
G. von Murr, Philodem von der Musik (Berlin, 1806) 
 

 

Η έθδνζε 

Μηα απφ ηηο παιαηφηεξεο έληππεο εθδφζεηο ζηε ζπιινγή ζπαλίσλ βηβιίσλ ηεο 

Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο Λ. Βνπδνχξε έρεη πξνθαλέο Διιεληθφ ελδηαθέξνλ: 

πξφθεηηαη γηα ηελ έθδνζε ηκεκάησλ ηνπ 4νπ βηβιίνπ απφ ηελ πξαγκαηεία Πεπί 

Μοςζικήρ ηνπ Δπηθνπξείνπ θηινζφθνπ Φηινδήκνπ (ζπγρξφλνπ ηνπ Κηθέξσλνο), ζε 

κεηάθξαζε θαη εθηελή ζρνιηαζκφ απφ ηνλ Christoph Gottlieb von Murr. ηελ ίδηα 

έθδνζε ν v. Murr παξαζέηεη κηα κηθξή κειέηε γηα ην „χθνο ησλ χκλσλ‟ ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο κνπζηθήο, αθνξκψκελνο απφ ηελ - πηζηεπφκελε σο απζεληηθή - 

κεισδία ηεο 'Α Ππζηθήο Ωδήο ηνπ Πηλδάξνπ, φπσο απηή δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Musurgia Universalis ηνπ Athanasius Kircher (Ρψκε, 1650). Πξφθεηηαη γηα 

δχν μερσξηζηέο κειέηεο, ε θάζε κία κε ην δηθφ ηεο ελδηαθέξνλ, ππφ ην θνηλφ πξίζκα ηεο ηδηαίηεξεο 

πξφζιεςεο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο απφ ηνλ v. Murr, σο δηαθσηηζκέλνπ επγελνχο ηνπ 18νπ 

/ 19νπ αηψλα. ην παξφλ ζεκείσκα ζα καο απαζρνιήζεη ε πξψηε κειέηε, απηή ε νπνία αθνξά ην Πεπί 

μοςζικήρ ηνπ Φηινδήκνπ. 

 

Φηινδήκνπ Πεξί κνπζηθήο 

Μεηά απφ ηελ αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο αλαθάιπςεο (1752-54) ησλ παπχξσλ κε 

θείκελα Δπηθνπξείσλ θηινζφθσλ ζηηο αλαζθαθέο ηνπ Herculaneum, θνληά ζηε 

Νεάπνιε, θαη ηε θπζηθή πεξηγξαθή ησλ παπχξσλ, μεθηλά ην θπξίσο θείκελν ηεο 

πξψηεο κειέηεο, κε ηα βηνγξαθηθά θαη εξγνγξαθηθά ηνπ Φηινδήκνπ· ζπλερίδεη κε 

ζρφιηα (αξλεηηθά) γηα ηε θηινινγηθή πνηφηεηα ηεο αληηγξαθήο θαη ηειεηψλεη κε ηελ 

παξάζεζε απνζπαζκάησλ (πξσηφηππν θαη κεηάθξαζε) απφ ην 4ν βηβιίν ηνπ Πεπί 

μοςζικήρ, ζηα νπνία παξεκβάιινληαη ζρφιηα ηνπ v. Murr. Μεγάιν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη, νπσζδήπνηε, ε ζχγθξηζε ηεο έθδνζεο ηνπ v. Murr, ε νπνία 

αλαπαξάγεη απηήλ ησλ academici,1 κε ηελ πην πξφζθαηε θαη θηινινγηθά θαηά πνιχ αξηηφηεξε έθδνζε 

ηεο Neubecker.2 Aπηφ φκσο πνπ πξνηίζεκαη, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ κηθξνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε, είλαη λα κεηαηνπίζσ ην ελδηαθέξνλ απφ ηα ζέκαηα ηνπ Φηινδήκνπ, θαζψο θαη 

ηεο δηακάρεο Δπηθνχξεηαο θαη ηστθήο κνπζηθήο αηζζεηηθήο, ζηνπο ηξφπνπο πξφζιεςήο ησλ αλσηέξσ 

απφ ηνλ v. Murr. 

 

Γηάινγνο 

Μεηά ηελ παξάζεζε ελφο πξψηνπ ζχληνκνπ απνζπάζκαηνο απφ ην θείκελν ηνπ 

Φηινδήκνπ, ν v. Murr αληηδξά ακέζσο εηζεξρφκελνο ζε δηάινγν κε ην θείκελν, κε 

ηε βνήζεηα παξαζέζεσλ απφ δχν ζχγρξνλά ηνπ, εμαηξεηηθήο γηα ηελ Αηζζεηηθή 

ζεκαζίαο θείκελα: ηελ Κπιηική ηηρ Κπιηικήρ Δύναμηρ ηνπ Kant θαη 

ηελ Καλλιγόνη ηνπ Herder. 

εκεησηένλ, φηη ηα απνζπάζκαηα ηνπ Φηινδήκνπ, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

v. Murr, είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθά απφ θηινινγηθήο απφςεσο, φπσο δείρλεη κηα 

απιή ζχγθξηζε κε ηελ έθδνζε ηεο Neubecker.3 Η θξάζε, ε νπνία απνηειεί ην εξέζηζκα γηα ηα ζρφιηα 

πνπ αθνινπζνχλ, κε ηηο παξαζέζεηο ησλ Kant θαη Herder, είλαη θαη απηή ζχκα παξαλφεζεο, απφ 

κεξηάο ησλ academici θαη ηνπ v. Murr: 
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von Murr (33): 

Γηνπεξ νπδε ζπλάγεηαη ην ηνηο θαηα κεξνο απηελ ρξεζηκεπεηλ, αιι‟ εηπεξ αξαο ησλ δεκνζησλ 

Neubecker (41): 

[δ]η‟ φπεξ νπδ[έ] ζπλάγεηα[η] ην ηνηο | θαηά κέξνο απηήλ ρξεζηκεχεηλ, αιι‟είπεξ άξα, [η]ση δεκνζίση. 

Η κεηάθξαζε ηνπ v. Murr ("… δηφινπ δελ πξνθχπηεη, φηη ε κνπζηθή (αθφκε θη‟αλ ζπλνδεχεη 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο) παξέρεη ηδησηηθφ φθεινο, αιιά κάιινλ, δεκφζηεο πξνζεπρέο”), αλ θαη φρη ηφζν 

επζηαζήο λνεκαηηθά, απνδίδεη πάλησο ηελ αληίζεζε ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ νθέινπο, ε νπνία 

εθθξάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα (κεηαθξάδνληαο απφ ηε - ζσζηφηεξε - έθδνζε ηεο 

Neubecker: “πλεπψο δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε, φηη [ε κνπζηθή] πξνζθέξεη κεκνλσκέλα 

σθέιε, αιιά αλ ζπκβαίλεη θαλ απηφ [φηη πξνζθέξεη θάπνην φθεινο], ηφηε [ην φθεινο ζα ηζρχεη] γηα 

φινπο”). ε θάζε πεξίπησζε, ε αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Φηινδήκνπ πξνο ηε κνπζηθή, ηφζν ζην αλαθεξζέλ 

απφζπαζκα, φζν θαη - θπξίσο - ζηα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ,4 πξνθαιεί ζηνλ v. Murr ην 

αθφινπζν, πξψην εθηεηακέλν ζρφιην: 

Wenn wir auch mit Kant annehmen wollten, 5 dass die Tonkunst ihrer Natur nach, mehr Genuss , als 

Cultur gewaehre, und durch Vernunft beurtheilt, weniger Werth habe, als jede andere der schoenen 

Kuenste: so muss man doch gestehen, dass sie das Gemueth zu hohen Ideen erhebt, und dass sie 

Geistersprache der Toene sei, welche starke Empfindungen und hohe Gefuehle erregt, zumal in 

unsrer neuen, den Griechen und Romern gaenzlich unbekannten, harmonischen Kunst. [Αθφκα θαη 

αλ δερφκαζηαλ ηελ άπνςε ηνπ Kant, φηη ε Μνπζηθή, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο, πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε 

επραξίζηεζε παξά θαιιηέξγεηα, θαη φηη, θξηλφκελε κε νξζφ ιφγν, έρεη ιηγφηεξε αμία απφ θάζε άιιε 

ησλ Καιψλ Σερλψλ, ζα έπξεπε εληνχηνηο λα παξαδερζνχκε, φηη αίξεη ην θξφλεκα πξνο πςειέο ηδέεο 

θαη φηη είλαη κία άυιε γιψζζα ησλ ήρσλ, ε νπνία πξνθαιεί δπλαηέο ζπγθηλήζεηο θαη πςειά 

ζπλαηζζήκαηα, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο αξκνληθήο ηέρλεο, ηεο παληειψο άγλσζηεο ζηνπο 

Έιιελεο θαη ηνπο Ρσκαίνπο (v. Murr, 34)].  

 

Πξφζιεςε 

Ο v. Murr αληηδξά ζηηο αθξαίεο, φπσο ν ίδηνο κνηάδεη λα ζεσξεί, ζέζεηο ηνπ 

Δπηθνχξεηνπ σο εμήο: 

α. αλαδεηά έλα νηθείν πξφηππν, κέζσ ηνπ νπνίνπ λα θαηαλνήζεη ηελ αξραία άπνςε, 

θαηαθεχγνληαο ζην θείκελν ηνπ Kant, 

β. εθθξάδεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηηο αξλεηηθέο πεξί κνπζηθήο ζέζεηο, φρη 

απ‟επζείαο ζην Φηιφδεκν, αιιά κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηνλ Kant, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

ππνζεκείσζή ηνπ ζην πξναλαθεξζέλ θείκελν ηεο ζ. 34: 

Vergleichungen der schonen Kunste, und ihr Rang, sind wie alle Vdergleichungen, sehr schwankend. 

[ πγθξίζεηο κεηαμχ ησλ Καιψλ Σερλψλ, θαη ε ηεξάζξρεζή ηνπο, είλαη, φπσο φιεο νη ζπγθξίζεηο, πνιχ 

επηζθαιείο] 

θαη ιίγν πην θάησ, εηζάγνληαο ηελ αληίζεηε - εθζεηαζηηθή γηα ηε κνπζηθή - άπνςε απφ 

ηελ Kalligone ηνπ Herder: 

...aber Herder raeumt der Musik einen Vorzug ein, der selbst Kants Scharfblicke entgieng. "Von der 

Musik", sagt er, "muss jede Kunst, die am Sichtbaren haftet, an i n n e r e r Wi r k s a m k e i t 

uebertroffen werden, wie der Koerper vom Geiste θ.ιπ. [αιιά ν Herder αλαγλσξίδεη ζηε κνπζηθή έλα 

πιενλέθηεκα, ην νπνίν δηέθπγε αθφκε θαη απηνχ ηνπ νμπκκέλνπ βιέκκαηνο ηνπ Kant. “Η κνπζηθή”, 
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γξάθεη, “μεπεξλά ζε ε ζ σ η ε ξ η θ ή ε π ί δ ξ α ζ ε θάζε ηέρλε, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζην ρψξν ηνπ 

νξαηνχ, έηζη φπσο ην πλεχκα μεπεξλά ην ζψκα θ.ιπ. Η έκθαζε αλήθεη ζην ζπγγξαθέα· v. Murr, 35]. 

γ. Απαληά ζηνλ Kant, καδί θαη ζην Φηιφδεκν, κε ηελ άπνςε ηνπ Herder ( „ππεξνρή ηεο κνπζηθήο 

έλαληη ησλ Παξαζηαηηθψλ Σερλψλ‟), άπνςε κε ηελ νπνία ηαπηίδεηαη εληειψο. 

 

πκπεξάζκαηα 

Ο v. Murr αληηκεησπίδεη ην απφζπαζκα ηνπ Φηινδήκνπ σο δηαπξαγκάηεπζε ελφο διασπονικού ζέκαηνο, 

δει. πεξί αμίαο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο άιιεο ηέρλεο. Έηζη, εθθξάδεη ηηο δηθέο ηνπ 

απφςεηο επάλσ ζην ίδιο ζέκα, ή, αθξηβέζηεξα, επηζηξαηεχεη ζέζεηο ζπγρξφλσλ ηνπ δηαλνεηψλ. 

Καηαιήγεη ζε πιήξε δηαθσλία κε ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ Πεπί μοςζικήρ (φηη δει. θαλέλα φθεινο δελ 

πεγάδεη απφ ηε κνπζηθή)· παξά ηαχηα δελ παξαιείπεη λα δηθαηνινγήζεη ην ζπγγξαθέα, αθνχ ν 

ηειεπηαίνο είρε ηελ αηπρία λα αγλνεί ηε „λέα αξκνληθή ηέρλε‟ ηεο επνρήο ηνπ v. Murr . 

Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξφζιεςεο ηνπ Φηινδήκνπ απφ ηνλ v. Murr απνηππψλεηαη ζηελ ηαχηηζε ησλ 

Δπηθνπξείσλ ζέζεσλ κε απηέο ηνπ Kant θαη ηελ αθφινπζε απφξξηςή ηνπο, κέζσ ηεο παξάζεζεο ηνπ 

Herder. Ο v. Murr δελ ζπλερίδεη απιά ηελ πνιεκηθή αληηπαξάζεζε ηνπ Herder κε ηνλ Kant,6 ηξία 

ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ πξψηνπ θαη δχν απφ απηφλ ηνπ δεχηεξνπ, αιιά ηελ αλαπαξάγεη, 

ηαπηηδφκελνο απφιπηα κε ην ίλδαικά ηνπ (ηνλ Herder) . 

Απφ ηελ άιιε, ε αληηκεηψπηζε ηνπ αξραίνπ ζπγγξαθέα σο“φρη-αθφκα-“αξκν- ληθνχ””7 απνθηά επί 

πιένλ ελδηαθέξνλ, ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηε βαζηθή, θαηά ηε ζχγρξνλε έξεπλα,8 δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

Herder έλαληη ηνπ Kant: δει. ηε βαξχηεηα, ηελ νπνία απέδηδε ν πξψηνο ζηελ ηζηνξηθή ηδηαηηεξφηεηα. 

Πάνορ Βλαγκόποςλορ 

 

1 Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηα κέιε ηεο Academia Ercolanese, ε νπνία ηδξχζεθε απφ ηνλ επίζθνπν Rosini 

θ.ά. ην 1756 γηα ηε κειέηε ησλ αλαθεξζέλησλ παπχξσλ. 

2 επηκ./κηθ./ζρφιηα Annemarie J. Neubecker, Philodemus: Ueber die Musik IV. Buch, La scuola di 

Epicuro η. 4 (Νεάπνιε, 1986). 

3 πρλά, ε αλάγλσζε ηνπ v. Murr νδεγεί ζε πιήξεηο παξαλνήζεηο: “[ε κνπζηθή] απνπζίαδε ζρεδφλ 

απφ ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο” έλαληη ηνπ - πξνθαλψο - ζσζηνχ “[ήδε ε κνπζηθή εθιίπεη απφ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο], φρη φκσο απφ ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο”. 

4 Η ζέζε, π.ρ., φηη νπνηαδήπνηε επίδξαζε έρνπλ ηα ηξαγνχδηα νθείιεηαη ζην πνηεηηθφ θείκελν θαη 

θαζφινπ ζηε κνπζηθή, (όηι και ςπό ηων ποιημάηων εγίνεηο, αλλ’οςσ ςπό καηά ηην μοςζικήν ηην νςν 

εξεηαζομένην col. V, v. 17-20). 

5 Ο v. Murr αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 53 “Vergleichung des Aesthetischen Werts der Schoenen 

Kuenste untereinander” [“χγθξηζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ησλ Καιψλ Σερλψλ”], ηνπ ηνπ 'A βηβιίνπ: 

“Analytik des Schoenen” [“Αλαιπηηθή ηνπ Ωξαίνπ”] ηνπ 'Α κέξνπο: “Critik der aesthetischen 

Urtheilskraft” [“Κξηηηθή ηεο αηζζεηηθήο θξηηηθήο δχλακεο”] ηεο Critik der Urtheilskraft [“Κξηηηθή ηεο 

θξηηηθήο δχλακεο”] ηνπ Immanuel Kant, ηδ. ζ. 216-218 ηεο 1εο έθδνζεο (Berlin & Libau, 1790). 

6 Τπελζπκίδνπκε φηη ε ζρέζε ησλ δχν θεηκέλσλ, ηα νπνία (αληη-)παξαζέηεη ν v. Murr δελ είλαη δηφινπ 

ηπραία: ε Kalligone (1800) γξάθηεθε σο αληη-Καληηαλή θξηηηθή ζηελ Κπιηική ηηρ Κπιηικήρ 

Δύναμηρ (1790)· φπσο άιισζηε πξνεγνπκέλσο ε Metakritik (1799) ππήξμε ε πνιεκηθή απάληεζε ηνπ 

Herder ζηελ Κπιηική ηος Kαθαπού Λόγος (Ρίγα, 2ε έθδ., 1787).  

7> πξβι. “…ε άυιε γιψζζα ησλ ήρσλ πξνθαιεί δπλαηέο ζπγθηλήζεηο θαη πςειά αηζζήκαηα, ηδίσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο αξκνληθήο ηέρλεο, ηεο παληειψο άγλσζηεο ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο 

Ρσκαίνπο” (v. Murr, 34). 

8 βι. ην ιήκκα ηνπ H. D. Irmscher γηα ηνλ Herder ζηελ Encyclopaedia Brittanica (ςεθηαθή. έθδ., 

1997). 
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