και στη μουσική είναι
αδύνατον να επιτευχθεί ένα άψογα αρμονικό τονικό σύστημα. Η μουσική είναι τέλεια μόνο σε πλήρη
αρμονία, και, προκειμένου να παραχθεί στην εντέλεια κάθε της εντύπωση, είναι αναγκαίο, εκτός από
την καθοδηγητική φωνή, να υπάρξουν και όλες οι άλλες. Η αντικειμενοποίηση της Βούλησης και των
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αμέτρητων βαθμών της έγκειται στην ενότητα όλων των κλιμάκων της μουσικής136.
Είναι προφανές ότι η μουσική, λόγω της έντασής της, έχει δραματική επίδραση στους ανθρώπους,
αλλά ο Schopenhauer αποδίδει αυτή την επίδραση σε μεταφυσικούς λόγους. Ο άμεσος χαρακτήρας
της είναι για τον φιλόσοφο πιθανώς η μόνη απόδειξη που μπορεί να προσκομίσει· η μουσική
αναπαριστά το μη αναπαριστώμενο, κατά έναν τρόπο που καμία παράσταση με τη συμμετοχή ενός
υποκειμένου και ενός αντικειμένου δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι πέρα από την παράσταση την ίδια,
και για το λόγο αυτό ο Schopenhauer διαχωρίζει τη διάνοια [Verstand] από τη μουσική πρόσληψη. Η
διάνοια συνίσταται στην ικανότητα του υποκειμένου της γνώσης να παράγει αιτιώδεις σχέσεις όλων των
μορφών. Η πρωταρχική της λειτουργία είναι να μετατρέπει τα αισθήματα σε εποπτείες, δηλαδή
παραστάσεις αντικειμένων μέσα από την προβολή του αισθήματος (αποτέλεσμα) στο εξωτερικό
αντικείμενο (αιτία). Η δεύτερη λειτουργία της εντοπίζεται στο σχηματισμό αιτιωδών συναρτήσεων
μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων της ύλης. Σα ζώα, επίσης, διαθέτουν την ικανότητα παραγωγής
εποπτειών, η διάνοια όμως στον άνθρωπο επιτρέπει την παραγωγή εννοιών, αφηρημένων, δηλαδή,
παραστάσεων. Ο ισχυρισμός του Schopenhauer πως η μουσική προσλαμβάνεται χωρίς τη
διαμεσολάβηση της διάνοιας έγκειται στην ηχητική φύση της μουσικής. πως είδαμε, ανάμεσα στο
σωματικό και το βουλητικό ενέργημα δεν υφίσταται αιτιώδης σχέση. Αιτία του ήχου θεωρείται η
Βούληση, η οποία υπερβαίνει τη διάνοια και τη λογική και δεν μπορεί να συλληφθεί κατά τη συνθήκη
της αρχής του αποχρώντος λόγου. Κατά την παραγωγή του ήχου, αυτό που συμβαίνει είναι πως το
βουλητικό ενέργημα εκδηλώνεται ως ήχος και, επομένως, η μουσική προκύπτει από διαδοχικά
βουλητικά ενεργήματα τα οποία δεν υπόκεινται ούτε στην αιτία ούτε στη διάνοια 137. Αξίζει να
συμπληρώσουμε, επίσης, πως αν και η μουσική υφίσταται μόνο σε μία διάσταση, σε αυτή του
χρόνου138, ενώ η Βούληση είναι άχρονη, η μουσική προσεγγίζει την τελευταία περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη τέχνη. το βαθμό, λοιπόν, που η μουσική απεικονίζει τη Βούληση χωρίς την
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διαμεσολάβηση των Ιδεών, πρόκειται για την άμεση εξαντικειμενίκευση της Βούλησης, ενώ, στο
βαθμό που η μουσική υπάγεται στη διάσταση του χρόνου, πρόκειται για την έμμεση
εξαντικειμενίκευσή της.
Μπορεί να έχω ακόμη πολλά να προσθέσω σχετικά με τον τρόπο που η μουσική προσλαμβάνεται, δηλαδή
μέσα και μέσω του χρόνου μόνο, με απόλυτη απόκλιση του χώρου, ακόμα και χωρίς την επίδραση της γνώσης της
αιτιότητας, και συνεπώς της διάνοιας. Διότι οι τόνοι κάνουν την αισθητική εντύπωση αποτέλεσμα, και αυτό χωρίς
το πισωγύρισμά μας στις αιτίες τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αντίληψης139.
Ο Schopenhauer, επίσης, απορρίπτει τη μιμητική μουσική η οποία απλώς αντιγράφει την
εμπειρική πραγματικότητα. την περίπτωση που η μουσική δημιουργείται με συνειδητή πρόθεση
μέσω εννοιών, περιορίζεται στη μίμηση, αντιγράφει ανεπαρκώς το φαινόμενο της Βούλησης. τον
αντίποδα φέρνει ως παράδειγμα τη μουσική του Beethoven, στην οποία αναγνωρίζει ένα τέλειο
αντίγραφο της ουσίας του κόσμου140. πως η μουσική αποκαλύπτει το ενδότατο είναι του κόσμου,
έτσι και η φιλοσοφία επαναλαμβάνει και εκφράζει με γενικές έννοιες την ουσία του. Εδώ ο
Schopenhauer εντοπίζει μία ακόμη αναλογία ανάμεσα στη μουσική και τη φιλοσοφία ως προς το
αντικείμενο που αναπαριστούν και εκδηλώνουν. Ως εκ τούτου, παραφράζοντας το ρητό του Leibniz, ο
Schopenhauer καταλήγει στο ότι η μουσική είναι μία ασυνείδητη άσκηση στη μεταφυσική κατά την οποία ο
νους δε γνωρίζει ότι φιλοσοφεί141.
Αυτό που ο αναγνώστης αποκομίζει από τα κείμενα του Schopenhauer πάνω στη μουσική είναι
ότι δεν υπάρχει καμία φιλοδοξία αισθητικής ανάλυσής της αλλά μία προσπάθεια να μας κάνει μέλη της
μουσικής εμπειρίας και των επιδράσεών της. Σο έργο του είναι καθαρά μεταφυσικό, όπου η μουσική
ερμηνεύεται αναλογικά, καθώς οι μουσικές πραγματικότητες απαντούν σε ιδεατές δυνάμεις. Ο Wagner
στο κείμενό του για τον Beethoven αναφέρεται στον Schopenhauer ως εκείνον που πρώτος όρισε τη θέση
της μουσικής ανάμεσα στις καλές τέχνες με φιλοσοφική διαύγεια, αποδίδοντας σε αυτή μία εντελώς διαφορετική
φύση από αυτή είτε της εικαστικής είτε της ποιητικής τέχνης142.
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141 Ibid., σελ. 264.
142 Βλ. Richard Wagner , Beethoven , translated by William Ashton Ellis, in Richard Wagner's Prose Works Volume 5,
The Wagner Library, Edition 1.0 Pages 61-126.
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Η Λύτρωση
Μπορούμε ελεύθερα να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που απομένει μετά την
πλήρη κατάργηση της Βούλησης είναι σίγουρα, για όλους όσους είναι ακόμα
γεμάτοι Βούληση, τίποτα. Αλλά και αντίστροφα, για εκείνους στους οποίους
η Βούληση έχει μετατραπεί και αυτοαναιρεθεί, αυτός ο πολύ πραγματικός μας
κόσμος με όλα τους ήλιους του και τους γαλαξίες, είναι : τίποτα.
-

Arthur Schopenhauer, ‘The world as Will and Representation’.

Ο λόγος που ο Schopenhauer έχει χαρακτηριστεί ως φιλόσοφος της απαισιοδοξίας έγκειται
αφενός, στο ότι ταυτίζει τη ζωή με τον πόνο, καθώς κάθε ορμή της Βούλησης σημαίνει στέρηση,
επιθυμία, ικανοποίηση και ξανά μία νέα στέρηση και ούτω καθεξής και, αφετέρου, στο ότι το
ανθρώπινο ον είναι έρμαιο των ατέρμονων αναγκών της Βούλησης, ανίκανο, συνεπώς, να κατορθώσει
μία κατάσταση πλήρωσης. Αυτή η ύστατη αρχή, στην οποία ο φιλόσοφος εντοπίζει το πράγμα
καθεαυτό, η βιαιότητα και η ορμή με την οποία εκδηλώνεται ως Βούληση για ζωή, οι αναρίθμητες
μορφές στις οποίες αναπαράγεται συνεχώς και στων οποίων τις ζωές υποβάλλει ατελείωτες επιθυμίες
ως κίνητρα, όλοι οι προσδιορισμοί που αποκτά στον κόσμο ως παράσταση καταδεικνύουν στέρηση,
δηλαδή ανάγκη. Ως εκ τούτου, καθετί ως φαινόμενο, ως αντικείμενο είναι απόλυτα αναγκαίο· καθεαυτό είναι
Βούληση και αυτή είναι εντελώς ελεύθερη για όλη την αιωνιότητα 143. τη βάση αυτής της αντίφασης
θεμελιώνεται το είναι του κόσμου· η απόλυτα ελεύθερη, τυφλή και παράλογη Βούληση εκδηλώνεται
στο φαινομενικό κόσμο μέσω της αρχής της εξατομίκευσης ως αναγκαιότητα. Πραγματώνοντας τον
εαυτό της σε όλες τις βαθμίδες της ύπαρξης φθάνει στο ύψιστο σημείο αυτοπραγμάτωσης, στην
ανθρώπινη συνείδηση, στον άλλο, δηλαδή, πόλο του είναι της, στο οποίο λαμβάνει χώρα, όπως θα
δούμε, το εξής παράδοξο : η παράλογη Βούληση μέσω της γνώσης, της λογικής, δύναται να στραφεί
εναντίον του ίδιου της του εαυτού, να αυτοκαταργηθεί, να εξαλειφθεί εντελώς εκ μέρους των μορφών
στις οποίες εκδηλώνεται, ενόσω οι τελευταίες αποζητούν την απεξάρτηση και τη λύτρωση από τα
δεσμά της αναγκαιότητάς της.
Ωστόσο, τι υποδηλώνει το ότι η ελεύθερη Βούληση εκδηλώνεται ως αναγκαιότητα; ε ποιο βαθμό
143
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ο άνθρωπος κατέχει την ελευθερία της βούλησής του; Ο Schopenhauer είναι κατηγορηματικός. Ο
άνθρωπος δεν είναι ποτέ ελεύθερος, αν και είναι το φαινόμενο μιας ελεύθερης Βούλησης, καθώς είναι ήδη το
προκαθορισμένο φαινόμενο αυτού του ελεύθερου βούλεσθαι της Βούλησης144: λη η ζωή στην υπηρεσία της
Βούλησης. Ο φιλόσοφος δεν αναγνωρίζει στον άνθρωπο κανένα περιθώριο ελευθερίας της Βούλησης,
διευκρινίζοντας με σαφήνεια ότι η ελευθερία του έγκειται μόνο στο πράττειν του, στις επιλογές των
πράξεών του, όχι όμως στο βούλεσθαι, στις επιλογές, δηλαδή, του βούλεσθαι των συγκεκριμένων
πράξεων. Ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του a priori ελεύθερο, ακόμα και στις καθ’ έκαστες πράξεις του, με την
έννοια ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε δράση είναι δυνατή σε αυτόν, και μόνο a posteriori, από την εμπειρία και την
κατανόηση επ’ αυτού, αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά του προκύπτει με απόλυτη αναγκαιότητα από τη σύμπτωση
του χαρακτήρα με τα κίνητρα145.
Για την αποσαφήνιση της θέσης του πάνω στην ελευθερία της βούλησης, ο Schopenhauer
δανείζεται την καντιανή διάκριση μεταξύ του εμπειρικού και νοητού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα,
πριν την είσοδό της στον φαινομενικό κόσμο μέσω της αρχής της εξατομίκευσης, η Βούληση ως προς
την ποιότητά της, προσδιορίζεται από έναν νοητό χαρακτήρα, εντελώς ανεξάρτητο και ελεύθερο. Με
την είσοδό της, όμως, στον κόσμο της αιτιότητας και του χωροχρόνου, η Βούληση μέσω των μορφών
της αποκτά έναν εμπειρικό χαρακτήρα. Ο τελευταίος είναι αυτός που περιορίζει τον άνθρωπο στην
αναγκαιότητα, που καθιστά τις πράξεις του διόλου ελεύθερες αλλά υπαγόμενες και κατευθυνόμενες
από την ορμή της Βούλησης. Η αίσθηση της ελευθερίας της βούλησης που έχει ο άνθρωπος, έγκειται
καθαρά στην άγνοιά του για τον νοητό του χαρακτήρα και τα κίνητρα που αυτός του υποβάλλει 146. Οι
περιορισμοί που χαρακτηρίζουν την ατομική φύση καθιστούν αδύνατη την κατάργηση των εν λόγω
χαρακτήρων. Εφόσον ο εμπειρικός χαρακτήρας υπάγεται στην ελευθερία του νοητού, ακολουθεί
απαραίτητα την αναγκαιότητα.
το σημείο αυτό, η συνείδηση κλονίζεται. Η υπαρξιακή αγωνία του όντος εντείνεται, το ίδιο το ον
εισέρχεται σε κρίση. Σα στάδια της συλλογιστικής του Schopenhauer, εκκινώντας από τη
γνωσιοθεωρία του και περνώντας στην αισθητική, καταλήγουν αναπόφευκτα και πάντα σε μία
μεταφυσική θεώρηση. Υθάνοντας δε σε τούτη την κρίσιμη συνειδητοποίηση, αυτή της απουσίας κάθε
ελευθερίας και του αδιαμφισβήτητου πόνου που ενέχει η ζωή, το ον έρχεται αναπόφευκτα αντιμέτωπο
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με την ιδέα του θανάτου.
Αφενός, η βίαιη ορμή της Βούλησης και το συνεχές βούλεσθαι για ζωή δικαιολογούν το φόβο του
θανάτου σε όλα τα έμβια όντα στα οποία η Βούληση εκδηλώνεται, κυρίως δε στον άνθρωπο. Είναι
χαρακτηριστικό της φύσης όλων των ζώντων οργανισμών ότι προτιμούν τον πόνο παρά το θάνατο, την
απώλεια της ατομικότητάς τους. Σο ‘εγώ’ θα κάνει τα πάντα, προκειμένου να διασφαλίσει την
παραμονή του στην ενθαδική ζωή, εκδηλώνοντας παράλληλα και την ανάγκη της διαιώνισής του. Η
αγωνία του θανάτου, ασφαλώς και κορυφώνεται στον άνθρωπο, ο οποίος ως έλλογο ον γνωρίζει πως
είναι πεπερασμένο, πως, όσο και αν είναι αδύνατον να συλληφθεί, το ‘εγώ’ κάποια στιγμή θα λάβει
τέλος.
Αφετέρου, όπως ο Schopenhauer διατείνεται, η ιδέα του θανάτου μπορεί να οδηγήσει τη συνείδηση
σε ένα άλλο στάδιο. Ο φιλοσοφικός του στοχασμός μάλιστα μπορεί να προσφέρει μία επιπλέον
θεώρηση πάνω στο ζήτημα του θανάτου, έτσι, ώστε να συνειδητοποιήσουμε πως το τέλος πρόκειται
για μία καθαρή αυταπάτη. Δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε το παρελθόν πριν τη ζωή ή το μέλλον μετά το
θάνατο· περισσότερο χρειάζεται να γνωρίσουμε το παρόν ως τη μόνη μορφή στην οποία η Βούληση εκδηλώνει τον
εαυτό της. Δεν θα ξεφύγει από τη Βούληση ούτε η Βούληση από αυτό. Ως εκ τούτου, όποιος είναι
ικανοποιημένος με τη ζωή ως έχει, καταφάσκει σε αυτή με κάθε τρόπο, μπορεί με βεβαιότητα να τη θεωρήσει ως
ατελείωτη και μπορεί να εξοβελίσει το φόβο του θανάτου ως αυταπάτη 147. Ο φιλόσοφος εδώ ενστερνίζεται
την επικούρεια φιλοσοφία, η οποία υποστήριζε πως ο θάνατος είναι κάτι που δεν μας αφορά, καθώς
όταν αυτός υπάρχει δεν υπάρχει η ζωή και το αντίστροφο148.
το σημείο αυτό, αρχίζει να ξεδιπλώνεται και η συλλογιστική του περί ηθικής. Η ηθική του
Schopenhauer θεμελιώνεται στην ενορατική γνώση, απορρίπτοντας τη λογική ή οποιοδήποτε
σύστημα ηθικών επιταγών. Η ουσία της γνώσης αυτής, της άμεσης και μη – εννοιολογικής, έγκειται
στο ότι δεν μεταδίδεται αλλά συντελείται, συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο στον καθένα κατά τη
διαβαθμισμένη εξατομίκευση της Βούλησης. Αυτοί οι διαφορετικοί βαθμοί του συνειδέναι
διαμορφώνουν και τη διάθεση [Stimmung] με την οποία απευθύνεται κανείς στον κόσμο και, έτσι,
συμβαίνει να είναι κανείς κακός, εγωιστής ή καλός.
Εκείνο που ο άνθρωπος λησμονεί, κατά τον Schopenhauer, είναι πως ο ίδιος δεν είναι ξέχωρος
από τον κόσμο. Ο νους του, ως ένα όργανο που προσπαθεί συνεχώς να βγάλει νόημα, διαχωρίζει και
147
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διαιρεί : υπό τη θεώρησή του ο κόσμος παραμένει ξένος από τον εαυτό 149

150.

Τπό αυτή τη θεώρηση

το ‘εγώ’ κυριαρχεί επί του εαυτού, ο φόβος του θανάτου υπερβαίνει καθετί άλλο και έτσι λαμβάνει
χώρα η γέννηση του κακού. Ως κακός ορίζεται αυτός που δεν αρκείται απλώς στο να ικανοποιήσει την
ατομική του Βούληση αλλά, μένοντας συνεχώς ανικανοποίητος, προσπαθεί και υποτάσσει υπό τη
βούλησή του και την Βούληση των άλλων. Ο κόσμος για αυτόν είναι μία άρνηση, ένα μη εγώ,
επομένως και η διάθεσή του απέναντι σε αυτόν είναι χαιρέκακη και καχύποπτη 151. Ο εγωιστής είναι
απορροφημένος στην ικανοποίηση αποκλειστικά των ατομικών του αναγκών, μένοντας απαθής και
ουδέτερος απέναντι στους άλλους, μη προκαλώντας, έτσι, ούτε καλό ούτε κακό. Ανεβαίνοντας την
κλίμακα της συνείδησης συναντάμε τον άνθρωπο που έχει κατανοήσει το ρόλο του στον κόσμο ως
αναπόσπαστο κομμάτι του και έχει αποφασίσει ότι οι πράξεις του θα αποσκοπούν στη συμφιλίωση και
το κοινό καλό. Ο καλός άνθρωπος διατίθεται φιλικά προς τον κόσμο, αισθάνεται ένα ισχυρό δεσμό με
όλα όσα τον περιβάλλουν, συμμετέχει και εμπιστεύεται. Η διάθεσή του είναι ειρηνική. το βαθμό που
κατανοεί πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος και πως ο ίδιος είναι αδιάσπαστο τμήμα του κόσμου,
συμπάσχει βαθειά με κάθε ζωντανό οργανισμό. Η κακία και ο εγωισμός, επομένως, εντοπίζονται στην
άγνοια, στη μη θεώρηση του κόσμου ως όλου. Η άρση του εγωισμού και η υπέρβαση της αρχής της
εξατομίκευσης, εκτός από την διαμόρφωση της διάθεσης απέναντι στον κόσμο, καθορίζει και την
αναμέτρηση με το θάνατο. Είναι αλήθεια πως ο καθένας είναι παροδικός μόνο ως φαινόμενο· από την άλλη
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όμως, ως πράγμα καθεαυτό είναι άχρονος και, συνεπώς, άπειρος152.
Πώς γίνεται, λοιπόν, να ξεπεραστεί αυτή η αίσθηση του χωρισμού, η θεώρηση του κόσμου ως
παράσταση, η ζωή του εμπειρικού χαρακτήρα και της αναγκαιότητας; Η ενόραση των Ιδεών συνιστά
σαφώς μία προνομιακή λειτουργία προσωρινής παύσης των επιταγών της Βούλησης. Η τέχνη προωθεί
μία ανώτερη, καθαρά εποπτική γνώση, ως ζωντανός οργανισμός όμως ο άνθρωπος επιστρέφει σύντομα
στον ορισμένο του χώρο και χώρο, στην περιορισμένη του αντίληψη, στη συνθήκη που
προσδιορίζεται από την αρχή του αποχρώντος λόγου. Αναζητά, επομένως, ο Schopenhauer, μία
διαρκή κατάσταση απαλλαγής από τη Βούληση.
τον κόσμο των παραστάσεων η Βούληση εξατομικεύεται, αποκτώντας παράλληλα βαθμιαία
αυτεπίγνωση και αυτοσυνείδηση. Η βιολογική εξέλιξη στα ζώα και στον άνθρωπο προέρχεται από την
ανάγκη αυτής της τυφλής και άλογης Βούλησης για γνώση. Η κορύφωση της εν λόγω διαδικασίας
εντοπίζεται στον άνθρωπο, όταν αυτός συλλαμβάνει τον κόσμο ως Βούληση και πως η ατομικότητά
του προκύπτει μόνο ως εκδήλωση της Βούλησης. Κατά τη σύλληψη αυτή, η ανθρώπινη συνείδηση
τείνει προς δύο κατευθύνσεις: στην κατάφαση ή στην άρνηση της Βούλησης. Ο Schopenhauer θεωρεί
πως και οι δύο αυτές τάσεις συνιστούν τις δύο βασικές αποκρίσεις της Βούλησης προς την
αυτεπίγνωσή της. Είτε, δηλαδή, ο άνθρωπος καταφάσκει στη Βούληση και θεωρεί εαυτόν ως μία από
τις εξατομικεύσεις της, είτε την αρνείται ασκητικά.

Κατά τη δεύτερη στάση, η συνείδηση του

ανθρώπου έχει περάσει στο στάδιο, όπου κατανοεί την ανικανοποίητη φύση της Βούλησης και,
συνεπώς, συλλαμβάνει τον πόνο που ενέχει η ουσία του. τη συνέχεια, η αίσθηση του εαυτού του
μεταβάλλεται, περνώντας από την ατομική στην καθολική ταυτότητα, όπου το άτομο ταυτίζει τον
εαυτό του με καθετί που τον περιβάλλει. Η άρση του εγωισμού, ο αλτρουισμός και η συμπόνια είναι
συνακόλουθα χαρακτηριστικά αυτής της συνειδητοποίησης. το σημείο αυτό, το άτομο επιλέγει να
απαρνηθεί την ατομική του και κατ’ επέκταση και την καθολική Βούληση. Επηρεασμένος φανερά από
την ινδική φιλοσοφία, ο Schopenhauer καταλήγει στο ότι η άρνηση της Βούλησης μέσω του
ασκητισμού δύναται να παύσει την ορμή και την κυριαρχία της επί του ανθρώπινου πράττειν. Η άσκηση
αποτελεί για τον φιλόσοφο τη νίκη του ανθρώπου επί της Βούλησης, δείχνοντας παράλληλα πως,
εφόσον ο άνθρωπος είναι ένα από τα φαινόμενά της, η Βούληση μπορεί να αυτοκαταργηθεί. Ασκητική
ζωή σημαίνει παραίτηση από όλες τις ορμές της Βούλησης, γενετήσιες και βιολογικές, από κάθε
εγωιστική συμπεριφορά και θεώρηση. Κατά την εφαρμογή της άσκησης, το ον, μέσω αυτού του
152

Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 282.
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ανώτερου βαθμού συνείδησης που καθιστά το πέπλο της Μάγια διαφανές, λυτρώνεται αποδεχόμενο
κάθε πόνο και παραιτούμενο από κάθε προσπάθεια εκπλήρωσης οποιασδήποτε επιθυμίας. Τπό τη
συνθήκη αυτή, το ον γίνεται ευσπλαχνικό, συμπονά και συμπάσχει με καθετί ζωντανό, συλλαμβάνει την
εσωτερική σύγκρουση της Βούλησης σε κάθε εκδήλωσή της, θεωρεί τον κόσμο ως όλον και τη ζωή ως
συνεχές πάσχειν. Ακυρώνοντας την ατομικότητά του κατά τέτοιο τρόπο, μηδενίζει τη Βούληση. Η
πράξη της άσκησης συνιστά για τον Schopenhauer το κατεξοχήν ηθικό αίτημα. Φαρακτηριστικό είναι
δε, το ότι κατά την άρνηση της Βούλησης, παράλληλα με τις επιθυμίες, εξαλείφονται και όλες οι αξίες,
μαζί και αυτή του ‘απόλυτου αγαθού’153.
Η διαφορά ανάμεσα στην τέχνη και την άσκηση εντοπίζεται στο ότι, ενώ η τέχνη παρέχει στον
άνθρωπο μία άμεση, ενορατική γνώση, μεταβάλλει μεν τα κίνητρα της Βούλησης, δεν την επηρεάζει,
όμως, σε κανένα βαθμό. Ο ασκητικός άνθρωπος, ωστόσο, δύναται να την εξαλείψει. Η Βούληση σ’
αυτόν αποστρέφεται τη ζωή… η εξατομίκευση της Βούλησης εδώ αρνείται την ουσία που εκδηλώνεται και
εκφράζεται με το δικό της σώμα154. Αυτή η άρνηση, για τον Schopenhauer, όντας σχεδόν σωτηρία από
τη Βούληση, έρχεται να αντικατοπτρίσει την αντίθεση του ελεύθερου όντος και την αναγκαιότητα της
Βούλησης, αν και αυτός ο λυτρωτικός χαρακτήρας είναι εφήμερος και στο τέλος η Βούληση πάντα
επιβεβαιώνει τον εαυτό της. Πιο συγκεκριμένα, το υποκείμενο εξαρτάται από τη Βούληση στο βαθμό
που η γνώση του περιορίζεται στον κόσμο των παραστάσεων, αλλά, επίσης, και κατά έναν άλλο τρόπο
που μπορεί να το απελευθερώσει από την αναγκαιότητα της Βούλησης μέσω της αυτοεπιβεβαίωσης
της Βούλησης, ως μία από της εκδηλώσεις της στην εξατομίκευσή της. Επομένως, το παράδοξο της
ουσίας της Βούλησης, έγκειται στο ότι κατά τη σύλληψή της από την ανθρώπινη διάνοια, υπάρχει η
προοπτική της αυτοκατάργησής της. Κατά τη λυτρωτική αυτή κατάσταση αυτό που απομένει είναι η
καθαρή γνώση. Η Βούληση έχει εξαλειφθεί. Φωρίς Βούληση, όμως, δεν υπάρχει παράσταση και χωρίς
παράσταση δεν υπάρχει τίποτα155.

πως παρατηρεί ο Σσέτσος, το αξιακό δεν εξαλείφεται στην περιοχή της τέχνης. Η καλλιτεχνική δημιουργία έγκειται
στην προσέγγιση του απόλυτου αντικειμένου από τον καλλιτέχνη και αυτό προϋποθέτει την άρση του εγωισμού του.
Η εν λόγω άρση συνιστά αξία. Ειδικότερα στην τέχνη της μουσικής, η ‘βιωματική’ δημιουργία, κατά την οποία ο
συνθέτης προσλαμβάνει και ενσωματώνει τα αρχέτυπα των συναισθημάτων, διευρύνει συνειδησιακά και τον ίδιο αλλά
και τον ακροατήριό του και «επιτρέπει στην ανθρωπότητα να σκεφτεί την ευτυχία όχι μόνο ως ανυπόστατη άρνηση του
καθολικού πόνου αλλά ως κατάσταση θετική, την οποία αξίζει να επιδιώκει». Μάρκος Σσέτσος, Βούληση και ήχος, Η
μεταφυσική της μουσικής στη φιλοσοφία του οπενχάουερ, Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’, 2004, Αθήνα , σελ. 166.
154 Thomas Mann, οπενχάουερ, μετάφραση Γεράσιμου Λυκιαρδοπούλου, Εκδόσεις Έρασμος, Αθήνα, 2006, σελ. 40.
155 Günter Zöller, Schopenhauer on the Self στο The Cambridge Companion to Schopenhauer, edited by Christopher Janaway,
Cambridge University Press, UK, 1999. Ο Zöller αναφέρει σχετικά : Μία βούληση χωρίς κόσμο θα ήταν επίσης μία
βούληση χωρίς εαυτό. Με την αποκορύφωση ενός άκοσμου και ανιδιοτελούς εαυτού και μία βούληση που βούλεται το τέλος της, ο
διαρκής προβληματισμός του Schopenhauer πάνω στον εαυτό προσφέρει ένα δραματικό πανομοιότυπο ‘στην ιστορία της
153

- 56 -

αυτοσυνείδησης’ και τη ‘ φαινομενολογία του πνεύματος’. Ο Schopenhauer έχει πάρει τα βασικά συστατικά των ιδεαλιστικών
θεωριών της αυτοσυνείδησης μέσω της ενόρασης και της δράσης και τα προσάρμοσε σε μία αντίστροφη ιστορία – της αυτό απορρόφησης, ακόμη και αυτό- απώλειας , της φρίκης της αυτό- αναγνώρισης και της ευδαιμονίας της αυτό-εξάλειψης. Ωστόσο, σε
ένα έμπειρο αυτί, όλο αυτό ηχεί ως γερμανικός ιδεαλισμός . Ibid, σελ. 38, 39.

- 57 -

Ο νόστος της μουσικής
Η νοσταλγία είναι ο πόνος της εγγύτητας του απόμακρου.
-

Martin Heidegger, ‘Wer ist Nietzsches Zarathustra?’

Είδαμε πως στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Schopenhauer βρίσκεται η αναζήτηση της λύτρωσης
από την κυριαρχία της Βούλησης. Η αισθητική ενατένιση της πρόσκαιρης σωτηρίας ή η κατάφαση και
η άρνηση στο στάδιο της αυτοεπιβεβαιωμένης, πλέον, Βούλησης ολοκλήρωσαν έναν ολόκληρο
συλλογισμό, ο οποίος ξεκίνησε από μονάχα μία λέξη, και αποτέλεσαν το κλειδί της κατάργησής της.
Η ζωή είναι πόνος, αντηχεί η σκέψη του Schopenhauer. Αυτή είναι η ουσία της φύσης μας, η ουσία
της βούλησής μας. Σι είδους αίσθημα είναι ο πόνος, πώς προκύπτει και πώς εκδηλώνεται,
περιγράφεται με σαφήνεια στο έργο του φιλοσόφου και βιώνεται άμεσα στο σώμα μας. Οι ορμές και
οι επιθυμίες του κέντρου που φέρουμε μέσα μας, όσο υπερβατικές και αν φαντάζουν, βιώνονται τόσο
πολύ ως κοντινές και προσωπικές. Η Βούληση, το πράγμα καθεαυτό, η αλήθεια που μοιάζει τόσο
απρόσιτη, εκδηλώνεται εντός μας ως εαυτός, ως σώμα.
την περιπετειώδη και συναισθηματικά φορτισμένη πορεία της συνείδησης το τέλος και η αρχή
συγχέονται, καθώς το τέλος μοιάζει με αρχή, με το απόλυτο ξεκίνημα, την επιστροφή στο τίποτα.
Αυτή εδώ η επιστροφή, αυτή η αναβαίνουσα πορεία, αφενός της φώτισης και, αφετέρου της εξάλειψης
του υποκειμένου της γνώσης, των παθών και της παραίτησης της Βούλησης, εκδηλώνεται άμεσα μόνο
ως συναίσθημα στη μουσική. την κίνηση της μουσικής εξιστορείται η αέναη κυκλική πορεία της
Βούλησης από το τίποτα στη θέληση για ζωή, στο πέρασμα στην πολλαπλότητα, στη συνειδησιακή
φώτιση, στην αυτοκατάργηση, στο τίποτα ξανά. την αίσθηση των βαθμών αυτών, το σώμα πάλλεται,
η συνείδηση θυμάται, το εγώ ξεχνιέται και στο κάλεσμα της εν λόγω επιστροφής δημιουργείται αυτή η
τόσο νοσταλγική επίδραση της μουσικής. Καθετί που βιώνουμε εσωτερικά, κάθε κίνηση της ψυχής
μας, τα πιο μύχια συναισθήματά μας βρίσκουν την απόλυτη έκφρασή τους στην κίνηση της μουσικής,
στη άμεση φανέρωση της Βούλησης. λα όμως, έχουν απεκδυθεί την πραγματικότητά τους - όπως
εμπειρικά γνωρίζουμε το πραγματικό - και, έτσι, φέρουν μονάχα το νόημά τους. Για το λόγο αυτό, η
εν λόγω επιστροφή ξεφεύγει της λογικής μας και των ερμηνειών της. Η καθαρή αυτή γνώση, η οποία
λειτουργεί καθαρά εποπτικά, χωρίς τη διαμεσολάβηση της διάνοιας, φέρνει ενώπιον μας κάθε
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ορμητική κίνηση της Βούλησης χωρίς να δεχόμαστε στο ελάχιστο την επίδραση της τελευταίας.
Γνωρίζουμε εκ νέου τον πόνο χωρίς να πληγωνόμαστε, τη χαρά χωρίς να ευτυχούμε, τον έρωτα χωρίς
να ερωτευόμαστε. Πρόκειται για καθαρή νοσταλγία. Οι κινήσεις της ψυχής την κατανοούν άμεσα.
τον νοσταλγικό αυτό χαρακτήρα της μουσικής κατά την ακρόασή της έγκειται το ότι μένουμε
απρόσβλητοι από τα ερεθίσματα της ωμής πραγματικότητας, καθώς όσα η τελευταία περιέχει έχουν
μεταβληθεί μέσω της μουσικής σε γνήσιες παραστάσεις, σε απλή κίνηση. Σο υποκείμενο αυτής της
καθαρής γνώσης νιώθει πλήρωση. λα όσα η μουσική του μεταφέρει, ηδονή, χαρά, ματαίωση, τρόμο,
όλα το πληρούν, καθώς στερούνται πραγματικότητας και παραμένουν, έτσι, ουσιωδώς οι μορφές των
νοημάτων τους. υγχρόνως, όμως, η μουσική φέρει – και εκεί συνίσταται και η πρωταρχικότητά της –
τον πόνο, το θεμελιώδες συναίσθημα της ζωής με το οποίο αυτή ταυτίζεται. Σο υπερβατικό, δηλαδή η
Βούληση, όσο απόμακρο και απρόσιτο και αν είναι, μας αποτείνεται. Η συνείδησή μας τείνει να το
προσεγγίσει και κάθε στάδιο της αυτεπίγνωσης μας φέρνει πιο κοντά στον πόνο. Ως υποκείμενα της
γνώσης πάσχουμε καθόσον επιστρέφουμε στο στάδιο της αυτεπίγνωσης και της αυτοεξάλειψής μας.
Αυτού του έσχατου συναισθήματός μας είναι φορέας η μουσική.
Σο ανείπωτο βάθος της μουσικής, δυνάμει της οποίας περνάει από μπροστά μας ένας παράδεισος τόσο οικείος
και συνάμα τόσο απόμακρος, και που είναι τόσο εύκολο να κατανοηθεί και, ωστόσο, τόσο ανεξήγητο, οφείλεται στο
ότι αναπαράγει όλα τα συναισθήματα του ενδότατου είναι μας, αλλά ολότελα χωρίς την πραγματικότητά του και
μακριά από τον πόνο του… Σο αντικείμενό της δεν είναι παράσταση, σε σχέση με την οποία μόνο η εξαπάτηση
και η γελοιότητα είναι δυνατά, αλλά ευθέως η Βούληση· αυτό είναι ουσιαστικά το πιο σοβαρό όλων των
πραγμάτων, καθώς είναι αυτό από το οποίο όλα εξαρτώνται156.
Ιδού, λοιπόν, η ηθική χροιά της μουσικής που ο Schopenhauer αποσιώπησε και που αργότερα θα
εξυμνηθεί στο Nietzsche, στον οποίο η μουσική θα ταυτιστεί με την ύψιστη ηθική. Τπό αυτή την
συνθήκη της άρσης της εξατομίκευσης, δύναται ο άνθρωπος να υπερβεί το ατομικό συναίσθημα και να
συσχετιστεί με το λον μετέχοντας στα καθολικά συναισθήματα της ανθρωπότητας και κατ’ επέκταση
της Βούλησης. Ο Schopenhauer δεν αγαπάει τη μουσική επειδή της αποδίδει τέτοια μεταφυσική σημασία αλλά
της αποδίδει αυτή τη σημασία επειδή την αγαπάει. Η αγάπη του όμως είναι πολύ δυνατή, έχει άμεση πνευματική
σχέση με μια εμπειρία θανάτου και ο ίδιος θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι «χωρίς το θάνατο ελάχιστα θα
ασχολούμασταν με τη μουσική»157.

Arthur Schopenhauer, The world as Will and Representation Vol.1, trans. by E.F.J. Payne, Dover Publications, Inc.
1969, New York, σελ. 264.
157
Thomas Mann, οπενχάουερ, μετάφραση Γεράσιμου Λυκιαρδοπούλου, Εκδόσεις Έρασμος, Αθήνα, 2006, σελ. 44.
156
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Κεφάλαιο 3ο

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche, φωτογραφία Gustav Adolf Schultze, 1882.
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Ο Nietzsche και η μεταφυσική της τέχνης

Ολόκληρη η κωμωδία της τέχνης δεν παίζεται κατά κανένα τρόπο από μας για την
καλυτέρευσή μας και την καλλιέργειά μας , ούτε είμαστε οι αληθινοί δημιουργοί αυτού του κόσμου
τέχνης. Αντίθετα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είμαστε εικόνες και καλλιτεχνικές προβολές
για τον αληθινό δημιουργό της , κι ότι η μεγαλύτερη αξία μας έγκειται στη σημασία μας ως έργων
τέχνης – επειδή η ενθαδική ύπαρξη και ο κόσμος δικαιολογούνται μόνο ως αισθητικό φαινόμενο.
-

Nietzsche, ‘Η Γέννηση της Σραγωδίας’.

O Friedrich Wilhelm Nietzsche (15 Οκτωβρίου 1844 – 25 Αυγούστου 1900) γεννήθηκε στο
Röcken, σπούδασε θεολογία και αρχαίες γλώσσες στη Βόννη και συνέχισε με σπουδές κλασικής
φιλολογίας στο Leipzig. Σο 1865 γνώρισε το έργο του Schopenhauer, το οποίο στάθηκε καταλυτικό
για το φιλοσοφικό του στοχασμό. Σρία χρόνια έπειτα γνωρίζει τον Richard Wagner του οποίου η
μουσική στάθηκε πηγή έμπνευσης, μετά όμως από τη ρήξη της σχέσης τους την καταδίκασε
αποδοκιμαστικά158. Σο έργο του ‘ Η Γέννηση της Σραγωδίας’ το οποίο αρχικά είχε εκδοθεί με τον τίτλο
‘Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik’, δηλαδή ‘Η Γέννηση της Σραγωδίας από το πνεύμα της
μουσικής’, δέχτηκε σφοδρή επίθεση από τον κύκλο των ακαδημαϊκών, ο οποίος το αντιμετώπισε με
μεγάλη καχυποψία και έσπευσε να το χαρακτηρίσει μη επιστημονικό. το επίκεντρο του εν λόγω
έργου βρίσκονται η αρχαία τραγωδία και το πώς το ελληνικό πνεύμα συνέλαβε μία τόσο έξοχη,
δημιουργική έκφραση μέσα από την ένωση του διονυσιακού του ενστίκτου και την απολλώνια τάση
του159. Επίσης, εκτενείς αναφορές γίνονται στον Wagner στον οποίο είναι αφιερωμένο το δοκίμιο,
158
159

Stefan Lorenz Sorgner, Nietzsche στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie,
edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 141.
χετικά με το πρωτόλειο αυτό έργο του, ο Nietzsche γράφει στο ‘Μυστικισμό’ : Είναι το βιβλίο… χωρίς σχέδιο λογικής
διαύγειας πολύ πειστικής και κατά συνέπεια δεν προσπαθεί να πείσει, αμφιβάλλει μάλλον για την ωφελιμότητα της αποδείξεως και
είναι βιβλίο για τους μυημένους, όπως η μουσική είναι για όσους είναι δεμένοι από τα παλιά χρόνια με τις ρίζες της τέχνης, αφού
δέχτηκαν το βάπτισμα της μουσικής σαν σημείο για τους πιο στενούς συγγενείς στις τέχνες. Εδώ μιλούσε μια φωνή ξένη, ο
μαθητής του ‘ άγνωστου θεού’ , ίσως, που προσωρινά κρυβόταν κάτω από τον μανδύα του πολύμαθου, κάτω από το βάρος και τη
μαραζωμένη διαλεκτική του Γερμανού ή κάτω από τους κακούς τρόπους του Βαγκνερικού. Τπήρχε εδώ ένα πνεύμα με παράξενες
ανάγκες και ακατανόμαστες επίσης, μια ανάμνηση γεμάτη ερωτηματικά , εφαρμογές και μυστικά που κοντά τους το όνομα
Διόνυσος ήταν σαν ερωτηματικό περίσσιο. Εδώ μιλούμε σαν μια μυστικιστική ψυχή μαινάδος που με επίμονο τρόπο και σκόπιμο,

- 61 -

καθώς και στον Schopenhauer, του οποίου το έργο ‘Ο κόσμος ως Βούληση και παράσταση’ και ιδιαίτερα
η έννοια της Βούλησης γίνονται κινητήριες σκέψεις του Nietzsche στην εν λόγω μελέτη του. την
ουσία, η πρόταση του Nietzsche στη ‘Γέννηση της Σραγωδίας’ είναι η αντικατάσταση της επιστημονικής
κουλτούρας από μία άλλη, καθαρή και εμπνευσμένη κουλτούρα της τέχνης, απαλλαγμένη από ηθικούς
και λογικούς μηχανισμούς160.
Ο τελευταίος – κατά τον Heidegger – μεταφυσικός της Δύσης επισφράγισε τη μεταφυσική σκέψη
της φιλοσοφίας, όχι ακολουθώντας τα φιλοσοφικά μονοπάτια των προγενέστερων, οι οποίοι
διαχώρισαν το είναι από το γίγνεσθαι και βάδισαν τη μεταφυσική της ηθικής, αλλά θέτοντας μια
πρόκληση της δύναμης υπέρ της κάλυψης του κενού που επέφερε ο θάνατος του Θεού. Η, έως τότε,
πρωταρχική αιτία των όντων δεν νοηματοδοτούσε πλέον τίποτε παραπάνω από μία νεκρή φιλοσοφία
που εξυπηρετούσε έναν στείρο ιδεαλισμό της μεταφυσικής. Σίθεται, λοιπόν, το αιώνιο ερώτημα
εξαρχής: Ποια είναι η αλήθεια; Ποια προοπτική πρότεινε το όραμα του Τπεράνθρωπου; Πώς μπορεί
να παραδοθεί το ον στην ανούσια, γεμάτη πάθη ενθαδική ζωή του; Η θέληση της δυνάμεως είναι η
καταλυτική σύλληψη του νιτσεϊκού πνεύματος, η οποία θα αφορίσει το διαχωρισμό ενός αληθινού
κόσμου και της φαινομενικότητας για να τεθεί – μέσω της υπερβατικότητας – η αιώνια επιστροφή του
όντος στο πρωταρχικό είναι. Η εν λόγω υπερβατικότητα θα διαποτίσει όλο το έργο του φιλοσόφου και
θα αναχθεί σε μέγιστη κατάφαση για τη ζωή. Ο άνθρωπος είναι κάτι που οφείλει να ξεπερνά τον εαυτό του,
διακηρύττει στο Ζαρατούστρα, τοποθετώντας τη θέληση για δύναμη, τη ζωοδότρα εκείνη θέληση που
είναι από μόνη της η ισχυρότερη δύναμη, στον πυρήνα της σκέψης του.
Με το θάνατο του Θεού το γεμάτο θέληση για δύναμη ον προκαλείται να ατενίσει το άπειρο και
το αιώνιο μέσα από την υπέρβαση του παρόντος, την υπέρβαση του εαυτού του161. Ποιες
δημιουργικές δυνάμεις, όμως, είναι εκείνες με τις οποίες θα συντελεστεί η ιδέα του τραγικού
Τπεράνθρωπου; τη Γέννηση της Σραγωδίας η πρόταση του Nietzsche πάνω στη μεταφυσική της
τέχνης προσδίδει άλλο νόημα στο τραγικό∙ δεν είναι απλώς ένα κατηγόρημα της τέχνης αλλά

ψιθύριζε μια γλώσσα ξένη. Θα έπρεπε να τραγουδήσει αυτή η ‘καινούρια ψυχή’ και όχι να μιλήσει! Σι κρίμα που δεν τόλμησα να
πω σαν ποιητής αυτό που είχα να πω, ίσως να το είχα κατορθώσει…Ένας ‘μύστης’ μιλάει εδώ, ο γνώστης και μαθητής του Θεού
του.
160 Η φιλοσοφία του Nietzsche μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις περιόδους: α) Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύμα της
μουσικής (1872) και Ανεπίκαιροι τοχασμοί (1873-76), β) Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο (1878-79) και Λυκόφως των
Ειδώλων (1881), όπου τον απασχολούν κυρίως οι φυσικές επιστήμες και γ) Φαρούμενη Επιστήμη (1882) , Σάδε έφη
Ζαρατούστρα (1883-91). Stefan Lorenz Sorgner, Nietzsche στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by
Susan H. Gillespie, edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010,
σελ. 142.
161 Βλ. σχετικά Παναγιώτης Δόικος, Ο «θάνατος του θεού» και ο μεταφυσικός άνθρωπος, Αθήνα, Εκδόσεις Ίνδικτος, 2008.
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αντανακλά την ουσία του κόσμου μέσα από την τέχνη. Σο πάσχον ον φαίνεται να βρίσκει διέξοδο στην
τραγικότητα της έκτασής του μέσα από την ανάδυση δύο καλλιτεχνικών δυνάμεων της φύσης : του
διονυσιακού και του απολλώνιου. Η ιδιαιτερότητα των ενορμήσεων αυτών εντοπίζεται στο ότι δεν
λειτουργούν στο επίπεδο της φαινομενικότητας ή στο επίπεδο του όντος καθεαυτού, αλλά
πραγματώνονται ως σχέση των δύο αυτών επιπέδων της πραγματικότητας, ενεργοποιώντας έτσι τη
θέληση του όντος για την αιώνια επιστροφή στο ίδιο του το γίγνεσθαι. Ο τραγικός άνθρωπος, εκείνος
που συμβαίνει μέσα στο πνεύμα της συνάντησης του διονυσιακού και του απολλώνιου στοιχείου, είναι
ο κατεξοχήν δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι πια καλλιτέχνης, έχει γίνει ο ίδιος έργο τέχνης162.
Ο κόσμος, θεωρούμενος από τη σκοπιά του τραγικού, φανερώνεται ως καλλιτεχνικό παιχνίδι στο
οποίο τα όντα μετέχουν ως θεατές και παίκτες συνάμα, εμπειρία που τα καθιστά δυνατά να μην
περιορίζονται πλέον στη σχέση τους με τη φύση ως παρατηρητές αλλά να γίνονται αναπόσπαστο
κομμάτι της και γνήσια έκφραση της.
Η μεταφυσική της τέχνης του Nietzsche, λοιπόν, έχει αποκλείσει την, αισθητικών κριτηρίων,
επονομαζόμενη τέχνη ως μη προάγουσα τη σχέση με το τραγικό – υπερβατικό. Αυτή η μεταφυσική
αναφέρεται στην κατεξοχήν δημιουργική τέχνη που απορρέει από το ον και ξανοίγεται στο βάθος του
κόσμου. Είναι τέχνη που συμβαίνει εν τω γίγνεσθαί της, ξεχειλίζοντας από ορμητική δύναμη, που
ατενίζει το χαοτικό χωρίς να την απασχολούν τα πρώτα αίτια, καθώς τελείται μέσα στο αιώνια
επανερχόμενο παιχνίδι του κόσμου.
το σημείο αυτό, θα εγερθεί το ερώτημα: έχουμε απομακρυνθεί από τον φαινομενικό κόσμο; Ο
Nietzsche είναι κατηγορηματικός. Ο μόνος κόσμος για τον οποίο μπορούμε να έχουμε γνώση, είναι ο
κόσμος τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αισθητηριακά. Αυτός ο κόσμος μάς αφορά και με την
τραγικότητα του ίδιου κόσμου προκαλούμαστε να λογαριαστούμε, όχι αρνούμενοι τον πόνο, αλλά
καταφάσκοντας σε αυτόν. Ο πυρήνας της μεταφυσικής σκέψης του Nietzsche εντοπίζεται ακριβώς στο
εξής: η κατάφαση των όντων στην περατότητά τους, τα φέρνει αντιμέτωπα με το βάθος του κόσμου 163.
Πρόκειται για την μεγάλη αντίφαση με την οποία ο τραγικός άνθρωπος πρέπει να αναμετρηθεί και η
οποία σχηματοποιείται με το διονυσιακό και απολλώνιο στοιχείο που αναλογούν στο σχήμα περατό –
162

163

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ.47.
Είναι σαφής η αναγωγή στον Schopenhauer, από τη φιλοσοφία του οποίου ο Nietzsche έχει επηρεαστεί έντονα.
Επιχειρεί, ωστόσο, να δώσει μία διέξοδο στην πεσιμιστική θεώρηση. Αφότου ο άνθρωπος αρνήθηκε τη βούληση
ασκητικά, συνέλαβε την ουσία των πραγμάτων και αισθάνεται ναυτία. το σημείο αυτό ο Nietzsche θα αποκλίνει από
τον ‘δάσκαλό’ του Schopenhauer και, αντί της άρνησης, καταφάσκει με ένα μεγάλο ναι στη βούληση και σε όσα αυτή
συνεπάγεται. Βλ. Παύλος Φαιρόπουλος, Μουσική και ζωή : έρευνα στη φιλοσοφία της μουσικής του Πλάτωνα, του
οπενχάουερ και του Νίτσε , Διδακτορική διατριβή (τομέας Υιλοσοφίας του τμήματος Υιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
του ΑΠΘ), 2005, σελ. 182-83.
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άπειρο. Η αέναη δημιουργία τον προκαλεί να γίνει μέρος της δημιουργίας του κόσμου, εκείνου που
υπάρχει και συμβαίνει ως αυτοδύναμο έργο τέχνης. Μόνο στο βαθμό που η μεγαλοφυΐα ταυτίζεται , στην
πράξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με τούτο τον πρωταρχικό καλλιτέχνη του κόσμου, γνωρίζει κάτι από την
αιώνια ουσία της τέχνης164.

164

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 64.
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Σέχνη και αλήθεια
Έχουμε την τέχνη για να μην καταστρεφόμαστε από την αλήθεια.
-

Nietzsche , ‘Η θέληση της δυνάμεως’.

Βασική προϋπόθεση για να κατανοήσουμε τη θέση του Nietzsche περί τέχνης και πώς αυτή
κορυφώνεται στη συνάντηση του διονυσιακού με το απολλώνιο στη ‘Γέννηση της Σραγωδίας’, είναι να
μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ τέχνης και αλήθειας, όπως ο ίδιος την προσεγγίζει στο έργο του. Σο
κρίσιμο σημείο της σκέψης του από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι το γεγονός πως διέγνωσε
στην ενθαδική ύπαρξη την αντίφαση του κόσμου, η οποία έγκειται στην ηθικο – οπτική αυταπάτη από
την οποία κατασκευάστηκε η πραγματικότητα. Η αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο που μας
περιβάλλει και σε έναν ανώτερο κόσμο που μας αποτείνεται, είναι η βασική αιτία του πόνου από τον
οποίο υποφέρει ο άνθρωπος. Αναζητεί την αλήθεια κάπου αλλού, μακριά από την πλάνη και την
ψευδαίσθηση του φαινομενικού κόσμου. την ιδέα του ιδανικού κόσμου της αλήθειας, η αντίφαση, η
αλλαγή, η απάτη και, κατά συνέπεια, ο πόνος έχουν υπερνικηθεί. Πού αναζητεί ο άνθρωπος την ιδέα
της πραγματικότητα; διερωτάται ο Nietzsche. Γιατί περιφρονεί την αλλαγή, τη φθορά, την ποικιλία
αντί να αντλεί τη χαρά από όλα όσα είναι η πηγή της δυστυχίας του; Ο πραγματικός κόσμος δεν είναι
άλλος από το φαινομενικό165. Ο φαινομενικός κόσμος, τελείται, πραγματώνεται μέσα στην
πλαστ(ικ)ότητά του, είναι πραγματικός και η αλήθεια δεν μπορεί να προσεγγιστεί παρά μόνο μέσω της
πλάνης. Η ίδια η αλήθεια είναι ένα είδος πλάνης166.
165

166

Ο Nietzsche εδώ δεν ενστερνίζεται τον οπτιμισμό αλλά εγκαινιάζει μία τραγική κουλτούρα, όπως λέει
χαρακτηριστικά, της βαθιάς γνώσης κατά την οποία η επιστήμη αντικαθίσταται από τη σοφία με μόνο στόχο τη
θεώρηση του κόσμου ως συνόλου. Πιο συγκεκριμένα: το εξαιρετικό θάρρος και η σοφία του Καντ και του οπενχάουερ
κατάφεραν να πάρουν τη δυσκολότερη νίκη, τη νίκη πάνω στον οπτιμισμό που είναι κρυμμένος στην ουσία της λογικής – έναν
οπτιμισμό που είναι βάση της κουλτούρας μας. Ενώ ο οπτιμισμός αυτός πίστεψε, στηριζόμενος σε φαινομενικά aeternae veritates
[αιώνιες αλήθειες], ότι όλα τα αινίγματα του κόσμου μπορούν να διερευνηθούν και να γίνουν γνωστά και μεταχειρίστηκε το χώρο,
το χρόνο και την αιτιότητα σαν απόλυτους νόμους καθολικής εγκυρότητας, ο Καντ έδειξε ότι αυτοί χρησίμευαν μόνο για να
ανυψώσουν το απλό φαινόμενο, το έργο της μάγια, σε μοναδική και ύψιστη πραγματικότητα, να το βάλουν στη θέση της αληθινής
ουσίας των πραγμάτων κι έτσι να καταστήσουν αδύνατη κάθε πραγματική γνώση της ουσίας αυτής. Για να χρησιμοποιήσουμε τα
λόγια του οπενχάουερ, κοίμιζαν ακόμη πιο βαθιά τον ονειρευόμενο. Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας ,
μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 124.
Για την έννοια της αλήθειας και για το πώς αυτή προκύπτει από την αναλήθεια γίνεται συχνά λόγος στα κείμενα του
Nietzsche. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούσε πως η αλήθεια είναι μια σειρά από μεταφορές και ανθρωπομορφισμούς, το
σύνολο των ανθρώπινων σχέσεων που με το πέρασμα του χρόνου και την πολύχρονη χρήση έχουν ενταθεί ποιητικά
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Εκείνο όμως, που είναι κρίσιμο για την θεμελίωση της αλήθειας στο Nietzsche είναι η θέση του
απέναντι στον υπερβατικό κόσμο των Ιδεών. Η ιδέα ενός ανώτερου κόσμου ή ακόμα κι ενός
ρυθμιστικού Θεού δεν μπορεί να μεταρσιωθεί σε τίποτα το χρήσιμο και δημιουργικό για τον
άνθρωπο. Η πραγματικότητα της φαινομενικότητας φαίνεται να είναι η μόνη αλήθεια, παρά την
πλαστότητα και την ψευδαίσθηση από την οποία έχει δημιουργηθεί. Η ψευδαίσθηση αυτή είναι
βασισμένη πάνω στο ον, καθώς προήλθε από το ον ∙ ενέχει το είναι του, το είναι του κόσμου. Ο
ανώτερος, υπερβατικός κόσμος πρέπει να ξεπεραστεί υπέρ της κατάφασης στην αναγκαιότητα του
ενθαδικού κόσμου της φαινομενικότητας. Η Βούληση αυτή για φαινομενικότητα εξυπηρετεί το αιώνιο
παιχνίδι της αναγκαιότητας, το παιχνίδι ως ελεύθερη δημιουργικότητα. λη η υπόθεση της αιώνιας
κοσμικής ανακύκλησης των πάντων θεμελιώνεται στην έννοια του παιχνιδιού, ως η ορμητική δύναμη
που συνθέτει και αποσυνθέτει τον κόσμο, δημιουργεί και καταστρέφει 167. Οι άγραφοι νόμοι του
παιχνιδιού είναι εκείνοι που επιτρέπουν στο ον να αναδυθεί από το βάθος του κόσμου στην επιφάνεια
και έτσι, η Βούληση για φαινομενικότητα θεμελιώνει τον ένα και μοναδικό κόσμο της
πραγματικότητας αυτής. Ο μόνος πραγματικός κόσμος είναι ο φαινομενικός και ο άνθρωπος
χρειάζεται την ψευδαίσθηση για να ζήσει.
Ο Nietzsche ενορά μία αλήθεια πέρα από ηθικούς όρους, πέρα απ’ το καλό και το κακό. Ο
οπτιμισμός, κατασκεύασμα της ψευδο-ηθικής του πλαστού κόσμου, δεν είναι κατάλληλος για να την
προσεγγίσουμε168. Η αλήθεια εδώ, γίνεται μηδενιστική, γίνεται πεσσιμισμός. Φρειάζεται, συνεπώς, το
αντίδοτο του πεσσιμισμού για να γίνει υποφερτή η αντίφαση του κόσμου. Για να υπομείνει την
εξατομίκευσή του , ο άνθρωπος έχει ανάγκη το ψέμα. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα- η επιστήμη, η
μεταφυσική, η θρησκεία, η φυσική- είναι, για το Nietzsche, εκδήλωση της καλλιτεχνικής του
παρόρμησης, της τάσης του να ψεύδεται για να αποφύγει την αλήθεια, την αλήθεια της πλαστότητάς
του. Η οικειοποίηση της πρωταρχικής αντίφασης, προκειμένου να εξασφαλίσει την καθολικότητα και

167
168

και ρητορικά, έχουν μεταποιηθεί και μασκαρευτεί και φαίνονται στους ανθρώπους ως κανονιστικές και δεσμευτικές
αλήθειες. Ωστόσο, δεν είναι παρά ψευδαισθήσεις, παρότι έχουμε λησμονήσει ότι πρόκειται για ψευδαισθήσεις. Δεν
ενέχουν καμία ουσιαστική δύναμη, είναι πολυχρησιμοποιημένες μεταφορές. Η ανάγκη όμως για την αλήθεια
παραμένει και προέρχεται από την αναλήθεια του τρόπου ζωής, καθώς, εφόσον αυτό που η κοινωνία επιβάλλει είναι η
χρήση των μεταφορών, το ψεύδος μεταξύ των ανθρώπων, ο καθένας προσαρμόζεται και ψεύδεται ασυνείδητα, διότι
αυτό πιστεύει πως είναι το ορθό. Αυτός ο τρόπος έγινε συνήθεια που χάνεται στο βάθος των αιώνων. Αυτή η λησμονιά
και η ασυνειδησία διεγείρει ξανά στον άνθρωπο την τάση για την αναζήτηση της αλήθειας. Βλ. Friedrich Nietzsche,
Περί αληθείας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια, μετάφραση: Πέτρος Γιατζάκης, Εκκρεμές, 2009.
Θεόφιλου Βέικου, Nietzsche : μια μεταφυσική της τέχνης, Εκδόσεις Θεσσαλονίκης, 1970, σελ. 69.
O Nietzsche γράφει : Ας αντικαταστήσουμε την ηθική με τη θέληση να φτάσουμε το σκοπό μας, ας χρησιμοποιήσουμε γι’ αυτό
τα ολοκληρωτικά μέσα. Η ηθική είναι κυρίως ένα φράγμα, ένα μέσον αμύνης και κατά συνέπεια μια απόδειξη της ασυμπλήρωτης
ανάπτυξης του ανθρώπου (θωρακισμένος, στωικός). Friedrich Nietzsche, Θέλησις της δυνάμεως, μετάφραση Ι. Μποτίλη ,
Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1961, σελ. 59.
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να ξεπεράσει την εξατομίκευσή του, τον κάνει να υποφέρει, καθώς κάθε ιδέα που επιχειρεί να
ξεπεράσει την πραγματικότητα, βρίσκεται εκ προοιμίου στη βάση αυτής της ψευδούς
πραγματικότητας. Η φύση κάθε τέτοιας ιδέας, ωστόσο, είναι καλλιτεχνική. Η τέχνη και τίποτα άλλο από
την τέχνη ! Είναι αυτή που μας πείθει να ζήσουμε, που μας πείθει να τη ζήσουμε.
Διαβλέπουμε στην εκδήλωση της τέχνης το μαχητικό άνθρωπο που εκούσια υποφέρει τον πόνο,
ενόσω τον μεταλλάσσει, τον μεταμορφώνει σε κάτι εξυψωτικό, σε κάτι που ο ίδιος περιέχει αλλά και
από το οποίο περιέχεται ∙ το τραγικό. Μέσα στο τραγικό, ο άνθρωπος καταφάσκει στη ζωή, την
αποδέχεται άνευ όρων, ενδυναμωμένος από μία θέληση δημιουργική που λογαριάζεται ακόμα και με
τις πιο φρικτές και δυσβάσταχτες όψεις της ζωής. Η θέληση αυτή δεν είναι άλλη από την αιώνια
κοσμική Βούληση, που τείνει να θέλει συνεχώς και η οποία απολυτρώνει από την τραγικότητα με το
να θέλει την αέναη επαναφορά του ομοίου, τον αιώνιο κύκλο, την αιώνια επιστροφή στην οποία
εμπεριέχονται τα πάντα. Κατά μία έννοια, η Βούληση αυτή είναι μία έκφραση του διονυσιακού σε μία
ενωτική σχέση με το απολλώνιο ∙ το ον θέλει, τείνει να συναντά την ίδια του την ύπαρξη μέσα στο
φαινομενικό κόσμο, αναδυόμενο μέσα από το βάθος του : θέλει το γίγνεσθαι, τη φαινομενικότητα, την
αυταπάτη, την τέχνη169.

169

Βλ. Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 136-

38.
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Σο πνεύμα της μουσικής
Δίχως τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθος.
-

Nietzsche, ‘Σο Λυκόφως των Ειδώλων’.

Οι ‘θεοί’ στους οποίους αφορά Η Γέννηση της Σραγωδίας είναι ο Διόνυσος, ο Απόλλωνας και ο
ωκράτης. Ο Διόνυσος είναι το ένστικτο της συνεχούς μεταβολής του ενθαδικού κόσμου. Ο Απόλλων
αντιπροσωπεύει το ένστικτο της συνοχής και της τάξης στα καθ’ έκαστα πράγματα, ενώ ο ωκράτης
το ένστικτο μίας σφαιρικής τάξης. τις τρεις αυτές θεότητες ο Nietzsche διαβλέπει την εκπροσώπηση
τριών τύπων καλλιέργειας του ανθρώπου, οι οποίοι δημιουργήθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους και
υπό την κυριαρχία του κάθε ενστίκτου ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, το σωκρατικό ένστικτο
αντιπροσωπεύει τη σωκρατική – αλεξανδρινή περίοδο, το απολλώνιο την καλλιτεχνική αρχαία
ελληνική περίοδο και το διονυσιακό την τραγική – βουδιστική περίοδο. Κατά τη συνεργία δύο
ενστίκτων, για παράδειγμα του απολλώνιου και του διονυσιακού, η περίοδος του τραγικού έφτασε στο
αποκορύφωμά της με τον Αισχύλο170.
την εποχή του Nietzsche η καλλιτεχνική τάση είχε επισκιαστεί από την επιστημονική τάση και τη
λογική. Ο μεταφυσικός φιλόσοφος που συνέλαβε την σημασία της τέχνης σε οντολογικό επίπεδο και
την υπεροχή της μουσικής μεταξύ των τεχνών, αναρωτιέται, αν θα μπορούσε να επανέλθει εκείνο το
πνεύμα της μουσικής που οδηγούσε το ον σε εξύψωση μέσα από τη συνάντηση των δύο επιπέδων της
πραγματικότητας, του πεπερασμένου και του απείρου. το πρόσωπο του Wagner συναντάει τον κύριο
εκπρόσωπο μιας νέας κουλτούρας, όπου θα αποδομούνταν οι προϋπάρχουσες καλλιτεχνικές μορφές
και θα εισάγονταν νέες, εφάμιλλες του διονυσιακού πνεύματος και του τρόπου με τον οποίο εκείνο
170

Σο σωκρατικό ένστικτο παίζει κεντρικό ρόλο στη θεωρία του Nietzsche για την όπερα και τα μουσικά δράματα. Η
καλλιέργεια της όπερας, η οποία εκκινεί από το ωκράτη και φθάνει στην εποχή του Nietzsche είναι καθαρά
σωκρατική καλλιέργεια, την οποία ο φιλόσοφος απορρίπτει λόγω του οπτιμισμού με την οποία τη συνδέει. Η
πεποίθηση του ωκράτη πως υπάρχει ένας άλλος κόσμος ευτυχίας και γνώσης, στον οποίο επιτυγχάνεται η
ευδαιμονία δείχνει πως ο ωκράτης πιστεύει στη μετά θάνατο ζωή ενός υπερβατικού κόσμου. Για το Nietzsche,
ωστόσο υπάρχει μόνο ο ενθαδικός κόσμος της γέννησης, της φθοράς και της συνεχούς μεταβολής. Η προοπτική ενός
άλλου υπερβατικού κόσμου σημαίνει για το Nietzsche άρνηση της εδώ ζωής, καθώς όλες οι ελπίδες εναποτίθενται σε
κάτι που δεν είναι εφικτό. Η σύνδεση δε, του σωκρατικού ενστίκτου με την όπερα οφείλεται στο ότι ο Nietzsche
αναλογεί την προτεραιότητα της ψυχής έναντι του σώματος στην προτεραιότητα των λέξεων έναντι της μουσικής στην
όπερα. Ως αντίδοτο στην παρακμή που επέφερε ο σωκρατισμός, προτείνει το βαγκνερικό μουσικό δράμα. Βλ. Stefan
Lorenz Sorgner, Nietzsche στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie, edited by
Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 146-156.
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λειτούργησε. Ο Wagner και το νέο μουσικό είδος λαϊκής μορφής που εκπροσωπούσε, από την άποψη
της απήχησης σε ένα ευρύτερο κοινό και της διαφοροποίησής του από την υψηλή κουλτούρα της
επιστήμης, ενεργοποίησαν στο Nietzsche το όραμα ενός μουσικού δράματος, όπου ο λαϊκός μύθος θα
ήταν άξιος συνεχιστής του τραγικού και το γερμανικό πνεύμα συνοδοιπόρος της ελληνικής
ευδιαθεσίας. Ωστόσο, το μουσικό δράμα του Wagner απείχε πολύ από τις προσδοκίες του Nietzsche,
με αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη στη σχέση τους με τον τελευταίο να συγκρούεται άμεσα με το συνθέτη
στο έργο του Nietzsche εναντίον Wagner171. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την εν λόγω ρήξη οι απόψεις
του Nietzsche σχετικά με τη μουσική και τη μεταφυσική της διάσταση μεταβάλλονται δραματικά.
Έτσι, ενώ στη ‘Γέννηση της Σραγωδίας’ οι απόψεις του συνάδουν με αυτές του Schopenhauer, στο
‘Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο’ απομακρύνεται εντελώς από την οντολογική διάσταση που είχε αποδώσει
ο τελευταίος στη μουσική172. την παρούσα μελέτη, ωστόσο, θα επικεντρωθούμε κυρίως στη ‘Γέννηση
της Σραγωδίας’ και τη μεταφυσική διάσταση που δίνει ο Nietzsche στη μουσική στην ένωση των δύο
ενστίκτων, του απολλώνιου και του διονυσιακού αφενός, διότι αυτό είναι το βασικό έργο του
Nietzsche στο οποίο η μουσική παίζει κεντρικό ρόλο, και αφετέρου, διότι είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε αυτή τη συμβολική – στοχαστική σύνθεση στην οποία ξετυλίγει το στοχασμό του. Ας
εξετάσουμε, όμως, πως λειτουργεί η μουσική μέσα στο εν λόγω έργο του και τον τρόπο με τον οποίο
εξελίσσεται σε έκφραση για δύναμη.
Η μουσική στο Nietzsche γίνεται συμβολική, διαπερνά τη φαινομενικότητα του κόσμου και
διεισδύει στην ουσία του, αντανακλά την καθολικότητα του όντος. Είναι αναγκαίο εδώ, να κάνουμε ένα
σαφή διαχωρισμό του χαρακτήρα της μουσικής που προάγει τη μεταφυσική σκέψη του Nietzsche: η
διονυσιακή μουσική είναι η αληθινή μουσική, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο σε μία εκστατική ενόραση
του κόσμου, ενώ η ρομαντική μουσική είναι η μουσική της παρακμής, στερημένη από κάθε
ενεργητικό ένστικτο και όργανο του οπτιμισμού173.
Η Βούληση, η ορμητική θέληση για ζωή, εκφράζεται μέσα από την αυτοκάθαρση και
Βλ. Stefan Lorenz Sorgner, Nietzsche στο Music in German Philosophy, an Introduction, translated by Susan H. Gillespie,
edited by Stefan Lorenz Sorgner and Oliver Fürbeth, The University of Chicago Press, 2010, σελ. 152.
172 H απογοήτευσή του είναι έκδηλη στο εξής απόσπασμα: Η μουσική είναι, από και για τον εαυτό της, όχι τόσο σημαντική για
τον εσωτερικό μας κόσμο, ούτε τόσο βαθιά συναρπαστική, έτσι, ώστε να υπολογίζεται ως η άμεση γλώσσα του συναισθήματος · αλλά η
αρχέγονη ένωσή της με την ποίηση έχει προκαταβάλει τόσο πολύ συμβολισμό σε ρυθμική κίνηση , στις ποικίλες δυνάμεις και τον όγκο
των μουσικών ήχων, έτσι, ώστε τώρα θεωρούμε ότι μιλάει απ’ ευθείας στον εσωτερικό μας κόσμο και ότι πηγάζει από τον εσωτερικό
κόσμο […] Οι άνθρωποι που έχουν απομείνει πίσω στην εξέλιξη της μουσικής μπορούν να κατανοήσουν με έναν καθαρά φορμαλιστικό
τρόπο το ίδιο κομμάτι μουσικής, ενώ ο πιο εξελιγμένος το κατανοεί εντελώς συμβολικά. Καθεαυτή, καμία μουσική δεν είναι σημαντική,
δε μιλάει εκ μέρους της ‘βούλησης’ ή του ‘πράγματος καθεαυτού’. Friedrich Nietzsche, Human, all too human, - a book for free
spirits, translated by R.J. Hollingdale, Cambridge University Press, UK, 1996, σελ. 99.
173 Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ.119,20.
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αυτοκατάργηση στην οποία μας οδηγεί η αληθινή μουσική. Σο διονυσιακό σπέρμα απ' το οποίο έχει
διαποτιστεί, την καθιστά διαπερατή σε κάθε χώρο και χρόνο. πως είδαμε, ο Schopenhauer - του
οποίου τη μεταφυσική σκέψη αναλαμβάνει και ωθεί ο Nietzsche – διαχωρίζει τη μουσική απ’ όλες τις
άλλες τέχνες, στηρίζοντας τη διακριτή υπεροχή της στο ότι δύναται να εκφράσει κάθε ανθρώπινη
ενόρμηση, κάθε καθαρή θέληση μέσω των μελωδιών της, οι οποίες ανάγονται εις άπειρο και
εισχωρούν στο βάθος, στην ουσία των πραγμάτων. Η αμεσότητα με την οποία διαπερνάται ο
φαινομενικός κόσμος και η καθολικότητα της αναπαράστασης του ενδότερου είναι του, μέσω της
αποκάλυψης της μουσικής, οδηγεί τον Schopenhauer στην αναζήτηση της αλήθειας σ' έναν κόσμο
δικαιωμένο μόνο ως αισθητικό φαινόμενο. Ο Nietzsche αντιτείνεται: η μουσική δεν περιορίζεται στην
απεικόνιση της καθολικότητας αλλά την εσωκλείει, καταφάσκοντας στην πρωταρχική φύση του Ενός.
Σο ον μεταμορφώνει τη ματαιότητα της ενθαδικότητάς του σε τέχνη, ορμώμενο από την κινητήρια
δύναμη της Βούλησης174.
Η αληθινή μουσική στο Nietzsche είναι μια μουσική μυστικιστική, διθυραμβική, πέρα ως πέρα
ενωτική. Η ένωση αυτή δεν αφορά μόνο στη σχέση των όντων μεταξύ τους, αλλά φτάνει ακόμα πιο
βαθιά: υποστέλλει την ατομικότητά τους και τα συνδέει με το είναι της φύσης ως μέλη μιας
πολλαπλότητας, του πρωταρχικού Ενός. Οι αισθήσεις εδώ οξύνονται, ενεργοποιούνται αλλιώς και σε
τέτοιο βαθμό που καταργούν την εγώτητα (Ichheit) και την αντικαθιστούν με πληρότητα
(Überfülle)175. Μέσα στο πνεύμα της μουσικής το ον γίνεται άχρονο, συστέλλεται και απογειώνεται
ταυτόχρονα, γίνεται από ατομικό, καθολικό ον. Γι’ αυτό το λόγο, ο λυρικός ποιητής, ως κινητήριο κέντρο
του κόσμου αυτού, μπορεί να πει «εγώ»: αυτή η εγώτητα όμως δεν είναι εκείνη του ξυπνητού ανθρώπου, του
ανθρώπου της εμπειρικής πραγματικότητας αλλά η μοναδική εγώτητα που υπάρχει αληθινά και αιώνια στο βάθος
όλων των πραγμάτων176.
Η διονυσιακή μουσική, γνήσιος πρόγονος της αληθινής μουσικής, μέσα από τη δημιουργία
παραστάσεων και ονειρικών εικόνων επιτύγχανε την εκστατική μέθη των ακροατών. Ο διθύραμβος της
αρχαίας τραγωδίας πληρούσε ακριβώς τη μουσική αυτοπραγμάτωση, υποδηλώνοντας έτσι και την
απολλώνια διάστασή του ∙ οι θεατές ταυτίζονταν μέσω αυτού με τα πρόσωπα της σκηνής και
‘αυτοκαταργούνταν’. Έτσι, η αιώνια χαρά εκφράζεται μέσω της ύπαρξης και η μουσική εμφανίζεται
Βλ. Θεόφιλου Βέικου, Nietzsche : μια μεταφυσική της τέχνης, Εκδόσεις Θεσσαλονίκης, 1970, σελ. 62,63. Μ’ αυτό γίνεται
φανερό πως ο Nietzsche ξεπερνά τον Schopenhauer : ο μεταφυσικός ρυθμός του κόσμου είναι μουσικός παλμός του ίδιου του όντος.
Η μουσική δεν είναι εδώ «λύτρωση» που εξυπηρετεί την άρνηση της βούλησης ή τη νάρκωσή της, αλλά μια κατάφαση, όπως αυτός
είναι, συμπληρώνει ο Βέικος. Ibid.
175 Σερέζα Πεντζοπούλου – Βαλαλά , Ο Νίτσε και οι Έλληνες , Εκδόσεις Ζήτρος, 1997, σελ. 116,17.
176 Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 62.
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σαν θέληση. Με τους ήχους, ο άνθρωπος εκφράζει τις βαθύτερες σκέψεις της φύσης. Εδώ γίνεται άμεσα
αντιληπτό όχι μόνο το Πνεύμα του είδους, αλλά και το Πνεύμα της υπάρξεως το ίδιο, η Βούλησις 177.
Εκεί, όπου πρέπει να σταθούμε, σχετικά με το συλλογισμό περί έκφρασης της μουσικής ως
θέλησης, είναι το γεγονός ότι για το Nietzsche η μουσική δε σημαίνει τίποτα άλλο πέρα από την
αυτοπραγμάτωσή της. Σο αυτεξούσιο που έχει ως τέχνη, τη διακρίνει από τη γλώσσα και τα
σημαίνοντά της και η ίδια συλλαμβάνεται άμεσα από τις αισθήσεις, μέσω των οποίων έχουμε
πρόσβαση σε μία ανάδειξη της φύσης178. Η ενεργοποίηση των αισθήσεων αυτών καθιστά το ον ικανό
να συναντηθεί με το επανερχόμενο, χαοτικό του γίγνεσθαι και να οργανώσει το χάος αυτό σε ονειρικές
μορφές μέσω της πλαστικής του δύναμης. Η μουσική ερμηνεύεται με την εικόνα της θέλησης, ενώ,
παράλληλα το ον απαλλάσσεται από την απληστία της θέλησης μέσα από τη συνάντηση της ενθαδικής
του ύπαρξης με την καθολικότητα της φύσης. Διακρίνοντας τρία στοιχεία στη μουσική, ο Nietzsche
θα κάνει τον εξής συσχετισμό : η ρυθμική της μουσικής συμβολίζει την κίνηση, η οποία εκφράζει τον
κόσμο των φαινομένων. Η δυναμική, η τονισμένη έκφραση των μερών της μελωδίας , εκφράζει την
ένταση των παρορμήσεων της Βούλησης. Η αρμονία - στην οποία αποδίδεται και η βαθύτερη
σημασία- συμβολίζει την καθαρή ουσία της Βούλησης αυτής179. υμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι μέσω της
μουσικής το ον συναντά την καθολικότητά του, καθώς η Βούληση -που υπάρχει με το να θέλει
συνεχώς- είναι η ίδια η ουσία του κόσμου. Για τον ‘μυστικιστικό ρόλο της μουσικής’, γράφει : Σο
αξίωμα της μουσικής βρίσκεται μέσα στους κόλπους αυτής της Δυνάμεως , που με τη μορφή της Βουλήσεως ,
προσφέρει τον κόσμο που έφτιαξε το όραμά της. Σο αξίωμα της μουσικής βρίσκεται πέρα από κάθε
ατομικοποίηση… Η Βούληση σαν πρωταρχική μορφή αποτελεί το αντικείμενο της μουσικής. Απόλυτη μουσική
και απόλυτος μυστικισμός εξελίσσονται μαζί. Η μουσική είναι ηχώ καταστάσεων που η έκφρασή τους η
πνευματική είναι ο μυστικισμός – αίσθημα προσωπικής φωτίσεως, συμβολική ερμηνεία180.

Friedrich Nietzsche, Μυστικισμός , μετάφραση Μ. Ε. Ανδρουλιδάκη, Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1962,
σελ. 28.
178 Η λυρική ποίηση εξαρτάται από το πνεύμα της μουσικής ακριβώς στο βαθμό που η ίδια η μουσική, με την απόλυτη ελευθερία της,
δε χρειάζεται την εικόνα και την έννοια, αλλά απλώς τις ανέχεται πλάι της […] Η γλώσσα δεν μπορεί ποτέ να αποδώσει πλήρως
τον καθολικό συμβολισμό της μουσικής, επειδή η τελευταία συνδέεται συμβολικά με την πρωταρχική αντίφαση και τον πρωταρχικό
πόνο που υπάρχουν στην καρδιά του πρωταρχικού Ενός, και συνεπώς συμβολίζει μια σφαίρα που είναι πάνω απ’ όλα φαινόμενα
και υπάρχει πριν απ’ όλα τα φαινόμενα. ε σύγκριση με τη μουσική, όλα τα φαινόμενα είναι απλώς σύμβολα: κατά συνέπεια, η
γλώσσα, ως όργανο και σύμβολο των φαινομένων, δεν μπορεί ποτέ και πουθενά να βγάλει προς τα έξω το βαθύτερο εσωτερικό της
μουσικής. Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ.
67, 68.
177
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Ibid, σελ.50.

180

Friedrich Nietzsche, Μυστικισμός , μτφ, Μ. Ανδρουλιδάκη, Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1962, σελ. 29.
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Διονυσιακό
Τπήρξα ο πρώτος, που για την κατανόηση αυτού του αρχαίου ελληνικού ενστίκτου,
πλούσιου και πληθωρικού ακόμη, εκτίμησα σοβαρά αυτό το θαυμάσιο φαινόμενο,
το γνωστό με το όνομα Διόνυσος : Δεν ερμηνεύεται παρά μόνο σαν ένα πλεόνασμα
δυνάμεως.
- Nietzsche , ‘Σο Λυκόφως των ειδώλων’.

Ο Διόνυσος ή Διώνυσος, ο θεός του κρασιού και εμπνευστής της τρέλας, ανήκει στις σημαντικές
θεότητες του αρχαίου ελληνικού πανθέου. Η προέλευσή του ήταν άγνωστη και στους περισσότερους
μύθους αναφέρεται ως βάρβαρος (ξένος). Οι περιγραφές που έχουμε γι’ αυτόν, τον παρουσιάζουν ως
ανδρόγυνο, ένα υβρίδιο ανάμεσα σε παιδί, άντρα και γυναίκα την ελληνική μυθολογία, ο Διόνυσος
θεωρείται γιος του Δία και της εμέλης, ενώ άλλες εκδοχές του μύθου υποστηρίζουν πως είναι γιος
του Δίου και της Περσεφόνης, με την πρώτη εκδοχή να είναι η επικρατέστερη. Ο Δίας έκρυψε το
Διόνυσο στο μηρό του, όταν εκείνος σώθηκε από τη φωτιά των ανακτόρων της μητέρας του εμέλης,
και τον παρέδωσε, όταν ολοκληρώθηκε η κύηση, στις δώδεκα υδάτινες νύμφες, τις Τάδες, που τον
ανέθρεψαν. Η περιπέτεια του Διόνυσου ξεκινά όταν η Ήρα, ζωσμένη από ζήλια και μίσος, τον
καταδιώκει στην Αίγυπτο και τη υρία, από την οποία ξεφεύγει με τη βοήθεια της Ρέας. Η τελευταία
του διδάσκει την τελετουργική λειτουργία και εισάγει την ακολουθία του θεού, τις μαινάδες, η οποία
θα συμπληρωθεί από τους ατύρους και τους ειληνούς181.
181

Ο Διόνυσος, κατά την περιπλάνησή του θα διδάξει τις τελετουργίες του και την καλλιέργεια της αμπέλου. χετικά με
τη διονυσιακή λατρεία, υποθέτουμε από μαρτυρίες που κατέχουμε από τη Γραμμική Β΄ πως ο Διόνυσος ήταν ήδη
γνωστός στον 12ο αι. ως Βάκχος και η φρενίτιδα που προκαλούνταν στις τελετές του ονομαζόταν βακχεία. Ως
προστάτης της βλάστησης και της γονιμότητας, λατρευόταν με πόση οίνου και οργιαστικές τελετές υπό τη συνοδεία
μιας επαναλαμβανόμενης μουσικής υπόκρουσης, το διθύραμβο. Η θεία του αποστολή ήταν να σμίξει τη μουσική με
τον αυλό και μέσα από την έκσταση, να απελευθερώσει τις ψυχές από τα πάθη της ζωής. Σο όνομά του
πιθανολογείται να έχει προέλθει από τον πατέρα του Δία και την Νύσα. Η Νύσα ήταν είτε η νύμφη που τον ανέθρεψε,
ή το βουνό, όπου ζούσαν οι διάφορες νύμφες και οι οποίες τον έκαναν αθάνατο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ερμή.
Οι προσωνυμίες που του αποδίδονται είναι οι εξής : Λύσιος, καθώς έλυνε, απελευθέρωνε τους λάτρεις τους από τον
κόσμο της καθημερινής πραγματικότητας. Μηρορραφής, διμήτωρ και δισσότοκος , από την κύησή του στο μηρό του
Δία. Λιμναίος, από τη σχέση του με τη λίμνη και τα έλη. Διθύραμβος, δηλαδή διγενής, γεννημένος πρώτα από τη
φωτιά και κατόπιν από το νερό. Πυριγενής, γιατί γεννήθηκε μέσα στις φλόγες του βασιλικού ανακτόρου της εμέλης
μετά τη φωτιά που προκάλεσε ο Δίας με την εμφάνισή του. Δενδρίτης, καθώς εκτός από το φαλλό και τον ταύρο,
έμβλημά του ήταν και το δέντρο. Ζαγρεύς, που σημαίνει ο μέγας κυνηγός και παρουσιάζεται ως οντότητα του κάτω
κόσμου. Ενθουσιαστικός Διόνυσος, έχοντας ως εμβλήματα τον θύρσο και τη δάδα, λόγω των συναισθημάτων που
προκαλούνταν από τον θίασό του. Βρόμιος, ως θεότητα γεννημένη από το δημητριακό βρόμος και το ποτό που
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Προς τιμήν του διοργανώνονταν μεγαλοπρεπείς γιορτές, όπως τα Κατ' αγρούς Διονύσια, τα
Λήναια, τα Ανθεστήρια και τα Μεγάλα Διονύσια, εκείνο όμως που καθιστά τον Διόνυσο τόσο
σημαντικό είναι ότι από τις τελετές του γεννήθηκε το αρχαίο δράμα. Με τις διονυσιακές τελετές
επιτυγχάνεται η επιστροφή στην αιώνια φύση, στο ζωώδες ένστικτο. Οι λάτρεις του, απαλλαγμένοι από
το λογικό και ζώντας μία κατάσταση εν-θουσιασμού και έκστασης , πέφτουν σε λήθη, ‘απαλλάσσονται’
από την ίδια τους την εκτατή φύση και γίνονται ένα με την ουσία του κόσμου. Η μάσκα, το προσωπείο
ή persona182 που συμβόλιζε το Διόνυσο στο αρχαίο δράμα, έγινε σύμβολο της δυαδικότητας, καθώς
τα πρόσωπα που τη φορούσαν, χωρίς να χάσουν την ταυτότητά τους, μιλούσαν ως άλλοι, και συνάμα
μέσα σ’ αυτήν την μυστικιστική εμπειρία, λάμβανε χώρα και η συνάντηση δύο κόσμων, των θνητών και
των θεών, της ζωής και του θανάτου, της φαινομενικότητας και του αληθινού κόσμου.
Ο Nietzsche, χαρακτηρίζοντας το Ζαρατούστρα ως το διονυσιακό ζιζάνιο, μας εισάγει με το
συσχετισμό του αυτό στον πυρήνα του στοχασμού του πάνω στο διονυσιακό ένστικτο. Ο
Ζαρατούστρα, μνημειώδης μορφή στο έργο του φιλοσόφου, εκφραστής του ύψιστου οράματος,
εκείνου του Τπεράνθρωπου, διδάσκει την αιώνια επιστροφή, την ανακύκληση των πάντων από τη
γέννηση ως το θάνατο και την καταστροφή, έπειτα ξανά στην δημιουργία. Ο χορός του Ζαρατούστρα
γίνεται ένα με το διονυσιακό χορό. Σο διονυσιακό σύμβολο της αντιφατικότητας του κόσμου είναι
ταυτόχρονα καταστροφικό και δημιουργικό, ενέχει το καλό και το κακό. Η ψυχή εδώ ανυψώνεται, για
να έρθει κατά μέτωπο με τη μεγαλύτερη κατάπτωση. Ο Nietzsche αναφέρει χαρακτηριστικά στο
‘Λυκόφως των ειδώλων’ : Σι εξασφάλιζαν στους Έλληνες αυτά τα μυστήρια ; Σην αιώνια ζωή, την αιώνια
επιστροφή της ζωής. Σο μέλλον που προαναγγέλλεται και καθιερώνεται μέσα στο παρελθόν. Η θριαμβευτική
κατάφαση της ζωής πάνω στο θάνατο και τη μεταβολή. Η π ρ α γ μ α τ ι κ ή ζωή σαν συγκεντρωτική προέκταση
με τη γέννηση και τα μυστήρια της σεξουαλικότητας. Γι’ αυτό το σεξουαλικό σύμβολο αποτέλεσε για τους
Έλληνες το κατ’ εξοχήν σύμβολο λατρείας, η μόνη πραγματικά βαθιά έννοια σε όλη την αρχαία λατρεία. Η
διαδικασία της αναπαραγωγής σε όλες τις λεπτομέρειες, η εξόγκωση και ο τοκετός , ξυπνούν τα πιο υψηλά και τα
πιο επίσημα αισθήματα. την επιστήμη των μυστηρίων ο πόνος είναι ευλογημένος : η προσπάθεια της ανατροφής
κάνει τον πόνο ιερό. Όλα όσα αποτελούν την εξέλιξη και την ανάπτυξη, όλα όσα εξασφαλίζουν το μέλλον
χρειάζονται τη λύπη …για να υπάρχει η αιώνια χαρά της δημιουργίας , για να επιβεβαιωθεί η θέληση της ζωής
από τον ίδιο τον εαυτό της, πρέπει επίσης να υπάρχουν οι θλίψεις της ανατροφής του παιδιού. Η λέξη Διόνυσος
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παράγει. Βλ .Ι.Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία , τόμος Β, Εκδοτική Αθηνών, 1986 και el.wikipedia.org.
τα ελληνικά: ηχώ μέσα, μιλώ μέσα από τη μάσκα. Ο Nietzsche γράφει : Δεν θα πάρουμε τίποτα κατάκαρδα πια, θα
ανακηρύξουμε σαν υπέρτατη θεότητα και σαν σωτήρα τη μάσκα. Friedrich Nietzsche, Θέλησις της δυνάμεως, μετάφραση Ι.
Μποτίλη , Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1961.

- 73 -

σημαίνει όλα αυτά : Δεν γνωρίζω συμβολισμό πιο καλλιεργημένο από το συμβολισμό των Ελλήνων, το
συμβολισμό των διονυσιακών εορτών. Σο ίδιο ,το πιο βαθύ ένστικτο της ζωής, το ένστικτο της μελλούσης ζωής,
της αιώνιας ζωής , ερμηνεύεται μ’ έναν θρησκευτικό τρόπο- η ίδια η οδός της ζωής, η γέννηση, σαν ιερή
οδός…Αυτό δεν είναι παρά ο χριστιανισμός με το βάθος του, το αίσθημα του μίσους κατά της ζωής, αυτός που
θεωρεί το σεξουαλικό σαν κάτι ακάθαρτο : Ρίχνει λάσπη στην αφετηρία, στην πρώτη προϋπόθεση της ζωής μας…
Σο διονυσιακό στοιχείο, λοιπόν, είναι εκείνο που αντιπαρατίθεται στην άρνηση της ζωής και στο
ξερίζωμα των παθών που πρέσβευε ο χριστιανισμός. Ο χαρακτήρας του είναι πέρα ως πέρα
καταφατικός σε ό,τι εμπεριέχεται στη ζωή ∙ η χαρά και η απόλαυση, ο πόνος και η εκμηδένιση. Η
φύση, η αλλοτριωμένη και ξένη φύση, συμφιλιώνεται ξανά με το ίδιο της το Παιδί – Θαύμα , τον
άνθρωπο183. Μόνο με το χορό μπορώ να πω τα σύμβολα των ύψιστων πραγμάτων, διακηρύττει ο Nietzsche
στο Ζαρατούστρα. Σο τραγούδι και ο χορός ανυψώνουν τον άνθρωπο σε μία τάξη ανώτερη οντολογικά,
καθώς υπό την έκσταση της μέθης, ολόκληρη η φύση αναγεννιέται ξανά και φανερώνεται ως ιδέα του
πρωταρχικού Ενός. Με το διονυσιακό διθύραμβο, όλες του οι αισθήσεις οξύνονται στο μέγιστο
βαθμό, έως ότου επιτευχθεί το μεγαλείο : το ίδιο το σώμα γίνεται σύμβολο της ουσίας της φύσης,
εφόσον πρώτα έχει αποκηρύξει κάθε άλλη συμβολική δύναμη και έχει από-προσωποιηθεί. Η ορμή και
η ζωτικότητα που διακρίνουν το ρυθμό και την αρμονία του διθυράμβου ενεργοποιούν σε όλα τα μέλη
που μετέχουν σ’ αυτόν μία τάση ενωτική και, έτσι, επικυρώνεται μία κατεξοχήν μυστικιστική
εμπειρία184.
Σο στοιχείο της μέθης ορίζεται ως η βάση της διονυσιακής λατρείας και απαραίτητη προϋπόθεση
για την παραγωγή του σωματικού και ψυχικού πλεονάσματος που χρειάζεται η τέχνη. Περιορίζοντας
το «έλασσον λογικό», απελευθερώνει το απωθημένο «μείζον λογικό» του σώματος και κατά κάποιο
τρόπο οξύνει τις αισθήσεις και τις καθιστά ικανές να αποκτούν πρόσβαση σε τόπους ανεξερεύνητους,
σε καταστάσεις μη ορατές από το καθημερινό, συνηθισμένο βλέμμα. Η αισθητηριακή αυτή μέθη
αντιστοιχεί στη ερωτική επιθυμία , καθώς και οι δυο τείνουν να αναπλάθουν, να εξιδανικεύουν, να
ωραιοποιούν. την κατάσταση της μέθης, η πραγματικότητα αναδιοργανώνεται, προκειμένου να
ανασυσταθεί με ιδανικά κριτήρια. Σα στοιχεία του χάους που την διέπουν λυγίζουν μπροστά σε μία
ολοένα και πιο ανυψωτική ανθρώπινη δύναμη, η οποία τα εναρμονίζει με τάξη, λογική και συμμετρία.
Η Βούληση για δύναμη που ορίζει πλέον το άτομο είναι εκείνη που θέλει το ωραίο και -μπροστά σ’

Friedrich Nietzsche, Μυστικισμός , μετάφραση Μ. Ε. Ανδρουλιδάκη, Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1962,
σελ. 33.
184
Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 45-47.
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αυτή- το χάος αναγεννιέται με τους κανόνες της ωραιότητας, αφού πρώτα απ’ όλα το άτομο είναι
εκείνο που επιθυμεί. Κάτω από την επίδραση αυτού του αισθήματος εγκαταλείπεται κανείς στα πράγματα, τα
υποχρεώνει να πάρουν από μας , τα παραβιάζει. Αυτή τη διαδικασία την ονομάζουν εξιδανίκευση. 185 Μέσα στη
μέθη αυτή, το εκστατικό ον που αναδιοργανώνει την πραγματικότητα έρχεται κατά πρόσωπο με το
φρικτό της πρόσωπο. Είναι η πραγματικότητα της αντίφασης, της πλάνης και της ματαιότητας, την
οποία – μέσα στα μάγια του διονυσιακού φαινομένου – ο άνθρωπος αποδέχεται. Η αποδοχή αυτής
της ασχήμιας υπέρ της ωραιότητας είναι εκείνη που διεγείρει το ένστικτο της ζωής και το υπερχειλίζον
από δύναμη ον γίνεται πλέον δημιουργός του νέου κόσμου που ενορά. υντελείται, επομένως, εδώ το
γεγονός της «αισθητικής νομιμοποίησης του κόσμου» και ο κόσμος δικαιώνεται μέσα από τα μάτια
του καλλιτέχνη ως αισθητικό φαινόμενο. Μ’ αυτές τις γιορτές γίνεται για πρώτη φόρα καλλιτεχνικό
φαινόμενο η καταστροφή της αρχής της εξατομίκευσης. Εδώ, μέσα σ’ αυτόν τον ύψιστο κίνδυνο για τη
θέλησή του, τον πλησιάζει η τέχνη σαν σωτήρια μάγισσα, ειδική στη γιατρειά∙ μόνο αυτή ξέρει πώς να μετατρέψει
αυτές τις γεμάτες αηδία σκέψεις για τη φρίκη ή τον παραλογισμό της ενθαδικής ύπαρξης σε παραστάσεις με τις
οποίες μπορεί να ζήσει κανείς : αυτές είναι το υψηλό ως καλλιτεχνικό δάμασμα του φρικτού και το κωμικό ως
καλλιτεχνική εκφόρτιση της αηδίας που νιώθουμε με τον παραλογισμό186.
Μέσα στα αντιφατικά αυτά αισθήματα που ξεπηδούν κατά τη συντέλεση της διονυσιακής μέθης, η
έκσταση ζητά να εκφραστεί. Η χαρά, ο πόνος, η ηδονή, η απόγνωση προκαλούν τις εκστατικές
δυνάμεις να ξεσπάσουν. Ο Διόνυσος χρειάζεται τη μουσική για να εκφράσει αυτό που είναι αδύνατον
να εκφράσει η γλώσσα. Η μελωδία, ως το πρώτο και καθολικό στοιχείο, εκφράζεται ως
αντικειμενοποίηση της θέλησης και εντός της θεμελιώνεται η ουσία της θέλησης. Ο διονυσιακός
μουσικός γίνεται ένα με την ηχώ του πρωταρχικού Ενός και ατονεί το εγώ του. Διακρίνεται έτσι ένα
ληθαργικό στοιχείο στη διονυσιακή μουσική. Σο άτομο καταργεί όλα όσα τον συνδέουν με το
εμπειρικό του παρελθόν, κατά συνέπεια, με την καθημερινότητα της εκτατής ύπαρξής του. Αναδύεται
ένα αρχέγονο ένστικτο απαξίωσης του πλαστού πολιτισμού, το οποίο συντελείται από και μέσα στη
φύση του φαινομενικού ανθρώπου. Ο Διόνυσος, ως γνήσιος εκφραστής της συστολής του εγώ, διεγείρει
την καταστροφική δίνη της μεταμόρφωσης και το ον δοκιμάζει τα όρια της ίδιας της ύπαρξής του,
αναμετριέται με τα έσχατα του εαυτού του. Η διονυσιακή μουσική διεισδύει στο βάθος των
πραγμάτων, εισχωρεί στην ουσία του κόσμου. Η αληθινά διονυσιακή μουσική παρουσιάζεται εδώ σαν ένας
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Friedrich Nietzsche, Σο λυκόφως των ειδώλων, μετάφραση Μ.Ε. Ανδρουλιδάκη, Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους,
Αθήνα, χ.χ. σελ. 67.
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τέτοιος γενικός καθρέφτης της θέλησης του κόσμου: το συλλαμβανόμενο διορατικό συμβάν που αντανακλάται σ’
αυτό τον καθρέφτη , μεγεθύνεται αμέσως μέσα στο αίσθημά μας , ώσπου γίνεται αντίγραφο μιας αιώνιας
αλήθειας187. Η δυσαρμονία που διέπει τον κόσμο ανθρωποποιείται μέσα στην διονυσιακή τέχνη,
πράγμα που δεν μπορεί να συλληφθεί, αν οριστεί έξω από την εκδήλωση της μουσικής.
Η ύπαρξη που κατέχεται από το διονυσιακό πνεύμα ταξιδεύει με δαιδαλώδεις ρυθμούς σ’ έναν
κόσμο λαβυρινθικό. Η πραγματικότητα του ενθαδικού κόσμου δύναται πλέον να ιδωθεί από ψηλά με
όλες του τις φρικαλεότητες και τις αντιφάσεις. Σο ον πάλλεται ωσάν να μάχεται με τα εσώτερά του,
καθώς έρχεται αντιμέτωπο με την πλάνη του ίδιου του του εαυτού. Εκεί καταφάσκει σ’ αυτόν, εκεί
αποδέχεται το φαινομενικό κόσμο ως τη μόνη πραγματικότητα και την αναπλάθει μέσα στο όραμα
ενός ιδανικού , το οποίο τείνει να υπερβεί κάθε εγώτητα και να προωθήσει μία σχέση ανώτερης τάξης
με τη φύση, καθολικής χροιάς.
Ο Διόνυσος παρεμβαίνει στην πορεία των πραγμάτων σαν Θεός και σαν σπορά των Θεών. Η ιστορία μας
κυριαρχείται από τους γιους του, τα διονυσιακά πνεύματα , που στα διαλείμματα της ουράνιας ζωής τους γίνονται
άνθρωποι για να είναι, όπως ο Ζαρατούστρα, Διόνυσος γήινος , πιστά στο Δέντρο της Ζωής, όπως ο πατέρας
τους Άμπελος που γλυκά αγκαλιάζει. Ο Διόνυσος είναι το Αιώνιο- Άρεν , η Αριάνα, το Αιώνιο – Θήλυ στην
ανθρωπότητα και πάνω από την ανθρωπότητα , η γήινη και ουράνια φύση, αξιώματα δίδυμα , αμοιβαίοι έρωτες
και αγάπες του Τπέρ- Τψηλού, που διαστέλλονται188.
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Απολλώνιο
Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Απόλλωνα λαμπρή θεία εικόνα
της αρχής της εξατομίκευσης, με της οποίας τις χειρονομίες και τις ματιές
μας μιλά όλη η χαρά και η σοφία της φαινομενικότητας, μαζί και η ομορφιά της.
- Nietzsche, ‘Η Γέννηση της Σραγωδίας’.

Ο Απόλλων είναι η εξέχουσα μορφή του ελληνικού δωδεκάθεου. Γιος του Δία και της Λητώς,
γεννήθηκε στο νησί Δήλος, απ’ όπου και η προσωνυμία Δήλιος που δηλώνει και το θεό που δηλοί,
καθιστά τα πράγματα φανερά189. Από τη Δήλο, σύμφωνα με τη μυθολογία, έφυγε, όντας νεογέννητο
λίγων ημερών για να βρει την κατάλληλη τοποθεσία, όπου θα έχτιζε το ναό του. Αφού σκότωσε τον
Πύθωνα που προστάτευε τον Παρνασσό, κατέλαβε την περιοχή και με την αδελφή του Άρτεμη
κατέφυγε στη ικυώνα προς εξαγνισμό, από όπου έφυγαν έπειτα για την Κρήτη 190.
Σο απολλώνιο στοιχείο στο Nietzsche αντιστοιχεί στην εικόνα της φαινομενικής πραγματικότητας
και δεν μπορεί να προσεγγιστεί, εάν δεν αναλάβουμε πρώτα την λειτουργία του ονείρου που αυτό
ενέχει. Κατά το Nietzsche, στο όνειρο, σύμφωνα με την ιδέα του Λουκρήτιου, φανερώθηκαν για πρώτη φορά
οι μεγαλόπρεπες θεϊκές μορφές στις ψυχές των ανθρώπων. το όνειρο είδε ο μεγάλος γλύπτης τα μαγευτικά
189
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Έχει βλέμμα που παρατηρεί και φωτίζει τα πάντα: «πανδερκές έχων φαεσίμβροτον όμμα», σύμφωνα με τον 34ο
Ορφικό Όμνο.
Η ετυμολογία του ονόματος του Απόλλωνα είναι αβέβαιη. Έτσι, οι Έλληνες, πολύ συχνά, συνδέουν το όνομα του
Απόλλωνα με το ρήμα απόλλυμι (καταστρέφω). Σου αποδίδονται αμέτρητες προσωνυμίες, ανάμεσα στις οποίες και οι
εξής: Υοίβος, Λύκειος, Αγειεύς, Δελφίνος, Κουροτρόφος, Ολβιουργός, Θεός Μουσαγέτης ή Μουσηγέτης,
Σελειότατος, Μουσικός, Κιθαρωδός, Υάνης, Φαροποιός, Παίων, κύριος των Μουσών, Αλεξίκακος, Ηπιόχειρ, κ.α. Οι
περισσότερες είναι εμπνευσμένες από τις ιδιότητες του φωτός που φανερώνει και χαρίζει ζωή και υγεία, αλλά και από
τη σχέση του με τις τέχνες, την έμπνευση και τον πολιτισμό. Θεωρείται θεός του ήλιου και του φωτός , προστάτης
της ποίησης, της μουσικής και των τεχνών, εκφραστής του μέτρου και της αρμονίας, μαχητής κάθε βαρβαρότητας και
κακίας. Μέγας εκφραστής της νεότητας και της ομορφιάς, ως λαμπρός ήλιος ανατέλλει κάθε μέρα νέος ξανά και
λαμπρύνει με το φως του την ομορφιά του κόσμου. ύμφωνα με την δοξασία ότι ο ήλιος εισχωρούσε ακόμη και στα
πιο σκοτεινά σημεία και φανέρωνε τα πρώτα αίτια, του αναγνωρίστηκε η μαντική ικανότητα και λατρευόταν ως
προστάτης του μαντείου των Δελφών. Δήλωνε την αλήθεια χωρίς να τη φανερώνει και οι προφητείες του ήταν συχνά
διφορούμενες. Με τη δύναμη του φωτός, ο Απόλλων αποκτά ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική, - η οποία συμβολίστηκε
με τη λύρα που του χάρισε ο Ερμής , καθώς τα φανερά, πλέον, πρώτα αίτια δονούνται ως μέρη της συμπαντικής
μουσικής και δικαιολογείται , έτσι, η μαντική του ικανότητα ∙ το τρισυπόστατο της μουσικής (ρυθμός, μελωδία,
αρμονία) συλλαμβάνεται από τον Απόλλωνα ,τον μουσικό γεννήτορα, καθώς μέσω της ενορατικής του διαύγειας
εντοπίζει τη χρονική στιγμή της παραγωγής του ρυθμού. Βλ. Ι.Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία , τόμος Β, Εκδοτική
Αθηνών, 1986 και el.wikipedia.org.
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σώματα υπερανθρώπινων όντων191. Ο ακτινοβόλος θεός Απόλλων βοηθά τον άνθρωπο, ώστε μέσα από
την πλαστική του τέχνη να φανερωθεί η νέα πραγματικότητα του ονείρου του, προκειμένου να
ερμηνεύσει και να κατανοήσει τη ζωή. Αν και η γνώση του για τον κόσμο είναι ατελής και πλαστή, το
ον θρέφει μία εμπιστοσύνη γύρω από την αλήθεια του ονείρου στο οποίο διαισθάνεται την δήλωση
μιας προφητείας, και η πίστη αυτή κάνει τη ζωή υποφερτή για να τη ζήσει. Διακρίνουμε όμως, μία
λεπτή οριακή γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, για να μην καταλήξει το όνειρο σε κάτι
παθολογικό, και εκεί η αρμονική φύση του Απόλλωνα, του μέτρου και του ωραίου, παρεμβαίνει, έτσι
ώστε η φαινομενικότητα να μην υπερισχύσει ως ψευδο-πραγματικότητα, αλλά να λειτουργήσει ως
μεταμορφωμένη φαινομενικότητα του ονείρου. Μέσω των ομιλούντων μορφών του ονείρου , ο
ονειρευόμενος έλκεται στο να τις κατανοήσει, χωρίς να παραγνωρίζει το γεγονός πως συνεχίζει να ζει
στα εκ νέου καθορισμένα όρια της φαινομενικότητας. Η έλξη αυτή της κατανόησης των μορφών και
του ονειρικού κόσμου αναγεννά μία πρωταρχική -καλλιτεχνικής φύσης- ενόρμηση στον άνθρωπο, η
οποία εντοπίζεται στην παρατήρηση. Σο απομονωμένο άτομο, στηριζόμενο στην αρχή της
ατομικότητας, παρατηρεί ήρεμο και γαλήνιο τη δράση του ονείρου να ξετυλίγεται και εξετάζει τις
εκφάνσεις τις ζωής λεπτομερειακά, ώστε να τις κατανοήσει. Η πληρότητα που αισθάνεται δεν έγκειται
μόνο στις ευχάριστες παραστάσεις που δημιουργεί αλλά και στο ότι συλλαμβάνει και τις δυσάρεστες
και γεμάτες αγωνία πτυχές που πλαισιώνουν τον φαινομενικό κόσμο 192.
Διακρίνεται, λοιπόν, μία αναγκαιότητα του ονείρου υπέρ της κατανόησης της ύπαρξης και του
κόσμου που οδηγεί σε μία ενωτική σχέση του ατομικού με το πολλαπλό, εφόσον το όνειρο εκφράζεται
σε μία κοινή οντολογική βάση. Δεν διαρρηγνύεται, ωστόσο, η αρχή της εξατομίκευσης, την οποία
εκπροσωπεί ο Απόλλωνας , καθώς το άτομο δεν μπορεί να λειτουργήσει δημιουργικά σε σχέση με το
όνειρο εξαλείφοντας το εγώ του193.
Κατά τη δημιουργία του ονείρου, κάθε άνθρωπος γίνεται ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Σο όνειρο
βέβαια εδώ, ερμηνεύεται σε μία μεταφυσική βάση και δεν ανάγεται σε ανθρωπομορφικά πρότυπα. Η
τελειότητα του ονειρικού κόσμου δεν εξαρτάται από την πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια του
ατόμου αλλά μόνο από το βαθμό της ενότητάς του με το βάθος του κόσμου σε μία συμβολική εικόνα
ονείρου. Ο Nietzsche παρατηρεί πως παρά την ειδική φιλολογία και τα πολυάριθμα ανέκδοτα των Ελλήνων
για τα όνειρα, μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτά μόνο καθ’ υπόθεση , αλλά και με κάποια σιγουριά : μπροστά στην

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 42.
Ibid, σελ. 42,43.
193
Ibid.
191
192
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απίστευτα ακριβή και σίγουρη πλαστική ικανότητα της ματιάς τους, μαζί με το ζωηρό και ειλικρινές πάθος τους για
τα χρώματα, είναι δύσκολο να μη δεχτούμε ότι και στα όνειρά τους ακόμη (προς μεγάλη ντροπή όλων των
μεταγενεστέρων) υπάρχει μία λογική αιτιότητα γραμμών και περιγραμμάτων, χρωμάτων και ομάδων, μία
αλληλουχία σκηνών, που μας θυμίζουν τα καλύτερα ανάγλυφά τους. Αν ήταν δυνατόν να γίνει μία σύγκριση, η
τελειότητα των σκηνών αυτών θα μας έδινε σίγουρα το δικαίωμα να χαρακτηρίσουμε τους ονειρευόμενους
Έλληνες Ομήρους και τον Όμηρο ονειρευόμενο Έλληνα194. Ο αρχαίος Έλληνας ένιωθε τη ματαιότητα και
τη φρίκη που διαπνέει την ενθαδική ζωή: για να μπορέσει η τελευταία να καταστεί άξια για να τη ζήσει,
δημιούργησε μέσα σε ονειρική νηφαλιότητα τις ιδανικές μορφές των ολύμπιων θεών. λη η εξέλιξη
της θεογονίας είναι βασισμένη στην θεμελιώδη λειτουργία του ονείρου ∙ από τον τιτανικής τάξης
τρόμο γεννήθηκε βαθμιαία η ολύμπια τάξη της απολλώνιας ομορφιάς. Με την παρέμβαση αυτών των
μορφών, ο Έλληνας υπερνικά καθετί δυσβάσταχτο και φρικτό, ακατανόητο και παράλογο.
Η Βούληση για θέληση που κινητοποιούσε το ελληνικό ένστικτο αντανακλάται στον ολύμπιο
κόσμο, καθώς η ολοένα αυξανόμενη θέληση για δύναμη επιθυμεί την ενθαδικότητά της και την
ενστερνίζεται, εκφράζοντάς την μέσα από τα συμβολικά όνειρα, όπου ακόμα και ο πόνος υμνείται. Η
‘απλοϊκή’ τέχνη της ομηρικής αρμονίας, υποδηλώνει την επίδραση μιας ύψιστης απολλώνιας
κουλτούρας, όπου το απλοϊκό επιτυγχάνει το βύθισμα στην ωραιότητα της φαινομενικότητας.195 Οι
ολύμπιοι θεοί γίνονται η αντανάκλαση των ίδιων των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη
να απολυτρωθούν με τη θέαση του κόσμου υπό μία άλλη, ονειρική διάσταση και να γίνουν άξιοι
δοξασίας για την υπέρβαση της οδύνης μέσα από την κατάφασή τους σ’ αυτήν.
Εκείνο το οποίο επιτυγχάνεται μέσω του ονείρου και στο οποίο θα έπρεπε να σταθούμε, είναι ότι
η φαινομενικότητα συλλαμβάνεται ως εμπειρική πραγματικότητα. Ο ονειρευόμενος, έχοντας επίγνωση
της ψευδαίσθησης του ονείρου, το θεάται χωρίς να διαταράσσει τη ψευδαίσθηση αυτή, λόγω της
απόλαυσης που του προκαλείται. Με λίγα λόγια, η φαινομενικότητα δεν αντικαθίσταται, αλλά το ον
που ονειρεύεται προβάλλεται το ίδιο ως φαινόμενο, βιώνοντας μία μεταφυσική εμπειρία, όπου
συλλαμβάνει τον εαυτό του ως μη ον. Μέσα στην έκσταση του οράματος αυτού, τα όντα λυτρώνονται,
συμβαίνουν με αιώνιο τρόπο στο χώρο και το χρόνο και γίνονται ένα με το πρωταρχικό τους είναι. Η
παράσταση του πρωταρχικού Ενός ενισχύει την επιθυμία της φαινομενικότητας και η καλλιτεχνική
ενόρμηση που ενεργοποιείται θεμελιώνει το όνειρο ως φαινομενικότητα της φαινομενικότητας. Κάπου
194
195

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 47,48.
Ο αληθινός κόσμος των αιτιών μας είναι άγνωστος, είναι απείρως πιο σύνθετος. Η νόηση και οι αισθήσεις είναι πριν απ’ όλα μία
συσκευή που απλοποιεί. Friedrich Nietzsche, Θέλησις της δυνάμεως, μετάφραση Ι. Μποτίλη , Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για
λους, Αθήνα, 1961, σελ. 111.
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εδώ, η απολλώνια έκφραση της αρχής της εξατομίκευσης θα επισφραγίσει την αναγκαιότητα της
φαιδρότητας, της λύπης και των βασάνων, προκειμένου να συλληφθεί ο οραματικός αυτός κόσμος και
να επιτευχθεί η αυτογνωσία εντός του196. Ο ρυθμιστικός Απόλλων του μέτρου και της σοφίας
οριοθετεί την επίδρασή του : κινείται γύρω από το άτομο.
Η ονειροφαντασία της απολλώνιας δύναμης είναι η έξοχη έκφραση της καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Ο ζωγράφος, ο γλύπτης , ο επικός ποιητής γίνονται μέσα στην έξαψη του βλέμματός
τους γνήσιοι οραματιστές. Καθετί που δεν ικανοποιείται στην πραγματικότητα, πραγματώνεται μέσα
στο χώρο του ονείρου μέσω ενός φαντασιακού λόγου. ,τι είναι το όνειρο για τον ονειρευόμενο είναι
και η τέχνη για τον καλλιτέχνη. νειρο και τέχνη συναντώνται στην κοινή τους ιδιότητα : θεραπεύουν.
Αποδεσμεύουν το άτομο από τα παράλογα όρια της λογικής του ενθαδικού κόσμου και μέσα από
διάφορους μηχανισμούς της φαντασίας η λογική αποκτά μία μεταφυσική χροιά και αναδομείται,
προκειμένου να ερμηνευθεί ο κρυμμένος λόγος της ονειρικής φαντασίας. Μέσα στη μέθη, ωστόσο, της
πλαστικής δύναμης του Απόλλωνα, ο ονειρευόμενος περιπίπτει σε σύγκρουση κατά τη διαδικασία της
αναδιοργάνωσης του φαινομενικού κόσμου. Αυτό όμως είναι και το στοιχείο που η δημιουργική
φαντασία ενεργοποιεί στον ονειρευόμενο καλλιτέχνη για να προχωρήσει σε μία ερμηνεία μέσω
συμβόλων και μεταμορφώσεων. Ο Απόλλων, ο κατεξοχήν θεός του μέτρου, θα απαιτήσει από τους
κατέχοντες τη δύναμή του πιστούς την τήρηση της τάξης και της αρμονίας , προκειμένου η
συμβολοποίηση αυτή να αναχθεί σε υψηλή τέχνη.
Ο Nietzsche ουσιαστικά προτείνει, μέσω του πλαστικού τύπου τέχνης, έναν τρόπο ισχυροποίησης
της θέλησης για ζωή, για την επιβίωση μέσα στις οδύνες που προκαλεί η εκτατή φύση και η πλαστή
πραγματικότητα. πως το διονυσιακό, έτσι και το απολλώνιο είναι σωτήριο για την ύπαρξη που
υπομένει τη φαινομενικότητα · εναπόκειται στη φύση του όντος ποια από τις δύο του ενορμήσεις θα
εκδηλώσει. Η τάση προς την έκσταση και τη μέθη θα εκφραστεί με τη μουσική και το χορό. Οι
αρχιτέκτονες των όμορφων ψευδαισθήσεων θα στραφούν στις πλαστικές τέχνες. Οι ισορροπιστές των
δύο αυτών ενορμήσεων θα γνωρίσουν την τραγωδία197.

O Nietzsche αναφέρει : Η απόλυτη αναγκαιότητα όλων των φαινομένων δεν επιβάλει καμία δέσμευση . Ο άνθρωπος που έχει
αισθανθεί και έχει αντιληφθεί αυτό βαθιά, έχει φτάσει σ’ ένα ανώτατο βαθμό γνώσεως. Friedrich Nietzsche, Θέλησις της
δυνάμεως, μετάφραση Ι. Μποτίλη , Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1961.
197 Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 14.
196
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Η σχέση του διονυσιακού με το απολλώνιο
Ο απολλώνιος Έλληνας αισθάνεται κάτι περισσότερο: παρόλη την ομορφιά και το μέτρο του,
όλη η ύπαρξή του στηριζόταν σ’ ένα κρυμμένο υπόστρωμα το οποίο του είχε αποκαλυφθεί
από το διονυσιακό. Και όμως : ο Απόλλωνας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Διόνυσο !
-

Nietzsche, ‘Η Γέννηση της Σραγωδίας’.

Η μεταφυσική σκέψη στο Nietzsche περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι η τέχνη είναι η μόνη
ενέργεια του κόσμου στην οποία αντανακλάται το βάθος του. Ολόκληρος ο κόσμος είναι ένα έργο
τέχνης, ένα παιχνίδι του είναι και του γίγνεσθαι, του περατού και του απείρου, του απολλώνιου και του
διονυσιακού. Θεωρούμενα ως καλλιτεχνικές εκφράσεις της μέθης, το πρώτο (απολλώνιο) μορφοποιεί,
και το δεύτερο (διονυσιακό) εκτινάσσει τη μορφή μέσω της εξωτερίκευσης. Οι δύο αυτές
καλλιτεχνικές δυνάμεις αποτελούν σύμβολα της τέχνης ως μεταφυσικής λειτουργίας και σηματοδοτούν
τη γέννηση της τραγωδίας. Ωστόσο, η αντίθεσή τους τις θέτει να αναμετρηθούν μέσα στα πλαίσια μιας
ιδιότυπης σχέσης.
Η καταστροφική και συγχρόνως δημιουργική δύναμη του διονυσιακού στοιχείου φανερώνει την
αέναη ανακύκληση των πάντων μέσα στο βάθος του κόσμου, προκαλεί τις απολλώνιες μορφές να
αναδυθούν για να οδηγηθούμε ,έτσι, στο αποκορύφωμα της συνάντησης που είναι το τραγικό. Ο
ρυθμικός θεός Απόλλων εκπροσωπεί την επιφάνεια του όντος, ενώ ο Διόνυσος το βάθος του 198. Σο
διαυγές, μορφοποιητικό απολλώνιο πνεύμα προσπαθεί να ανασυνθέσει, να παρατηρήσει και να
εκφράσει το νόημα των πραγμάτων, σύμφωνα το μέτρο και την αναλογία. Σο σκοτεινό, εκστατικό και
δημιουργικό διονυσιακό πνεύμα διεγείρει τις αισθήσεις και καταφάσκει στη ζωή και στα πάθη. Σα δύο
αυτά ένστικτα, φαίνονται, με μία πρώτη ανάγνωση, να αναιρούν το ένα το άλλο.
Από τη μια μεριά έχουμε την έριδα και την αντίφαση (διονυσιακό) και από την άλλη το μέτρο και
την τάξη (απολλώνιο). Πρόκειται για πολύ διαφορετικές τάσεις που προκαλούν η μία την άλλη στη
βάση της υπαρξιακής απολύτρωσης. ταν ο Kaufmann επισημαίνει πως ο Nietzsche δεν εξυμνεί έναν
από τους δύο θεούς σε βάρος του άλλου, αλλά δίνει έμφαση στο διονυσιακό, επειδή η απολλώνια
ευφυΐα δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς αυτό και επειδή το απολλώνιο συγκρατεί τον καταστροφικό

198

Θεόφιλου Βέικου, Nietzsche : μια μεταφυσική της τέχνης, Εκδόσεις Θεσσαλονίκης, 1970. σελ. 44.
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διονυσιακό χείμαρρο199, αναγνωρίζουμε πως το λογικό του φιλοσόφου είναι απολλώνιο , ενώ η
επώδυνη τάση του στην οποία καταφάσκει, διονυσιακή. Σο δέος που προκαλεί η χαοτική ισχύς του
διονυσιακού είναι επιβλητικό και καθαρτικό συγχρόνως, και, ενώ στον κόσμο της φαινομενικότητας η
απολλώνια αρχή της εξατομίκευσης μοιάζει να υπερισχύει , το διονυσιακό έρχεται να την αναιρέσει. Η
καθολικότητα της διονυσιακής έκστασης που οδηγεί στην αυτοκατάργηση και την Πληρότητα
αναμετριέται συνεχώς με την διατήρηση της αρχής εξατομίκευσης, την επιστροφή στην Εγώτητα. Η
λαμπρή φαινομενικότητα της απολλώνιας ψευδαίσθησης πάλι, έρχεται να μας λυτρώσει από το
διονυσιακό αισθαντικό πλεόνασμα, μεταμορφώνοντάς το σε εικόνα. Οι συμβολικές μορφές του
απολλώνιου στοιχείου, που αντανακλούν την πλαστική μεταμόρφωση του κόσμου, διέπονται από
αρμονία και μέτρο και ενεργούν ως κοσμική δύναμη που αποκαθιστά το χαοτικό έρεβος του
διονυσιακού όντος. Διαπιστώνουμε , συνεπώς, την περιπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο
αυτών τάσεων.
Ωστόσο, έχοντας μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείται και εκφράζεται το καθένα
ξεχωριστά, ανακαλύπτουμε πως συνδέονται σε μία αδιάρρηκτη σχέση αλληλεξάρτησης και
οδηγούμαστε στον εξής συλλογισμό : Σο διονυσιακό έλκει τον κόσμο των φαινομένων στο βάθος τους,
όπου η απολλώνια μεταμορφωτική ικανότητα διατηρεί την αρχή της εξατομίκευσης, στην οποία έχει
δοθεί ζωή. Σο πρωταρχικό Εν, έχοντας θρυμματιστεί στην πολλαπλότητα των απολλώνιων μορφών,
παραμένει υπό την αιτιότητα της αιώνιας αντίφασης στο βάθος του κόσμου, όπου διεισδύει το
διονυσιακό ένστικτο. Αν και το απολλώνιο αντανακλά το ον στη φαινομενικότητά του και το
διονυσιακό στη χαοτική του φύση, δεν μπορούν παρά να λογαριαστούν ως δύο δυνάμεις του όντος και
ως μεταφυσικό σχήμα της δυαδικότητας του κόσμου, του είναι και του γίγνεσθαι. Εκ πρώτης όψεως,
το απεγνωσμένο ον φαίνεται να θεραπεύεται από τη σωτήρια ενέργεια του απολλώνιου και το
τελευταίο να επιβάλλεται στο διονυσιακό. Εκεί όμως που πρέπει να σταθούμε είναι πως το διονυσιακό
συνδέεται με την βάθος των όντων, συνομιλεί με τη ουσία του είναι τους. Κατά μία έννοια, είναι
πρωταρχικό. Αν πάρουμε υπ’ όψιν μας όμως ότι η διονυσιακή κατάσταση είναι σε όλες τις περιπτώσεις η
πρωτόγονη κατάσταση και η μουσική είναι η εξειδίκευση αυτής της καταστάσεως200, θα διαγνώσουμε τον
καθοριστικό ρόλο της μουσικής ως προς την έκφραση, τη ρήξη ή την ένωση των δύο αυτών,
φαινομενικά, αντιθετικών στοιχείων.

199
200

W. Kaufmann, Nietzsche : philosopher, psychologist, antichrist, Princeton University Press, 1968., σελ. 128,129.
Friedrich Nietzsche, Σο λυκόφως των ειδώλων , μετάφραση Μ.Ε. Ανδρουλιδάκη, Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους,
Αθήνα, χ.χ. σελ. 69.
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Είδαμε πως ο Schopenhauer διακρίνει τη μουσική από όλες τις άλλες τέχνες και τη διαφοροποιεί
καταγωγικά, καθώς δεν θεωρεί πως αυτή μιμείται τον φαινομενικό κόσμο αλλά είναι άμεσο αντίγραφο
της ίδιας της Βούλησης, εκφράζει, δηλαδή, κάθε φαινόμενο στην ουσία του. Επιπρόσθετα, ο στενός
φίλος και μουσικοσυνθέτης του Nietzsche, Wagner, επισήμανε πως τα αισθητικά κριτήρια γύρω από
τη μουσική πρέπει να διαχωρίζονται από αυτά όλων των άλλων τεχνών , με την έννοια ότι η μουσική
εκφυλίζεται, όταν εκτελείται όπως οι πλαστικές τέχνες ∙ όταν παράγει ευχαρίστηση με τη δημιουργία
όμορφων εικόνων. Πως συνδέεται λοιπόν η μουσική με την εικόνα;
Ο Nietzsche, αφορμώμενος από το έργο του λυρικού ποιητή, παρατηρεί: Αν δεχτούμε ότι σωστά
ονομάστηκε η μουσική επανάληψη και δεύτερο πλάσιμο του κόσμου, μπορούμε να πούμε ότι ο λυρικός παράγει υπό
μορφή μουσικής το αντίγραφο αυτού του πρωταρχικού Ενός. τη συνέχεια όμως, κάτω από την απολλώνια
επίδραση του ονείρου, η μουσική αυτή του φανερώνεται πάλι σαν μια αλληγορική εικόνα ονείρου. Η δίχως εικόνα
και δίχως έννοια αντανάκλαση αυτή του πρωταρχικού πόνου στη μουσική , με τη λύτρωσή του μέσα στη
φαινομενικότητα , γεννά τώρα ένα δεύτερο αντικαθρέφτισμα , ως μεμονωμένη αλληγορία ή παράδειγμα. Ο
καλλιτέχνης έχει ήδη παραιτηθεί από την υποκειμενικότητά του μέσα στη διονυσιακή διαδικασία : η εικόνα που του
δείχνει τώρα την ταύτισή του με την καρδιά του κόσμου , είναι μία σκηνή ονείρου που δίνει αντιληπτή μορφή στην
πρωταρχική αντίφαση και στον πρωταρχικό πόνο, και συγχρόνως στην πρωταρχική ηδονή της
φαινομενικότητας201.
Πριν από όλα, λοιπόν, υπάρχει η μουσική. Η πρωταρχικότητά της αντανακλάται μέσα από την
πρωταρχικότητα του διονυσιακού ενστίκτου, με το οποίο εκφράζεται και το οποίο εκφράζει. Ο λόγος
του απολλώνιου πνεύματος δεν μπορεί να φτάσει στον ύψιστο βαθμό ερμηνείας του, αν δεν συλληφθεί
μέσα από τη μουσική. Η λέξη, η εικόνα, η έννοια, αναζητούν μια έκφραση ανάλογη με τη μουσική και
υφίστανται τώρα την κυριαρχική δύναμη της μουσικής202. Η μουσική, κατά τον Schopenhauer, σε σχέση με
τις έννοιες και τις εικόνες, εμφανίζεται σαν Βούληση· εμφανίζεται, δεν είναι, θα υπογραμμίσει ο
Nietzsche, διαχωρίζοντας το είναι της από το φαίνεσθαί της. Διαπιστώνεται, συνεπώς, μία ελευθερία
της μουσικής, ένα αυτεξούσιο. Η πρωταρχική της φύση την καθιστά ικανή να πληρούται μέσα στην
ίδια της την εκτέλεση. Δεν χρειάζεται την εικόνα και την έννοια, αλλά απλώς τις ανέχεται πλάι της.203 Η
γλώσσα και ο λόγος των πλαστικών τεχνών τείνουν να μιμηθεί ακριβώς αυτό : την ελευθερία της
μουσικής , την καθολικότητά της.

201
202
203

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 61.
Ibid, σελ. 66.
Ibid, σελ. 67.
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υμπερασματικά, ο ρόλος της μουσικής δεν επικυρώνει την επικράτηση του διονυσιακού πάνω στο
απολλώνιο στοιχείο, αλλά δηλώνει άμεσα την αναγκαιότητα της συνύπαρξής τους με σκοπό την
υπέρβαση της ενθαδικής ζωής, της κατανόησης του φαινομενικού κόσμου και τη βαθιά επίγνωση του
όντος κατά την ένωσή του με την πολλαπλότητα της φύσης. Ο λόγος του απολλώνιου ενστίκτου
αναβαθμίζεται και αποκτά υψηλότερη σημασία, όταν αντιστοιχεί μία καθαρή μουσική σ’ αυτόν. Σο
διονυσιακό ένστικτο , συνεπώς, επιδρά διττά στο απολλώνιο μέσω της μουσικής : η μουσική δίνει μία
συμβολική εικόνα του διονυσιακού βάθους και στην ίδια εικόνα φανερώνει την ύψιστη σημασία της. Η
ένωση αυτή των δύο στοιχείων μέσα στη μουσική βρίσκει λαμπρή εκπλήρωση στη γέννηση του
τραγικού μύθου, την εξύμνηση της αιώνιας ζωής ·η μουσική είναι η άμεση ιδέα της ζωής αυτής.

- 84 -

Η γέννηση της τραγωδίας
Η τραγωδία απορροφά την ύψιστη οργιαστική κατάσταση της μουσικής
και φέρνει πράγματι τη μουσική , τόσο στην περίπτωσή μας όσο και
σ’ εκείνη των Ελλήνων , στην τελειότητά της, αλλά προσθέτει αμέσως
δίπλα σ’ αυτήν τον τραγικό μύθο και τον τραγικό ήρωα , ο οποίος όμοιος με
δυνατό Σιτάνα , παίρνει στην πλάτη του ολόκληρο τον διονυσιακό κόσμο
και μας απαλλάσσει από το βάρος.
-

Nietzsche, ‘Η Γέννηση της Σραγωδίας’.

ύμφωνα με το Nietzsche, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα γνώρισε την ύψιστη λαμπρότητα, όταν
συνέλαβε τη γέννηση της τραγωδίας στη συνένωση δύο καθοριστικών καλλιτεχνικών του ενστίκτων :
του διονυσιακού και του απολλώνιου. Σα δύο αυτά στοιχεία συγκροτούν τη μεταφυσική του σκέψη και
αναλογούν στο σχήμα πεπερασμένο – άπειρο, ενώ η τραγωδία και η ύπαρξη του κόσμου
αντιμετωπίζονται ως καθαρά αισθητικά φαινόμενα.
Πρέπει, ωστόσο, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του τραγικού μέσα στον φιλοσοφικό του
στοχασμό, καθώς ξεκινά ως μία γενική οντολογική θεώρηση για να καταλήξει σε μια ειδική
μεταφυσική κατηγορία. Σο ον που πάσχει, μαρτυρεί την τραγικότητα του κόσμου με όλες τις
αντινομίες και τις μεταβολές που το διακρίνουν. Σο ίδιο το ον είναι τραγικό. Οντολογικά, ο Nietzsche
δεν θεωρεί το τραγικό έκφραση της μηδαμινότητας του ανθρώπου, αλλά διαγιγνώσκει σ’ αυτό μία
ορμητική δύναμη, η οποία συνίσταται στο εξής: το τραγικό είναι το αληθινό περιεχόμενο της
πραγματικότητας. την αναζήτηση της αλήθειας, λοιπόν, ο άνθρωπος, ορμώμενος από την
καλλιτεχνική του φύση, θα απολυτρωθεί από την τραγικότητά του μόνο, αναβαθμίζοντας την έντασή
της. Η διαδικασία αυτή, η οποία βρίσκει έξοχη εφαρμογή στο μεταφυσικό σχήμα του διονυσιακού με
το απολλώνιο, οδηγεί στην έκσταση, τη μέθη και την δοκιμασία της εξατομίκευσης, όπου ο άνθρωπος
συναντάται με τον ίδιο του τον εαυτό και συλλαμβάνει την αιώνια επιστροφή του ως τραγική ύπαρξη.
Διακρίνουμε εδώ μία συνάντηση δύο επιπέδων του πραγματικού, του είναι και του γίγνεσθαι, η οποία
επικυρώνεται ως τραγική αντίφαση που επανέρχεται αιώνια. Η απεικόνιση αυτή της συνάντησης του
πρωταρχικού Ενός με τη φαινομενικότητα πραγματώνεται μέσα στην τέχνη και κορυφώνεται με την
τραγωδία, όπου το τραγικό, πλέον, προσδιορίζει -και προσδιορίζεται- από μία μεταφυσική της τέχνης.
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Είναι η στιγμή που ο Nietzsche γίνεται διονυσιακός. Τπέρτατη κατάσταση στην οποία μπορεί να φτάσει
ένα φιλόσοφος : μία διονυσιακή στάση απέναντι στη ζωή204. Ο Διόνυσος, ο παραβάτης των θεϊκών και
ανθρώπινων νόμων, είναι για το φιλόσοφο η προσωποποίηση της κατάφασης, της θέλησης για ζωή. Οι
διονυσιακές τελετουργίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος αναβίωναν με παραστατικό τρόπο την
τραγική μοίρα του θεού ∙ οι ακόλουθοί του, σάτυροι και μαινάδες, παραληρούσαν μέσα σε μία
εκστατική μέθη -που προκαλούσαν το κρασί και ο διθύραμβος- για να καταλήξουν στο κομμάτιασμα
άγριων ζώων, που συμβόλιζε την αιώνια επιστροφή στη φύση. Η ελληνική τραγωδία, η οποία γεννιέται
κατά τη συνάντηση του διονυσιακού ενστίκτου της μουσικής του διθυράμβου με το απολλώνιο
ένστικτο του πλαστικού, είναι η υψηλότερη έκφραση του τραγικού. Ο άνθρωπος δημιουργεί ονειρικές
εικόνες και μορφές για να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον κόσμο· μέσα στη μέθη τις ανασυνθέτει,
διαλύοντάς τες, για να ξαναενωθεί με τη φύση 205. Σο διονυσιακό και το απολλώνιο στην τραγωδία
γίνονται αισθητικές αξίες, καθώς ερμηνεύουν τον κόσμο ως αισθητικό φαινόμενο.
Η μεταφυσική αυτή της τέχνης διαφοροποιείται από μία ερμηνεία του κόσμου ηθικής τάξης. Ο
θεατής της τραγωδίας μεταμορφώνεται από θεατή με ηθικά κριτήρια σε θεατή που δρα αισθητικά,
γίνεται, δηλαδή ο ίδιος καλλιτέχνης, ασκώντας το προσωπικό, αισθαντικό του βλέμμα. Εδώ ο
Nietzsche απορρίπτει την κλασσική ερμηνεία του Αριστοτέλη, ο οποίος, εξηγώντας την κάθαρση που
επιφέρουν το έλεος και ο φόβος, προσδίδει στην τραγωδία ηθικό χαρακτήρα. την Ποιητική του, ο
Αριστοτέλης θα δώσει τον ορισμό της τραγωδίας ως μίμησης, ενώ, αντίθετα ο Nietzsche θεωρεί πως η
τραγωδία τείνει να υπερβεί την πραγματικότητα, συμπληρώνοντάς την.
Ο τραγικός χορός , απόγονος του σατυρικού χορού των διονυσιακών τελετών, αποτελούσε για
τους Έλληνες τη σύνδεση του φαινομενικού κόσμου της καθημερινότητας με τον αληθινό κόσμο του
Διονύσου. λοι οι θεατές της τραγωδίας βίωναν την εμπειρία της μεταμόρφωσης των καθημερινών
συμβάσεων σε καλλιτεχνικά δρώμενα. Ο χορός, σύμβολο της πρωταρχικής σχέσης μεταξύ του
πράγματος καθεαυτού και του φαινομένου, ήταν για τους θεατές παρηγορητικός, καθώς οι τελευταίοι
ταυτίζονταν μαζί του και παλλόμενοι από τη διονυσιακή αύρα ζούσαν μία ‘φρενίτιδα’ μέσα στη
ληθαργική έκσταση που τους απομάκρυνε από την καθημερινή πραγματικότητα για να τους μυήσει
στον κόσμο της διονυσιακής πραγματικότητας. Ο χορός παρακινούσε το κοινό να διευρύνει το
ατομικό του εγώ και να επαναπροσδιοριστεί ως κοσμική ύπαρξη εντός του πρωταρχικού γίγνεσθαι.

Friedrich Nietzsche, Θέλησις της δυνάμεως, μετάφραση Ι. Μποτίλη , Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1961,
σελ. 21.
205 Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 16,17.
204
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Μέσα σ’ αυτή τη ληθαργική κατάσταση, ο διονυσιακός θεατής του δράματος θα επέστρεφε στη
συνειδητή του πραγματικότητα με μία φρικτή διαπίστωση : ο κόσμος του είναι αντιφατικός. Μπροστά
στη ενότητα που εξυμνούσαν τα πρόσωπα του χορού ερχόταν αντιμέτωπος με την αλήθεια και
συνειδητοποιούσε πως η πραγματικότητα δεν ήταν μόνο ο εαυτός του. Η αντίφαση μέσα στην καρδιά του
κόσμου αποκαλύπτεται ως μπλέξιμο διαφορετικών κόσμων, για παράδειγμα ενός θεϊκού κι ενός ανθρώπινου, από
τους οποίους ο καθένας υπάρχει δικαιωματικά ως άτομο, αλλά μολαταύτα πρέπει να υποφέρει για την
εξατομίκευσή του, επειδή ακριβώς υπάρχει δίπλα σ’ έναν άλλο. την ηρωική προσπάθεια του ατόμου να πετύχει
την καθολικότητα , στην προσπάθεια να ξεπεράσει την κατάρα της εξατομίκευσης και να θέλει να είναι το ίδιο η
μία ουσία του κόσμου, οικειοποιείται την πρωταρχική αντίφαση που είναι κρυμμένη μέσα στα πράγματα, δηλαδή
διαπράττει ιεροσυλία και υποφέρει206.
Ο κατεχόμενος από το διονυσιακό πνεύμα τραγικός άνθρωπος βιώνει έναν εσωτερικό πόλεμο με
τον εαυτό του. Γνωρίζοντας την αληθινή φύση των πραγμάτων, εγκαταλείπει τη δράση. Ο κόσμος τού
φαίνεται μάταιος, ατελής, ψεύτικος. Δεν έχει τη δύναμη να τον ξαναοικοδομήσει, γιατί ο ίδιος του ο
εαυτός είναι ερωτηματικός. Η αυτοκατάργηση, αίσθηση οριακότητας που δοκίμασε μέσα στη
διονυσιακή του έκσταση, τον οδήγησε να δει τον εαυτό του στην ουσία του , να κατανοήσει τη
εφήμερη διάστασή του, να γνωρίσει το βάθος του και να διαπιστώσει πως ολόκληρος ο κόσμος είναι
μια αιώνια αντίφαση και ο κόσμος της πραγματικότητας μια αναγκαιότητα. Ο άνθρωπος, έχοντας
συνείδηση της αλήθειας που είδε μια φορά, βλέπει τώρα παντού μόνο τη φρίκη ή τον παραλογισμό του Είναι.
Σώρα καταλαβαίνει το συμβολικό στη μοίρα της Οφηλίας , τώρα καταλαβαίνει τη σοφία του θεού των δασών, του
ειληνού207 : τον κυριεύει η αηδία208. Αυτό όμως δε σήμαινε πως με την άρση της αποκλειστικότητας της
αρχής της εξατομίκευσης, θα καταργούνταν και η δράση.
Η σπουδαιότητα του τραγικού μύθου έγκειται στο ότι η δοκιμασία των ορίων της ατομικότητας δεν
καταργεί την πράξη, από τη στιγμή που συνεργεί στο δράμα και το απολλώνιο πνεύμα. Σο πλεόνασμα
της δύναμης και η υπερβολική πληρότητα κατά την εμπειρία της έκστασης αποφορτίζονται με τη
μεταμορφωτική ιδιότητα του απολλώνιου ενστίκτου. Η αποφορτίζουσα αυτή τέχνη καθιστά τους
μετέχοντες στο δράμα, ηθοποιούς και θεατές, να μπορούν να βλέπουν υπερπροσωπικά, δηλαδή να
206
207

208

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 84.
ύμφωνα με το θρύλο, ο Μίδας καταδίωξε τον σοφό ειληνό, ακόλουθο του Διονύσου, και , αφού τον έπιασε τον
ρώτησε ποιο πράγμα ήταν το πιο καλό και το πιο επιθυμητό στους ανθρώπους. Μετά από πολλές προσπάθειες, ο
ειληνός ξέσπασε : Ράτσα άθλια και εφήμερη, παιδί της τύχης και της ταλαιπωρίας, γιατί μ’ αναγκάζεις να σου πω εκείνο που
θα’ ταν καλύτερα για σένα να μην το ακούσεις ποτέ ; Σο καλύτερο απ’ όλα δεν μπορείς ποτέ να το πετύχεις: είναι το να μην έχεις
γεννηθεί, το να μην υπάρχεις, το να είσαι τίποτα. Σο δεύτερο καλό όμως για σενα είναι να πεθάνεις γρήγορα. Ibid. σελ. 52.
Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 73.
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μπορούν να βλέπουν τον εαυτό του ως κάτι άλλο, ως ένα πρόσωπο που είναι έξω απ’ αυτούς. Με τον
τρόπο αυτό η μεταμόρφωσή τους δεν συνίσταται στην δημιουργία της εικόνας του είναι τους , αλλά
στον επαναπροσδιορισμό του. Μήπως άραγε η απέχθειά μου, μου έδωσε φτερά και τη δύναμη να ανακαλύπτω
τις πηγές; διερωτάται ο Nietzsche. Σο απολλώνιο ένστικτο της εικόνας και της φαινομενικότητας ,στην
αρχή, απωθήθηκε για να υπερνικήσει το ον την μονοδιάστατη ατομικότητά του και να γνωρίσει τον
εαυτό του εξ αρχής μέσα στο διονυσιακό βάθος της μουσικής. Όστερα όμως, πάλι, για να αντέξει την
διονυσιακή πλημμύρα των συναισθημάτων του, η απολλώνια δύναμη επιστρατεύεται ξανά και
επιστρέφει για να φέρει την ισορροπία, την αρμονία, την τάξη. Η νέα εικόνα του κόσμου που
αντανακλά το απολλώνιο δεν μας παραπλανά, αλλά μας καθησυχάζει. Σο μεταφυσικό σχήμα του
απολλώνιου και του διονυσιακού, ως έκφραση της κοσμικής δυαδικότητας, εξυψώνεται ως δύο όψεις
του ίδιου Ενός, του πρωταρχικού. Με τη συνάντηση αυτή, όπου ο Διόνυσος αρχίζει να μιλάει τη γλώσσα
του Απόλλωνα και ο Απόλλωνας τη γλώσσα του Διόνυσου, ο σκοπός της τραγωδίας και της τέχνης
γενικότερα, έχει επιτευχθεί: το ον έχει απελευθερωθεί209.
Ο τραγικός ήρωας δεν πτοείται από τη φρικαλεότητα και τη δυστυχία που του προκαλεί η
φαινομενική πραγματικότητα. Έχοντας κατασπαραχθεί από τις κακουχίες και τις πίκρες της ζωής δεν
ζητά ποτέ από τη μοίρα επιείκεια. Σην αποδέχεται όπως είναι,

χωρίς να προσπαθήσει να τη

μεταβάλει∙ στο τέλος την αγαπά. «Amor fati», θα δηλώσει ο Nietzsche, για να επικυρώσει τη δύναμη
της αναγκαιότητας του ενθαδικού κόσμου. Ο πλημμυρισμένος από τα τραγικά αισθήματα άνθρωπος
στρέφει το βλέμμα του σε κάτι υπερπροσωπικό. Η ζωή, ο χρόνος, η φθορά, ο θάνατος, η πάλη με τα
αρχέγονα ένστικτα, την αντιφατική του φύση και την ατομικότητά του δεν του προκαλούν αγωνία πια.
Σου γίνεται τόσο επιτακτική η ανάγκη να συνδεθεί με το πρωταρχικό Ένα και να αγγίξει το τραγικό
ως μέλος μιας πολλαπλότητας, ώστε οδηγείται, πλέον, από τη δύναμη της θέλησής του. Η τραγωδία
είναι η μέγιστη κατάφαση στη ζωή. Εκεί μέσα το ον συλλαμβάνει το ότι : στ’ αλήθεια δεν υπάρχουν
ατομικές αλήθειες, τίποτα άλλο εκτός από ατομικά σφάλματα - το ίδιο το άτομο είναι ένα σφάλμα…Είμαστε
βλαστοί του ίδιου δέντρου. Πρέπει να παύσουμε να πιστεύουμε σ’ αυτό το φανταστικό εγώ. Πρέπει σιγά - σιγά να
μάθουμε να απεχθανόμαστε τη δήθεν ατομικότητα. Ας αποκαλύψουμε τα σφάλματα του Εγώ. Σο ‘υποκείμενο’
είναι απόλυτα πλασματικό210. Η αλήθεια του θα φανεί στην ένταση της φανέρωσης των σφαλμάτων του και
στην επακόλουθη, κοσμική αναβάθμισή του.

209
210

π. Κουτρούλη, Ο Θεός – χορευτής, περιπλάνηση στο λόγο του Υ. Νίτσε, Εκδόσεις Παπαζήση, 1994, σελ. 174,75.
Friedrich Nietzsche, Μυστικισμός , μετάφραση Μ. Ε. Ανδρουλιδάκη, Εκδόσεις Βιβλιοθήκη για λους, Αθήνα, 1962,
σελ. 59.
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υμπέρασμα
Das Dunkelste und damit Tiefste der menschlichen Natur ist die Sehnsucht.
-

Friedrich Schelling, ‘Von der Weltseele’.

Σο πιο σκοτεινό και το πιο βαθύ της ανθρώπινης φύσης είναι….
Η λέξη Sensucht είναι δύσκολο να μεταφραστεί. την κυριολεξία σημαίνει επιθυμώ την επιθυμία
μου. Αυτή την αγωνιώδη λαχτάρα κρύβει στο βάθος της η ανθρώπινη φύση. Αίτημα του ρομαντισμού,
κίνημα στο οποίο ο Schelling πρωτοστάτησε, ήταν η υπέρβαση του εγώ, των ατομικών ορίων και η
προσέγγιση του απείρου, του Απόλυτου. Η διερεύνηση της σχέσης των ανθρώπων με το υπερβατικό
μοιάζει να τίθεται εκ νέου στους ρομαντικούς. Ο προμηθεϊσμός, η τάση υπέρβασης της ανθρώπινης
διάστασης και η ανάληψη υπερατομικών προκλήσεων προκύπτει από την ανάγκη του όντος να καλύψει
το κενό ανάμεσα στην πεπερασμένη φύση του και το άπειρο. Έτσι, όμως, γεννιέται και η απόλυτη
απελπισία της αδιάκοπης προσπάθειας, εντείνεται η αίσθηση της πρόκλησης που πρέπει να
υπερνικηθεί και το κενό που χρειάζεται να καλυφθεί.
Σο Απόλυτο είναι ανέφικτο. Μπορούμε, ωστόσο, να το προσεγγίσουμε, να το διαισθανθούμε, να
το εκδηλώσουμε, κυρίως, όμως, να το νοσταλγήσουμε. Αυτό το αίσθημα της έλλειψης, της ανάγκης,
δεν θα το βιώναμε αν δεν υπήρχε ήδη κάτι που μας έχει αφαιρεθεί, κάτι που μας είναι τόσο ουσιώδες
και πρωταρχικό, που ακόμη και αν δεν είναι δυνατό να το γνωρίσουμε στην ενθαδική ζωή, το
αναζητούμε. Η συλλογιστική του Schelling γύρω από την απόλυτη απελπισία επηρέασε πολύ τους
υπαρξιστές, όπως τον Kierkegaard, αλλά και τους Schopenhauer και Nietzsche.
O Schopenhauer βασίστηκε σε αρκετές υποθέσεις του Schelling, κάποιες εκ των οποίων
σχολιάσαμε, αλλά δεν το παραδέχτηκε. Η βασικότερη είναι η θεμελίωση της έννοιας της Βούλησης, η
οποία αντικειμενοποιεί τον εαυτό της με διαφορετικούς τρόπους στη φύση, χωρίς η ίδια να
φανερώνεται καθ’ εαυτή. Αυτό ηχεί ως την άποψη του Schelling πως, εφόσον πρέπει να τεθεί κάτι per
se μη αντικειμενικό στη φύση, καθώς το αντικείμενο δεν είναι ποτέ απόλυτο, αυτό το μπορούμε να το
εντοπίσουμε στην παραγωγικότητα της φύσης211. Η ίδια η έννοια της Βούλησης διατυπώνεται στο
τελευταίο έργο του Schelling στις ‘Εποχές του Κόσμου’212, βρίσκει, ωστόσο, έξοχη εφαρμογή στο
211

212

Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity - From Kant to Nietzsche, Manchester University Press, UK, 2003, σελ. 262.
F. W. J. Schelling, The Abyss of Freedom/Ages of the World , translated by Judith Norman, with an essay by Slavoj
Žižek, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1997, σελ. 143.
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στοχασμό του Schopenhauer. Η αληθινή γνώση στη φιλοσοφία του τελευταίου προκύπτει από το
καθαρό υποκείμενο, από την ανάδυση του καθαρού υποκειμένου κατά την ταύτιση του εμπειρικού
υποκειμένου με το αντικείμενο. Αυτό, για ακόμη μια φορά, μας παραπέμπει στην έννοια της
πνευματικής διαίσθησης του Schelling, ο οποίος την παρέλαβε από το Fichte και την εξέλιξε
περαιτέρω. Ενώ, όμως, ο Schelling θεωρεί την τέχνη ως ένα μέσο αυτεπίγνωσης του υποκειμένου, στον
Schopenhauer η τέχνη αναλαμβάνει κυρίως το ρόλο του μέσου της δραπέτευσης από την ενθαδική
φύση και τον πόνο της πεπερασμένης ζωής. το σημείο αυτό προβληματίστηκε ο Nietzsche και
απέρριψε την ασκητική άρνηση της Βούλησης.
Η σχέση του διονυσιακού με το απολλώνιο συναντάται πριν το Nietzsche στον Schelling213, με τον
οποίο ο πρώτος ταυτίζεται απόλυτα, λαμβάνοντας τις δύο αυτές τάσεις ως τις κατεξοχήν εκφράσεις της
ελληνικής δημιουργίας. Ωστόσο, ακολουθεί τον Schopenhauer και όχι τον Schelling, αν και συμφωνεί
ο Nietzsche με τον τελευταίο ως προς την απόρριψη μιας λογικοηθικής τάξης. Δυσκολεύεται όμως να
αποδεχτεί μία αποκαλυπτική θρησκεία της πίστης. Για τον Nietzsche απαιτείται η θεμελίωση αξιών
χωρίς τη θεϊκή έγκριση.
Γίνεται φανερός εδώ ο αγωνιστικός χαρακτήρας της φιλοσοφίας, η ανάληψη της σκυτάλης από τον
ένα φιλόσοφο στον άλλο. Έκδηλο είναι επίσης, πως ο Schelling είναι ένας αυστηρά συστηματικός
φιλόσοφος με πολύ περίπλοκη σύνθεση και σκέψη. Ο Schopenhauer χαρακτηρίζεται επίσης από
συστηματικότητα, το έργο του, όμως, παράλληλα προσφέρει και αισθητική απόλαυση, ρέει σχεδόν
σαν μουσική. Περνώντας στο Nietzsche, παρατηρούμε την κατάργηση του αυστηρού συστήματος,
καθώς πρόκειται για έναν διονυσιακό φιλόσοφο. Ο Bowie τον αποκαλεί εκτελεστικό στοχαστή
(performative thinker), του οποίου η μέριμνα δεν είναι η διατύπωση λογικά ορθών προτάσεων214.
Οι Schelling και Schopenhauer κάνουν λόγο για τη διαδοχικότητα του χρόνου. Εκεί θεμελιώνουν
τη σχέση της συνείδησης με τη μουσική και το σύμπαν/Βούληση. Η κίνηση, ο χρόνος στη φιλοσοφία
τους είναι γραμμικός, ακολουθεί μία πορεία στην οποία παρακολουθούμε την ιστορία της
αυτοσυνείδησης. Ωστόσο, και στους δύο γίνεται λόγος για έναν πρωταρχικό εαυτό, για μία επιστροφή
στην αιώνια αρχή μέσω της τέχνης. Ο Nietzsche διέβλεψε σε αυτή την επιστροφή μία κυκλική
αντίληψη του χρόνου. Η τέχνη τελείται μέσα στο αιώνια επανερχόμενο παιχνίδι του κόσμου της
Για τον Schelling η ελληνική μυθολογία συνιστά το ύψιστο αρχέτυπο της ποιητικής γλώσσας […] Όλες οι πιθανότητες μέσα
στο βασίλειο των ιδεών, όπως κατασκευάστηκαν από τη φιλοσοφία, εξαντλήθηκαν εντελώς στην ελληνική μυθολογία. F. W. J.
Schelling, Philosophy of Art, edited, translated and introduced by Douglas W. Stott, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1989, σελ. 41.
214 Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity - From Kant to Nietzsche, Manchester University Press, UK, 2003, σελ. 259.
213
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γέννησης και της φθοράς. Η μουσική γίνεται σύμβολο, αντανάκλαση της αιώνιας ανακύκλησης των
πάντων. Η αντίφαση του κόσμου, της φύσης που μας περιορίζει και του απείρου που μας αποτείνεται,
γίνεται φανερή στον άνθρωπο όταν καταφάσκει σε αυτήν. Καταφάσκω στη ζωή ως έχει, θα πει έρχομαι
αντιμέτωπος με τα έσχατα της ύπαρξής μου. Για το Nietzsche αυτή η λαχτάρα και η αγωνία για την
υπέρβασή μας πρέπει να λυτρωθεί στην παραδοχή. Εδώ και τώρα, η ζωή αυτή, η αλλαγή της και η
φθορά της είναι η πηγή της ευτυχίας. Ας ξεπεράσουμε το Απόλυτο, τη Βούληση, το Θεό, διακηρύττει
ο Nietzsche, λέγοντας ναι στην ενθαδική ζωή. Πρέπει να αναζητήσουμε τη χαρά όχι στα φαινόμενα αλλά
πίσω απ’ αυτά. Πρέπει να παραδεχτούμε πως ό, τι γεννιέται πρέπει να’ ναι έτοιμο για ένα επώδυνο τέλος 215. Σο
παιχνίδι της αναγκαιότητας, της αιώνιας σύνθεσης και ανασύνθεσης δείχνει πως, αν η κλιμάκωση της
φανέρωσης του πράγματος καθεαυτού ως την ανθρώπινη αυτοσυνείδηση τείνει προς τη συμφωνία, τότε
όλη αυτή η πορεία θα διαλυθεί ξανά εντός του χάους της. Αυτό το αιώνιο παιχνίδι καθρεφτίζει η
μουσική, όλα τα πάθη, τις ορμές και τις κινήσεις του, τη ζωή, το θάνατο, το χάος και τη συμφωνία του
Ενός. Η αληθινά διονυσιακή μουσική παρουσιάζεται εδώ σαν ένας τέτοιος γενικός καθρέφτης της θέλησης του
κόσμου: το συλλαμβανόμενο διορατικά συμβάν που αντανακλάται σ’ αυτό τον καθρέφτη, μεγεθύνεται αμέσως μέσα
στο αίσθημά μας, ώσπου γίνεται αντίγραφο μιας αιώνιας αλήθειας216.
Αυτό μας έδειξε η φιλοσοφία : η μουσική απελευθερώνει τον άνθρωπο μέσα στην ίδια του την
αλήθεια.

215
216

Friedrich Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας , μετάφραση Ζήσης αρίκας , Εκδόσεις Νησίδες, 2001, σελ. 117.
Ibid, σελ. 119.
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη παρουσίασε τη θέση της μουσικής στις φιλοσοφίες τριών σημαντικών
φιλοσόφων, των Schelling, Schopenhauer και Nietzsche. Και οι τρεις προήγαγαν τη μουσική σε
εκείνο το είδος τέχνης το οποίο υπερέχει όλων των άλλων και διέβλεψαν σε αυτή το μέσο υπέρβασης
των περιορισμών της γνώσης, της προβληματικής που είχε ενταθεί μετά τον καντιανό διαχωρισμό του
κόσμου στα φαινόμενα και το πράγμα καθεαυτό.
Ο Schelling, αρχικά, διαχώρισε τη σημασία της μουσικής από αυτή των άλλων τεχνών και ταύτισε
το ρυθμό με τον παλμό του Απόλυτου. τόχος του ήταν η ενοποίηση όλων των Ιδεών σε μία, στην
ιδέα της ομορφιάς. Για το λόγο αυτό η τέχνη κατέχει κεντρική θέση στο σύστημά του. τη φιλοσοφία
της Σαυτότητας, η οποία είναι βασισμένη στα δυαδικά σχήματά του, ο Schelling θέτει την τέχνη στην
υπηρεσία της φιλοσοφίας, καθιστώντας την όργανό της. το μη εννοιολογικό χαρακτήρα της τέχνης, ο
Schelling εντόπισε το μέσο προσέγγισης του Απόλυτου, το οποίο είναι απρόσιτο από τη λογική. Η
προτεραιότητα της μουσικής έγκειται στην ποιότητα της υλικότητάς της, της ηχηρότητάς της, η οποία
συνδέεται με τη φύση στην πλέον πρωταρχική της μορφή. Λόγω αυτού προκύπτει και ο νεωτερισμός
του Schelling να κατατάξει τη μουσική στην ‘πραγματική σειρά’ των πλαστικών τεχνών. Η φιλοσοφία
της τέχνης του άσκησε μεγάλη επιρροή στις μετέπειτα μουσικές θεωρίες. την κίνηση μάλιστα της
μουσικής, ο Schelling αντιστοίχισε την κίνηση της συνείδησης και των κοσμικών σωμάτων, καθώς όλες
διέπονται από την ίδια αρχή, αυτή του χρόνου και έτσι, ο ρυθμός – η μουσική μέσα στη μουσικήαντιστοιχεί στη σκέψη της συνείδησης.
τον Schopenhauer η αμεσότητα με την οποία μας απευθύνεται η μουσική, την προάγει σε μία
προνομιακή γλώσσα, η οποία φανερώνει τις κινήσεις και τα πάθη της Βούλησης, του πράγματος
καθεαυτού. Σα συναισθήματα που εκφράζει η μουσική, ωστόσο, δεν είναι τα ατομικά αλλά οι
καθολικές μορφές τους, τα αρχέτυπα των συναισθημάτων. την τέχνη και περισσότερο στη μουσική, ο
Schopenhauer εντοπίζει τη διέξοδο του ανθρώπου από τον πόνο της ενθαδικής ζωής και τις
ενορμήσεις της Βούλησης. Κατά την ενόραση των Ιδεών η οποία βιώνεται στην τέχνη, ως θεατής ή
δημιουργός, η Βούληση, η άλογη και ανικανοποίητη αρχή από την οποία όλα εξαρτώνται, παύει ή
αυτοεπιβεβαιώνεται.
O Nietzsche στη συνέχεια υιοθετεί την έννοια της Βούλησης και την ιδέα της εκδήλωσής της στη
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μουσική από τον Schopenhauer αλλά την προεκτείνει, στο βαθμό που ο πεσιμισμός του
Schopenhauer γίνεται πεσιμισμός της πλήρους κατάφασης στη ζωή και το τραγικό. Η ευφυής
έμπνευσή του έγκειται στη σύλληψη της γέννησης της τραγωδίας από τη συνάντηση του απολλώνιου
και του διονυσιακού ενστίκτου μέσα στη μουσική. Κατά την έκσταση της μουσικής ακρόασης,
φαινόμενο που οφείλεται στο ληθαργικό χαρακτήρα του διονυσιακού ενστίκτου, εξαλείφεται η
Εγώτητα των όντων, επιτυγχάνεται η άρση της αρχής της εξατομίκευσης.
Αν ο Kant μας παραπέμπει στο όριο, οι εν λόγω φιλόσοφοι μας παραπέμπουν στην υπέρβασή
του, έτσι, ώστε να υπάρξει πρόσβαση στην αλήθεια, στο πράγμα καθεαυτό. Από τον Schelling μέσω
του Schopenhauer και καταλήγοντας στο Nietzsche, η ανθρώπινη συνείδηση πορεύεται ανοδικά,
γίνεται συνείδηση του Απόλυτου, της Βούλησης, του τραγικού ανθρώπου. Η μουσική γίνεται
καθρέφτης των αγωνιών και της περιπέτειας της συνείδησης, σε ό, τι και αν αντιστοιχεί η συνείδηση·
γίνεται μία εκδήλωση της απόλυτης συμφωνίας της ουσίας μας.
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Summary

The current study presented the position of music in the philosophies of three major
philosophers, Schelling, Schopenhauer and Nietzsche. All three promoted music in that kind of art
which excels all others and saw it as a way of overcoming the limitations of knowledge, the
problematic that had been intensified after the Kantian separation of the world in the phenomena
and the thing in itself.
Schelling, initially separated the importance of music from that of the other arts and identified
rhythm with the pulse of the Absolute. His goal was to consolidate all the ideas into one, the idea
of beauty. For this reason art is central to his system. In the philosophy of Identity, which is based
on Schelling’s dualisms, he sets art in the service of philosophy, making art an organ of
philosophy. In the non conceptual nature of art, Schelling detected the means of approaching the
Absolute, which is inaccessible by logic. The priority of music lies in the quality of its materiality,
its sonority, which is associated with the nature in its most primitive form. This led to Schelling’s
modernity to classify music in the 'real series' of the plastic arts. His philosophy of art had a
profound influence on the later musical theories. For Schelling the movement of music stands for
the movement of consciousness and of the cosmic bodies, because they are all governed by the
same principle, that of time and thus, rhythm - the music into music- corresponds to the thought
of consciousness.
In Schopenhauer, the immediacy with which music communicates with us, promotes it into a
privileged language, which shows the movements and passions of the Will, the thing in itself. The
emotions expressed by music, however, are not individual but universal forms, the archetypes of
emotions. In art and more in music, Schopenhauer detects the place of the human’s salvation from
the pain that finite life and the urges of the Will cause. In the intuition of Ideas which is
experienced in art, from the spectator or the creator, the irrational and unsatisfied Will on which
everything depends, terminates or confirms itself.
Nietzsche then adopts the notion of the Will and the idea of its manifestation in music by
Schopenhauer but he extends it to the point that Schopenhauer's pessimism becomes a full
affirmation in life and tragic. His intelligent inspiration lies in the conception of the birth of
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tragedy through the meeting of the Apollonian and Dionysian instincts into music. During the
ecstasy of listening to music, - phenomenon which is due to the lethargic character of the
Dionysian instinct- which eliminates the ego of the beings, the removal of the principium
individuationis is achieved.
If Kant refers to the limit, these philosophers refer to its transgression so as to access the
truth, the thing in itself. From Schelling, through Schopenhauer and ending up to Nietzsche,
human consciousness follows an upward path, it becomes the consciousness of the Absolute, of
the Will, of the tragic man. Music becomes the mirror of the agonies and the adventure of the
consciousness, to whatever this consciousness corresponds to · it becomes the manifestation of
the absolute symphony of our essence.
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