
Hegel, Η Αισθητική της Μουσικής 
 

 Με αθνξκή ηελ θπθινθνξία ζηε γιώζζα καο ελόο πξαγκαηηθά θιαζηθνύ θεηκέλνπ 

ηεο αηζζεηηθήο ηεο κνπζηθήο , ζα επηθεληξσζώ, ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί, ζε 

θάπνηεο από ηηο απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζην «Δπίκεηξν» ηεο Διιεληθήο έθδνζεο 

(Μ. Σζέηζνο) θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ζπλδηαιερζώ καδί ηνπο.1 

Σν Δπίκεηξν επηγξάθεηαη «Η επηθαηξόηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθώλ παξαδόζεσλ 

ηνπ Χέγθει γηα ηε κνπζηθή: κεξηθέο θηινζνθηθναηζζεηηθέο παξαηεξήζεηο». ηηο 

πξώηεο ζειίδεο ηνπ θεηκέλνπ, ζην ρώξν δει. πνπ παξαδνζηαθά πεξηέρεη ηελ 

αλαθνξά ζηελ έσο ηώξα ζρεηηθή έξεπλα θαη ηελ αλαγγειία ησλ πξνζέζεσλ ηνπ 

ζπγγξαθέα, ν Σζέηζνο μεθαζαξίδεη ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηέο 

πξνζεγγίζεηο ζηα θιαζηθά θείκελα, όπσο ε εγειηαλή Αιζθηηική, ηόζν απηέο ηνπ αλαιπηηθνύ όζν θαη 

απηέο ηνπ ιεγόκελνπ „επεηξσηηθνύ‟ ηύπνπ. Βξίζθσ θάπσο άδηθε ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ Carl Dahlhaus, 

ζηνλ νπνίν θαηά ηα άιια παξαπέκπεη ζπρλόηαηα ζηε ζπλέρεηα, ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζρεηηθηζηηθνύ-

ηζηνξηζηηθνύ επηρεηξήκαηνο, ζύκθσλα κε ην νπνίν «ε εξκελεία ελόο κνπζηθναηζζεηηθνύ θεηκέλνπ 

εγγξάθεηαη ζηελ θίλεζε κηαο ηζηνξίαο αηζζεηηθώλ ζεσξηώλ πνπ δηαηάζζνληαη παξαηαθηηθά, ελώ 

ππνβαζκίδεηαη ην ελδηαθέξνλ πξνο έλα θνηλό πξνβιεκαηηζκό ζηε βάζε γεληθώλ αηζζεηηθνζεσξεηηθώλ 

ελλνηώλ» (119). Γεληθά, νη αληίπαιεο ζέζεηο παξνπζηάδνληαη κε κάιινλ ζρεκαηηθό ηξόπν: ηελ πξώηε 

(„επεηξσηηθή‟ θηινζνθία) ε πνιππινθόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Dahlhaus έξρεηαη ζε θαηαθαλή αζπκκεηξία 

κε ηε ζρεκαηηθόηεηα ηεο δηαηύπσζεο ηεο αληίπαιεο ζέζεο από ηνλ Σζέηζν, ελώ ζηε δεύηεξε 

πεξίπησζε (αλαιπηηθή θηινζνθία) ν εθπξόζσπνο ηεο αληίπαιεο ζέζεο (ν Roger Scruton) κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί εύθνινο ζηόρνο ζηε ζπγθεθξηκέλε θξηηηθή. ε έλα θείκελό ηνπ ηνπ 1999, ν Danto 

ζαξθάδεη εθείλνπο ηνπο αλαιπηηθνύο επηζηεκνιόγνπο πνπ έρνπλ πεξηνξίζεη ην αληηθείκελν ηεο 

θηινζνθίαο ζε «ό,ηη πξνζθέξεηαη [άκεζα] ζηελ εκπεηξία» παξαζέηνληαο ην αθόινπζν ζθσπηηθό 

ζηηρνύξγεκα ηνπ Quine:2 

«Σν αθαηέξγαζην/ Καη βξαδπθίλεην κπαιό/ Σνπ Χόκν Ιαβαλέλζηο/ Γελ θαηαιάβαλε παξά/ 

πγθεθξηκέλα πξάγκαηα/ Παξόληα ζηηο αηζζήζεηο». 

Οη θηιόζνθνη απηνί, επηζεκαίλεη ν Danto, πξνζεγγίδνπλ ηα ζέκαηά ηνπο κε ηξόπνπο από ηνπο νπνίνπο 

«έρεη αθαηξεζεί θάζε δπλαηόηεηα ηζηνξηθήο δηαθνξνπνίεζεο». Ο Danto αληηπαξαζέηεη ζε απηνύο ην 

παξάδεηγκα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Hegel, ζηελ νπνία απνηηκά ζεηηθά ην γεγνλόο όηη ζπλππνινγίδεη θαη 

ηειηθά εκπεξηέρεη ηελ ίδηα ηεο ηελ ηζηνξία. Η αηζζεηηθή ζεσξία ηνπ Danto, εμεγεί ν ίδηνο, ζα ήηαλ 

αδηαλόεηε δίρσο ηε ζπλεηδεηή αλαθνξά ζηνλ Hegel. O Danto (όπσο θαη ν Quine) είλαη από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο αλαιπηηθνύο θηινζόθνπο ηνπ 20νύ αηώλα. Η θξηηηθή ζηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ επηρεηξεί ν Σζέηζνο έρεη ήδε γίλεη από ηνπο ίδηνπο ηνπο αλαιπηηθνύο. Σα νλόκαηα θηινζόθσλ 

όπσο ν Davidson, o Rorty, ν Nagel, ν Goodman, ν Danto, αθόκε θαη -ππό όξνπο- ν Quine, ζα έπξεπε 

λα έρνπλ πείζεη ηνλ Σζέηζν όηη κεηαμύ επεηξσηηθνύ-εξκελεπηηθνύ θαη αγγινζαμνληθνύ-αλαιπηηθνύ 

πόινπ δελ πθίζηαληαη ζηεγαλά. πλεπώο κηα ζεκεξηλή θξηηηθή ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο δελ κπνξεί 

λα αλαπαξάγεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ίδησλ ησλ αλαιπηηθώλ, κε άιια ιόγηα: λα αγλνεί εθείλν ην θνκκάηη 

ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο (θαη κάιηζηα ην ζπνπδαηόηεξν) γηα ην νπνίν δελ ηζρύνπλ απηέο νη 

θαηεγνξίεο. Δθηόο απηνύ, νη πξναλαθεξζέληεο θηιόζνθνη (πιήλ ηνπ Nagel) έρνπλ απνδερηεί ξεηώο 

ηελ ύπαξμε εθιεθηηθώλ ζπγγελεηώλ αλάκεζα ζηε δηθή ηνπο κεηα-αλαιπηηθή, νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη 

ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Hegel. 

ην θεθάιαην ηνπ Δπηκέηξνπ «Οη ηέρλεο θαη ε κνπζηθή ζην ζύζηεκα ηνπ απνιύηνπ πλεύκαηνο» 

παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο αηζζεηηθήο ηεο κνπζηθήο ζην εγειηαλό θηινζνθηθό νηθνδόκεκα θαη ε 

δηαθνξνπνίεζή ηεο κε ηελ παξάδνζή ηεο θαη ηδίσο κε ηνλ Kant. Ωζηόζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ν Σζέηζνο θαίλεηαη λα απνδέρεηαη σο απηνλόεην ην εξκελεπηηθό πιαίζην πνπ δηέγξαςε ν 

ίδηνο ν Hegel, θαη πνπ θαηά ηε γλώκε καο, ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγλώξηζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ Kant 

γηα ηνλ παξαδεηγκαηηθό ραξαθηήξα ηεο θαιαηζζεηηθήο θξίζεο ζην πνιύ γεληθόηεξν πιαίζην κηαο 

θξηηηθήο ηεο θξηηηθήο δύλακεο. Η παξαγλώξηζε απηή απνηειεί ηνλ όξν ηόζν γηα ηελ άζθεζε θξηηηθήο 

ζηνλ Kant όζν θαη γηα ηελ ππεξηνληζκέλε εγειηαλή κεηαηόπηζε από ην ππνθείκελν ησλ θαιαηζζεηηθώλ 

θξίζεσλ ζην έξγν ηέρλεο, παξαγλσξίδνληαο έηζη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηε δπλαηόηεηα -κέζσ κηαο 

άιιεο αλάγλσζεο ηεο θαληηαλήο αηζζεηηθήο- λα απνηηκεζεί ην έξγν ηέρλεο κε βάζε όρη θάπνηα εκκελή 
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θαη εμαληηθεηκεληθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Hegel), αιιά κε βάζε ηελ απειεπζέξσζε λέσλ 

πξννπηηθώλ πνπ θαζηζηά δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο αναζηοταζηικής θξηηηθήο δύλακεο. ην θεθ. 

«Μνξθή θαη πεξηερόκελν ζηε κνπζηθή» ν Σζέηζνο αλαπηύζζεη ηηο ζπλέπεηεο –θαη ηα αδηέμνδα- ηεο 

εθπιεθηηθήο εγειηαλήο ζέζεο όηη «ε ζεκαζία ηνπ [κνπζηθνύ] ζέκαηνο εμαληιείηαη ζην ίδην ην ζέκα, 

ελώ όιεο νη κνπζηθέο αλαπηύμεηο ηνπ είλαη κάιινλ πεξηηηέο, αθνύ δελ ζπλεπάγνληαη θαη αλάπηπμε ηνπ 

δεδνκέλνπ πεξηερνκέλνπ» (29 θαη 137). ην θεθ. «Μνπζηθή θαη ινγηθή», ζε δεκηνπξγηθό δηάινγν κε 

ηε ζθέςε ηνπ Adorno, ν Σζέηζνο επηζεκαίλεη έλα από ηα πην θαίξηα ζεκεία ηεο εγειηαλήο αηζζεηηθήο 

ηεο κνπζηθήο: «Η κνπζηθή δελ ζηνρεύεη κόλν ζηελ έληερλε αλαπαξαγσγή-σο-αλαδηέγεξζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κέζα ζην ζπκηθό, αιιά πξσηίζησο ζηελ αλόξζσζε ηεο ςπρήο πάλσ απ‟απηό [ην 

ζπλαίζζεκα], ζηελ απεκπινθή καο από κηα ηαύηηζε πνπ αηζζάλεηαη ην ζπλαίζζεκα σο απόιπηα 

αιεζέο ζηνλ εαπηό ηνπ, ζηελ θξηηηθή ζπλείδεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο σο πνηόηεηαο ζρεηηθήο, 

πεπεξαζκέλεο» (154). ην επόκελν θεθάιαην («Μνπζηθή θαη ρξόλνο») ν Σζέηζνο θαηαζέηεη ηελ πην 

θαίξηα, λνκίδσ, πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπδήηεζε, θέξλνληαο ζην θσο κηα αληηλνκία ζηελ 

εγειηαλή ζθέςε αλάκεζα ζην αίηεκα ηεο διαδικαζίας «σο αιεζνύο κνξθήο ηεο ελλνηαθήο 

ρξνληθόηεηαο» (156) θαη ζην αίηεκα δηαζθάιηζεο ηεο ζεκαηηθήο-πεξηερνκεληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ 

ζέκαηνο: «Η πεξηερνκεληθή δεζκεπηηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο», θαηαιήγεη ν Σζέηζνο, «απνδεηθλύεηαη έηζη 

ηξνρνπέδε γηα κηα ζεώξεζε ηεο κνπζηθήο κνξθήο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επξύηεξεο ζεσξεηηθέο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Χέγθει» (158). Ωζηόζν, ζα έιεγα όηη απηή είλαη κηα κόλν όςε ηνπ 

δεηήκαηνο «κνπζηθή θαη ρξόλνο» ζην εγειηαλό θείκελν. Η ζεκαληηθόηεξε όςε, θαηά ηε γλώκε κνπ, 

ζίγνπξα έλαο από ηνπο πόινπο γύξσ από ηνπο νπνίνπο θηλήζεθε ζηαζεξά ε δηαρξνληθή πξόζιεςε ηεο 

εγειηαλήο αηζζεηηθήο ηεο κνπζηθήο (από ηνλ Schopenhauer θαη ηνλ Siebeck έσο ηνλ Gadamer θαη ηνλ 

Γεσξγηάδε) αθνξά ηε ζρέζε ηνπ ρξόλνπ κε ηελ εζωηερικόηηηα (Innerlichkeit), ζρέζε πνπ ζπληζηά ηε 

ζεκαληηθόηεξε δηαθνξά ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο από ηελ αληίιεςε ζηηο άιιεο κνξθέο ηέρλεο. Θεσξώ 

ην ζρεηηθό απόζπαζκα ηόζν ζεκαληηθό ώζηε ην παξαζέησ αθέξαην (ζηε κεηάθξαζε ηνπ Σζέηζνπ): 

Σν ζηνηρείν ηνπ ήρνπ απνδεηθλύεηαη όκσο πην ζπγγελέο από ην κέρξη ηνύδε αηζζεηηθό πιηθό [ησλ 

άιισλ ηερλώλ] πξνο ηελ εζωηερική απιή νπζηαζηηθόηεηα ελόο πεξηερνκέλνπ, επεηδή ν ήρνο, αληί λα 

ζηαζεξνπνηείηαη ζε ρσξηθέο κνξθέο θαη λα απνθηά ππόζηαζε αλάινγα κε ηελ πνιιαπιόηεηα ηεο 

γεηηλίαζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνύ, εκπίπηεη πνιιώ κάιινλ ζηελ ηδεαηή επηθξάηεηα ηνπ τρόνοσ θαη 

γη‟απηό δελ πξνρσξεί ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ απινύ εζσηεξηθνύ από ηελ ζπγθεθξηκέλε ελζώκαηε 

κνξθή (Gestalt) θαη εκθάληζε. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε κνξθή ηνπ αιζθήμαηος ελόο πεξηερνκέλνπ, ε 

έθθξαζε ηνπ νπνίνπ απόθεηηαη πξσηίζησο ζηε κνπζηθή. ηελ επνπηεία θαη ζηελ παξάζηαζε, δειαδή, 

εθδειώλεηαη ήδε, όπσο ζην απηνζπλείδεην λνείλ (Denken), ν αλαγθαίνο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ 

επνπηεύνληνο, παξαζηαίλνληνο, λννύληνο εγώ θαη ηνπ επνπηεπόκελνπ, παξηζηάκελνπ ή λννύκελνπ 

αληηθεηκέλνπ. ην αίζζεκα, όκσο, απηή ε δηαθνξά εμαθαλίδεηαη, ή νξζόηεξα νύηε θαλ πξνθύπηεη, 

αθνύ ην πεξηερόκελν είλαη αδηαρώξηζηα δηαπιεγκέλν κε ην εζσηεξηθό σο ηέηνην. (39/40). 

Η ζύλδεζε ηεο λεώηεξεο έξεπλαο κε ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηεο εγειηαλήο αηζζεηηθήο ηεο κνπζηθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζα από ηηο εθηεηακέλεο θαη αλαιπηηθέο ππνζεκεηώζεηο. Μηα πιεπξά ηνπ 

ζέκαηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα ηύρεη πεξηζζόηεξεο πξνζνρήο αθνξά ηε ζρέζε ηεο αηζζεηηθήο ηεο 

κνπζηθήο ηνπ Hegel κε απηήλ ησλ πξώησλ Ρνκαληηθώλ, δει. ησλ αδειθώλ Schlegel, ηνπ 

Schleiermacher θαη ηδίσο ηνπ Schelling, κέζσ -θαη θαηά- ησλ νπνίσλ ν Hegel κπόξεζε λα 

δηακνξθώζεη ηνλ πξνζσπηθό θηινζνθηθό δξόκν ηνπ. ηνλ Schelling άιισζηε ζπλαληνύκε ην 

ζεκειηώδεο ζρήκα πνπ δηαηξέρεη όιν ην θηινζνθηθό νηθνδόκεκα ηνπ Hegel, από ην κηθξν-επίπεδν ηεο 

αλάιπζεο ηεο έλλνηαο ηεο ζπγρνξδίαο θαη ηεο ζέζεο ηεο κνπζηθήο έσο ην master narrative ηεο 

ηζηνξίαο ηεο θαλέξσζεο ηνπ Απνιύηνπ Πλεύκαηνο ζηελ Ιζηνξία: πξόθεηηαη γηα ην ζρήκα θαηά ην 

νπνίν από κηα αξρηθή ζύγθξνπζε εκθαλίδεηαη έλαο λένο θόζκνο κέζα από κηα νδπλεξή δηαδηθαζία 

δηαθνξνπνίεζεο.3 

Δμίζνπ ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε πξαγκάηεπζε ηεο επίδξαζεο ηεο Αιζθηηικής αιιά θαη ηεο γεληθόηεξεο 

ζθέςεο ηνπ Hegel ζηε κνπζηθή ηζηνξηνγξαθία, όπσο απνηππώζεθε ηδίσο ζηελ αλαδήηεζε ησλ ηξόπσλ 

κε ηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκηθνύο θαη θνηλσληθνύο 

ρώξνπο. Η αλαδήηεζε απηή, ππό ηε ζθέπε ηεο εγειηαλήο ζεώξεζεο ηεο κνπζηθήο σο δηακεζνιάβεζεο 

(Vermittlung), μεθηλά από ηε κνπζηθή ηζηνξηνγξαθία ησλ κέζσλ ηνπ 19νπ αηώλα (Bruno Bauer, Otto 

Jahn, Friedrich Chrysander) θαη θηάλεη έσο ηνλ Adorno, θαζνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκό θαη ηε 

λεώηεξε κνπζηθνινγία, ζην βαζκό πνπ ε ηειεπηαία απηνθαηαλνείηαη σο ζπνπδή πνιηηηζκνύ (ν όξνο: 

“cultural studies”). 
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πλνςίδνληαο ζα έιεγα όηη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Σζέηζνπ απερνύλ ηελ ίδηα ζνβαξή θαη ππεύζπλε 

αλάγλσζε ηνπ εγειηαλνύ θεηκέλνπ πνπ ηεθκεξηώλεηαη θαη ζηε κεηάθξαζε. Παξά ηηο επηκέξνπο 

εθθξαζζείζεο παξαηεξήζεηο θαηαλνώ απνιύησο ηελ ζρνιηαζηηθή επηθέληξσζή ηνπ ζην ίδην ην θείκελν, 

αιιά θαη ηε γνεηεία πνπ αζθεί ζε απηόλ ε εγειηαλή ζθέςε. Δίλαη ζαθέο, άιισζηε, όηη σο 

κνπζηθνιόγνη είκαζηε όινη θαηά θάπνην ηξόπν εγειηαλνί: αλήθνπκε ζε κηα επνρή –ηε δεκηνπξγνύκε 

ζπλάκα- όπνπ ε ηέρλε δελ βξίζθεηαη πιένλ ζε άκεζε επαθή κε ηελ θνηλσλία, όπσο π.ρ. ζηελ 

αξραηνειιεληθή ή γνηζηθή επνρή, ή, γηα λα κηιήζνπκε εγειηαλά, δελ εθθξάδεη ην „αληηθεηκεληθό 

πλεύκα‟ ηεο εμαηηίαο ηνπ θελνύ πνπ ράζθεη κεηαμύ ηέρλεο θαη θνηλσλίαο, ε ηέρλε δελ απνηειεί (κόλν) 

ην εξέζηζκα γηα κηα άκεζε αηζζεηεξηαθή ή πλεπκαηηθή αληαπόθξηζε αιιά (θπξίσο) αληηθείκελν 

ζεσξεηηθώλ θξίζεσλ θαη δηαινγηθώλ αληηπαξαζέζεσλ. 
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