«Τί ἐστιν ὅ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν
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Περίληψις: Οι «παλαιοὶ» Έλληνες φιλόσοφοι, τραγικοί και ποιητές
εδίδασκον κρυφίως «μύθῳ φιλοσοφοῦντες» κάποιες αποκρύφους
διδασκαλίες, κεκαλυμμένες με αριστοτεχνικόν φιλοσοφικόν τρόπον. Η
απόκρυφος γνώσις δεν επετρέπετο «ἐπὶ ποινῇ θανάτου» να κοινολογηθή εκ
των «μεμυημένων» εις τους «κοινούς» θνητούς. «οὐ τὰ πάντα τοῖς πᾶσι
ρητὰ».
Ασχολούμενος με την εις βάθος ανάλυσιν χωρίων εκ της
αρχαιοελληνικής γραμματείας, σχετικών με την Πυθαγόρειον μουσικήν,
επεκεντρώθην εις την λύσιν του αινίγματος των μουσών, το οποίον έλαβεν
κι έθετεν άδουσα εμμελώς κι εμμέτρως η Καδμεία Σφίγξ εις τους
περαστικούς προς τις Θήβες και περί του οποίου θρυλούνται πλείστα όσα.
Η Καδμεία Σφίγξ είχεν κεφαλήν γυναικός, σώμα λέοντος, πτέρυγες γρυπός
και όνυχες αετού. Μολονότι το ακριβές αίνιγμα δεν τυγχάνει γνωστόν εξ
αρχαίων πηγών, αλλ’ εκ μεταγενεστέρων κειμένων, έλεγεν: «Τί είναι αυτό, το οποίον έχει μίαν φωνήν
και το πρωί περπατεί εις τα τέσσερα, το μεσημέρι εις τα δύο και το βράδυ εις τα τρία;». Τον μη
απαντώντα ορθώς η Σφίγξ τον έπνιγεν. Ο Οιδίπους, θρυλείται ότι έλυσεν το αίνιγμα λέγων ότι είναι ο
άνθρωπος, εφ’ όσον ως βρέφος «μπουσουλά» εις τα τέσσερα, μετά ορθούται στηριζόμενος εις τους
δύο του πόδες και ως γέρων περπατεί σκυφτός εις τα τρία, υποβασταζόμενος υπό βακτηρίας. Με την
λύσιν του αινίγματος η Σφιγξ κατεβαραθρώθη, οι Θηβαίοι εσώθησαν κι άρχισαν τα δεινά του
Οιδίποδος...
Προσωπικώς επ’ ουδενί δύναμαι να πιστέψω ότι εις το ανθρωποφαγικόν αίνιγμα του μύθου
αποκρύπτονται οι τρεις ηλικίες του ανθρώπου κατά την Οιδιπόδειον απάντησιν και υποστηρίζω την
δια του μύθου αυτού διδασκαλίαν συγκεκριμένων αποκρύφων Πυθαγορείων μουσικών θεωριών.

Ι. Προλεγόμενα

Οι Πυθαγόρειοι κατά τον Ιάμβλιχον (Περί του Πυθαγορικού Βίου, 23, 103, 1 -105, 9)
δεν απεκάλυπτον τις αρχές της επιστήμης, παρά μόνον εις άτομα κριθέντα -κατόπιν
ενδελεχούς ελέγχου- άξια να τις κατέχουν. Η απόκρυφος γνώσις δεν επετρέπετο «ἐπὶ
ποινῇ θανάτου» να κοινολογηθεί υπό των μεμυημένων εις τους κοινούς θνητούς,
διότι «οὐ τὰ πάντα τοῖς πᾶσι ρητὰ». Οι «παλαιοὶ» Έλληνες φιλόσοφοι, τραγικοί και
ποιητές εδίδασκον κρυφίως «μύθῳ φιλοσοφοῦντες» ωρισμένες αποκρύφους
διδασκαλίες, κεκαλυμμένες δι’ αριστοτεχνικού φιλοσοφικού τρόπου.
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δια των ακολουθουσών λακωνικών πληροφοριών περί
την αρχαίαν ελληνικήν μουσικήν ευελπιστώ να σας καταστήσω στοιχειωδώς μύστες,
ώστε να δυνηθείτε να κατανοήσετε τα εις την εισήγησίν μου εκτυλισσόμενα.
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ΙΙ. Ο μύθος του Οιδίποδος

Το όνομα Οιδίπους προέρχεται εκ του ρήματος οἰδέω, σπανίως οἰδάω (=πρήζομαι,
φουσκώνω) και την λέξιν ποῦς (=πόδι) και σημαίνει τον έχοντα πρησμένους τους
πόδας του.
Ο μύθος του Οιδίποδος εντάσσεται εις τα πλαίσια του «Θηβαϊκού Κύκλου» και
αναφέρεται εις ήρωα, όστις εν αγνοία του σκοτώνει τον πατέρα του, καθιστάμενος
πατροκτόνος, εν αγνοία του νυμφεύεται την μητέραν του και αποκτά μετ’ αυτής
τέσσερα τέκνα, καθιστάμενος, τοιουτοτρόπως, αιμομείκτης.

ΙΙΙ. Οι Μούσες

Ο επικός Ησίοδος εις την Θεογονίαν του (γρ. 77-79) αριθμεί εννέα μούσες. «Μοῦσαι
Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς».
ἐννέα θυγατέρες μεγάλου Διὸς ἐκγεγαυῖαι, Κλειώ τ’ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε
Μελπομένη τε Τερψιχόρη τ’ Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ’ Οὐρανίη τε Καλλιόπη θ’·
Κλειὼ εὑρηκέναι τὴν ἱστορίαν, Θάλεια δὲ γεωργίαν καὶ τὴν περὶ τὰ φυτὰ
πραγματείαν, Εὐτέρπη δὲ μαθήματα, Τερψιχόρη δὲ παιδιάν, Ἐρατὼ δὲ ὄρχησιν,
Πολυμνία δὲ λύραν, Μελπομένη δὲ ᾠδήν, Οὐρανία δὲ ἀστρολογίαν, Καλλιόπη δὲ
ποίησιν.
Σχόλια στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ροδίου (215, 1-4)

ΙV. Αίνιγμα

Αίνιγμα καλείται η αναφορά των ιδιοτήτων και των γνωρισμάτων ενός αντικείμενου
άνευ της ρητής αναφοράς αυτού καθ’ εαυτού του αντικειμένου.
Αἰνίγματα γάρ ἐστι τὰ διὰ τῶν ἐναντίων δηλούμενα.
Scholia in Demosthenem : Scholia in Demosthenem (scholia vetera)
Oration 19 section 584 line 1.
Γνωστόν εκ της Μυθολογίας τυγχάνει το αίνιγμα της Σφιγγός προς τον Οιδίποδα, το
οποίο «έμμελῶς τε καὶ ἐμμέτρως ἐλέγετο».

V. Το αίνιγμα της Σφιγγός

Η ακριβής διατύπωσις του αινίγματος, το οποίον έθετεν η Σφίγξ, δεν μας είναι
γνωστόν εξ αρχαίων πηγών, αλλ’ εκ μεταγενεστέρων κειμένων.
Η πλέον αναλυτική του διατύπωσις δίδεται υπό του Αθηναίου:
ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνή, καὶ τρίπουν, ἀλλάσσει
δὲ φ ύ σ ι ν μόνον ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν ἑρπετὰ γ ί ν ο ν τ α ι ἀνά τ’ αἰθέρα καὶ κατὰ πόντον·
ἀλλ’ ὁπόταν πλείοσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, ἔνθα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότερον
πέλει αὐτοῦ.
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 10, 83, 37-41 & Αθήναιος,
Δειπνοσοφισταί (Επιτομή), 22, 48, 12-16.
τί ἐστιν ὃ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται;
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ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 3, 53, 2-3.
Δια των ακολούθως εκτιθεμένων διατυπώσεων του αινίγματος της Σφιγγός επιθυμώ
να καταδείξω ότι η αλληλουχία δια της οποίας εκτίθενται τα επίθετα δίπουν, τρίπουν,
τετράπουν, δεν έχει καμίαν σχέσιν με τις ηληκιακές φάσεις του ανθρωπίνου όντος.
Τετράπους, δίπους, καὶ πάλιν τρίπους.
Ζηνόβιος, Epitome collectionum Lucilli Tarrhaei et Didymi, 2, 68, 3-4,
και Σχόλια εις τον Αισχύλο, Th, 3, 38-39.
τί ἐστι τὸ αὐτὸ δίπουν, τρίπουν, τετράπουν.
Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, 4, 64, 3, 9-10.
« Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνή, καὶ τρίπον, ἀλλάσσει δὲ φύσιν
μόνον, ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν ἑρπετὰ γίνονται, καὶ ἀν’ αἰθέρα καὶ κατὰ πόντον. Ἀλλ’ ὁπόταν
πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, ἔνθα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ»
Ασκληπιάδης, Σπαράγματα, Σπ. 21b, 4-8.

Σχήμα 1: Το αίνιγμα της Σφιγγός

Αριθμός ποδών
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VI. Η Σφίγξ
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Η Σφιγξ τυγχάνει έν εκ των αιωνίων Αρχετύπων. Κατά μίαν εκδοχήν η λέξις Σφίγξ
ετυμολογείται εκ της αρχαίας λέξεως σφείς, η οποία χρησιμοποιείται ήδη εκ της
εποχής του Ησίοδου και του Όμηρου και σημαίνει διττός, δηλαδή αυτός, ο οποίος
είναι διπλούς ή αυτός, ο οποίος ερμηνεύεται διττώς.
Έχει θεωρηθεί ότι η λέξις προέρχεται εκ του ρήματος σφίγγω, γεγονός που ωδήγησε
εις μεταγενέστερες εκδοχές του μύθου, συμφώνως προς τις οποίες η Σφίγξ έσφιγγε
μέχρι πνιγμού και εσκότωνε όλους, όσους δεν ηδύναντο να απαντήσουν εις το
αίνιγμά της.
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Ο Ησίοδος (Θεογονία, γρ. 326) την αναφέρει ως Φῖκα, 1 θυγατέρα της Χίμαιρας και
του Όρθρου ή, κατ’ άλλους, του Τυφώνος 2 και της Εχίδνης 3 και αποτέλει όλεθρον για
τους Καδμείους.
Η Σφιγξ τυγχάνει Αιγυπτιακής προελεύσεως και οι ερμηνείες των συμβολισμών της
υπήρξαν ποικίλες. Κατά την μυθολογίαν οι θεοί Ήρα και Άρης έστειλαν την Σφίγγα
εκ της πατρίδος της, την Αιθιοπίαν, εις την Θήβαν της Βοιωτίας. Η Σφιγξ
εγκατεστάθη εις το Φίκιον 4 όρος, το οποίον εχώριζεν την πεδιάδα των Θηβών από
την πεδιάδα της Κωπαΐδος, και έθετεν εις τους περαστικούς ένα αίνιγμα. τον μη
δυνάμενον να απαντήσει εις το αίνιγμα τον εσκότωνε.
Εις την ελληνικήν μυθολογίαν η Σφίγξ εμφανίζεται ως τέρας, αναπαριστάμενον ως
γυνή έχουσα πέλματα και στήθη λέοντος, ουράν ερπετού και πτερά αετού.

1

Κλείνεται ως: Φὶξ, Φικὸς, Φικὶ, Φῖκα.

τυφὼν δὲ καλεῖται διὰ τὸ οἷον τύπτειν διὰ τοῦ τάχους τοῦ πνεύματος· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ὁ ποιητής
φησι καὶ τὰς ἀέλλας καὶ τὰς συστροφὰς τῶν πνευμάτων.
Ολυμπιόδωρος, Σχόλια εις τα Αριστοτελικά Μετέωρα, 13, 16-18.
2

Τυφὼν δὲ εἷς ταῶν Γιγάντων, Γῆς ὢν καὶ Ταρτάρου, πολέμιος τοῖς θεοῖς, ὥς φησιν Ἡσίοδος.
Σχόλια εις την Ιλιάδα του Ομήρου, 2, 782, 1-2.
Τυφὼν Γῆς καὶ Τερτάρου υἱός, γεννηθεὶς ἐν Σικελίᾳ, εἶδος ἔχων σύμμιγες ἀνδρὸς καὶ θηρίων.
Σχόλια εις τον Πλάτωνα, Phdr, 230a, 2-3.
ὁ λεγόμενος τυφὼν ἀνεμώδης, ὅν τινες στρόβιλον ὀνομάζουσι
Ιάμβλιχος, Θεολογούμενα της Αριθμητικής, 41, 7-8.
3

ἣ μητρὸς μὲν Ἐχίδνης ἦν πατρὸς δὲ Τυφῶνος

Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 3, 52, 5-6.

<Σφὶγξ> αὕτη δε ἐστι θυγάτηρ Χιμαίρας καὶ Τυφῶνος. ἀπ’ αὐτῆς ἐκλήθη καὶ τὸ Φίκιον, ἔνθα
διέτριβε. Φῖκα δὲ αὐτὴν οἰ Βοιωτοὶ ἔλεγον.
Σχόλια εις την Θεογονία του Ησιόδου, 326, 1-3.
4

Ταχέως δὲ κατέλαβε τὸ Τυφαόνιον ὄρος τῆς Βοιωτίας, διὰ τὸ Τυφῶνι ἐπικεῖσθαι. Ἐκεῖθε δὲ πάλιν
ἐπέβη τὸ ἄκρον τοῦ Φικίου. Ἔστι δὲ ὄρος τῆς Βοιωτίας. Ὠνομάσθη δὲ ἐκ τῆς Σφιγγὸς, ἣν Φίκα
ἐκάλουν οἱ Βοιωτοί.
Pediasimus: Scholia in Hesiodi scutum, 615, 1-5.
Φίκιον τέρας, ἑλικτὰ κωτίλλουσα δυσφράστως ἔπη.
Λυκόφρων, Αλεξάνδρα, 1465-1466.
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Εικών 1: Λεπτομέρεια εκ του ζωγραφικού πίνακος του Francois-Xavier Fabre Οιδίπους και Σφίγξ.

VII. Στοιχεία εκ της Πυθαγορείου Μουσικής Θεωρίας
VII.1. Η έννοια μουσικόν «διάστημα»

Εις την αρχαιοελληνικήν μουσικήν ονομάζεται μουσικόν διάστημα ο λόγος των
L
μηκών δύο δονουμένων και ηχούντων τμημάτων χορδής 2 .
L1
Εάν τυγχάνει

L2 < L1

το μουσικό διάστημα ονομάζεται ανιόν.

VII.2. Ο κανών ή μονόχορδον

Σχήμα 2: Το μονόχορδον για τη μελέτη των νόμων των χορδών.

Το μονόχορδον αποτελεί διάταξιν υλοποιούσα τον μετασχηματισμόν μουσικών υψών
εκ του χώρου της Ακουστικής εις μήκη δονουμένων τμημάτων χορδής εις τον χώρον
της Οπτικής.
Εν άλλοις λόγοις, δια του μονοχόρδου υλοποιείται η σημερινή έκφρασις «άκου να
δεις».

VII.3. Κατατομή του Κανόνος

Η χάραξις (=σημείωσις) κατά μήκος του κανόνος των πρεπόντων μηκών των
δονουμένων τμημάτων χορδής, ώστε ακουστικώς να υλοποιούνται οι Πυθαγόρειες
συμφωνίες και πάντα τα άλλα Πυθαγόρεια μουσικά διαστήματα, ονομάζεται
Κατατομή του Κανόνος.
Ο παλαιότερος κανών εδιαιρείτο εις τέσσερα ίσα μέρη (κατατομή του κανόνος διχῶς,
τριχῶς και τετραχῶς).
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Σχήμα 3: Ο Κανών ή μονόχορδο, ο μετασχηματιστής.

Η εις τέσσερα υποδιαιρέσις του κανόνος επεβάλλετο υπό της ιεράς Πυθαγορείου
τετρακτύος, ενσαρκωτές της οποίας ήσαν οι αριθμοί 1, 2, 3, 4.

Σχήμα 4: Η τριγωνική δομή των δέκα κουκίδων της ιεράς τετρακτύος
(4 κατά δύναμιν και 10 κατ’ αριθμόν 10=1+2+3+4).

VII.4. Ανοδικές και καθοδικές μουσικές κινήσεις

Σφίγγα για την ορθήν κατανόησιν της μελωδικής πορείας (ανοδικής ή καθοδικής) της
αρχαιοελληνικής μουσικής αποτελεί το ρήμα ἄνειμι (ἀνὰ+εἶμι=ανέρχομαι,
ανεβαίνω), το οποίον δηλώνει κίνησιν με σημασίαν εξαρτωμένην εκ του υποκειμένου
του.
Πρέπει επιμελώς να διακριβωθεί, εάν η χείρ του μουσικού εκτελεστού πραγματοποιεί
την ανοδικήν κίνησιν, κινουμένη επί του κανόνος του εγχόρδου μουσικού οργάνου, ή
εάν το μουσικόν ύψος του παραγομένου ήχου εκτελεί την ανοδικήν κίνησιν.
Ανοδική κίνησις της χειρός του μουσικού εκτελεστού επί του κανόνος του εγχόρδου
μουσικού οργάνου ισοδυναμεί με καθοδικήν κίνησιν των μουσικών υψών της
μελωδίας και, αντιστρόφως, δεδομένου ότι τα μουσικά ύψη είναι μεγέθη αντιστρόφως
ανάλογα των ταλαντουμένων μηκών χορδής.

VII.5. Πυκνές και αραιές μουσικές κινήσεις

Αξία θαυμασμού τυγχάνει η προσπάθεια των Πυθαγορείων να οπτικοποιήσουν το
ψυχοακουστικόν μέγεθος «μουσικόν ύψος».
Πράγματι, ο οφθαλμός μας δύναται να διακρίνει τις διαδοχικές θέσεις μιας βραδέως
ταλαντουμένης χορδής, η οποία παράγει έναν «χαμηλού» μουσικού ύψους ήχον, ενώ
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δεν δύναται να διακρίνει τις διαδοχικές θέσεις μιας ταχέως ταλαντουμένης χορδής, η
οποία παράγει έναν «υψηλού» μουσικού ύψους ήχον. Εις την πρώτην περίπτωσιν
ενέτασσον τους «αραιούς» ήχους και εις την δευτέραν περίπτωσιν τους «πυκνούς»
ήχους.
Σχετικήν αναφοράν ευρίσκομεν εις την εισαγωγήν της Ευκλειδείου
μουσικομαθηματικής πραγματείας «Κατατομή Κανόνος» (γρ. 6-12):
«τῶν δὲ κινήσεων αἱ μὲν πυκνότεραί εἰσιν, αἱ δὲ ἀραιότεραι, καὶ αἱ μὲν πυκνότεραι
ὀξυτέρους ποιοῦσι τοὺς φθόγγους, αἱ δὲ ἀραιότεραι βαρυτέρους, —ἀναγκαῖον τοὺς
μὲν ὀξυτέρους εἶναι, ἐπείπερ ἐκ πυκνοτέρων καὶ πλειόνων σύγκεινται κινήσεων, τοὺς
δὲ βαρυτέρους, ἐπείπερ ἐξ ἀραιοτέρων καὶ ἐλασσόνων σύγκεινται κινήσεων».

VII.6. Τετράχορδον: Το κύτταρον των αρχαιοελληνικών μουσικών
συστημάτων

Tο σύνολον τεσσάρων διαδοχικών (=ἑξῆς μελῳδουμένων) χορδών ή φθόγγων
4
(υπάτη, παρυπάτη, λιχανός, νήτη), των δομούντων την διατεσσάρων συμφωνία  
3
συνιστά το τετράχορδον σύστημα.
Τετράχορδον εν συζεύξει μετά τόνου δομεί το πεντάχορδον σύστημα.

Τετράχορδον εν συζεύξει μετά πενταχόρδου ή εν διαζεύξει μεθ’ ετέρου τετραχόρδου,
δομεί το οκτάχορδον σύστημα.

VIII. Η απάντησις του Οιδίποδος ως λύσις του αινίγματος

Το αίνιγμα, το οποίον εδιδάχθη υπό των Μουσών η Σφιγξ έχει ως εξής:

ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνή, καὶ τρίπουν, ἀλλάσσει
δὲ φ ύ σ ι ν μόνον ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν γ ί ν ο ν τ α ι ἀνά τ’ αἰθέρα καὶ κατὰ πόντον· ἀλλ’
ὁπόταν πλείοσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, ἔνθα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότερον
πέλει αὐτοῦ.
Αθήναιος (Δειπνοσοφισταί, Βιβλίο 10 Kaibel παρ. 83 γρ. 37 και τ. 2, 2 σ. 48, γρ. 11),
Ασκληπιάδης (Σπαράγματα, σπ. 21b, γρ. 1),
Ελληνική Ανθολογία,
Σχόλια εις τον Ευριπίδην,
Σχόλια εις τον Λυκόφρονα
[Υπάρχει επί της γης έν ον δίποδον και τετράποδον και τρίποδον με μίαν φωνήν, το
οποίον είναι το μόνον αλλάζον την φύσιν του εν σχέσει προς τα όσα κινούνται επί της
γης, εις τον αέραν και την θάλασσαν. αλλ’ όταν περπατεί χρησιμοποιούν τον
μεγαλύτερον δυνατόν αριθμόν ποδών (ήτοι τα τέσσερα), τότε καθίσταται
περισσότερον βραδυκίνητον].
Η απάντησις του Οιδίποδος δια της οποίας ελύθη το αίνιγμα της Σφιγγός, εξ αιτίας
του οποίου πληθώρα ανθρώπων κατεσπαράχθησαν υπό του ανθρωποβόρου θηρίου,
έχει ως ακολούθως:
Κλῦθι καὶ οὐκ ἐθέλουσα, κακόπτερε Μοῦσα θανόντων, φωνῆς ἡμετέρης, σὸν τέλος
ἀμπλακίης. ἄνθρωπον κατέλεξας, ὃς ἡνίκα γαῖαν ἐφέρπει πρῶτον ἔφυ τετράπους
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νήπιος ἐκ λαγόνων, γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον <πόδα> βάκτρον ἐρείδει αὐχένα
φορτίζων γήραϊ καμπτόμενος.
Σχόλια εις τον Ευριπίδην
Σχόλια εις τον Αισχύλον
[Άκουσον και ας μη σου αρέσει απαισία Μούσα αυτών, οι οποίοι απέθανον (επειδή
δεν κατάφεραν να σου απαντήσουν) την ιδικήν μου απάντησιν προκειμένου να δοθεί
έν τέλος εις την εσφαλμένην εντύπωσίν σου ότι κανείς δεν γνωρίζει την απάντησιν εις
αυτό, το οποίον ερωτάς. Τον άνθρωπον περιέγραψες, ο οποίος, όταν είναι νήπιον,
μπουσουλά επί της γης και αρχικώς εκ της φύσεώς του είναι τετράποδον, γέρων,
όμως, για να κινηθεί χρησιμοποιεί τρίτον πόδα, το μπαστούνι, κυρτωμένος υπό του
βάρους του χρόνου].
Εις το σημείον αυτό οφείλομεν να παρατηρήσωμεν και να τονίσωμεν μετ’ εμφάσεως
τρεις εξαιρετικής σπουδαιότητος -εμφανώς εσκεμμένες- δράσεις του Οιδίποδος:
1. Ενώ η Σφιγξ εις το αίνιγμά της αναφέρει πρώτον το επίθετον «δίπουν» και
δεύτερον το επίθετον «τετράπουν», ο Οιδίπους, παραλείπων παντελώς το
επίθετον «δίπουν», αρχίζει την απάντησίν του με το επίθετον «τετράπουν».
Τοποθετούσα η Σφίγξ τα επίθετα κατ’ αυτήν την σειράν, κάποιον ιδιαίτερον
λόγον θα είχεν.
2. Εις την απάντησίν του ο Οιδίπους παρέλειψεν να περιλάβει το «μίαν φωνήν».
Για να το ερωτά η Σφίγξ, κάτι το ιδιαίτερον θα υποδηλοί.
3. Η Σφιγξ αποδίδει το «επί γης» εις το «δίπουν», ενώ ο Οιδίπους το αποδίδει εις
το «τετράπουν» («γαίαν εφέρπει»).
Θεωρώ λογικήν αυτήν την εσκεμμένην ενέργειαν του Οιδίποδος, η οποία δείχνει
άνδρα εύστροφον, τολμηρόν και αποφασιστικόν, όστις δεν διστάζει να «κόψει» αντί
να «λύσει» τον «Γόρδιον δεσμόν» διαστρεβλώνων την πραγματικότητα, ασχέτως εάν
αυτό αλλάζει άρδην τα μουσικολογικά γεγονότα.

IX. Η Πυθαγόρειος μουσικολογική εκδοχή του αινίγματος της
Σφιγγός

Η απάντησις εις παν αίνιγμα, το οποίον θέτει αυτή καθεαυτή η ζωή, η Σφίγξ, είναι
υπόθεσις εσωτερική, καθαρώς βιωματική. απάντησιν, την οποίαν ή την κατακτάς ή
μένει χωρίς καμίαν αξίαν.
Τονίζω μετ’ επιτάσεως την προσωπικήν μου θέσιν ότι ο διάλογος μεταξύ της
εκπροσώπου των Μουσών, της Σφιγγός, και του Οιδίποδος, του βασιλικού γόνου του
Λαΐου, όστις ανετράφη και εμορφώθη ως πρίγκιψ υπό των θετών γονέων του, τον
Πόλυβον και την Μερόπην, θα ώφειλεν να ήτο μυσταγωγικού περιεχομένου.
Υποστηρίζω την άποψιν ότι η εντελέχεια του αινίγματος είναι η θεολογική φανέρωσις
αρρήτων δογμάτων της Πυθαγορικής μουσικής θεωρίας εις όσους έτυχον μυήσεως
κάποιου βαθμού.
Κατά την αποκωδικοποίησιν του αινίγματος της Σφιγγός, εμφανεστάτη τυγχάνει η
παρουσία της Πυθαγορείου ιεράς τετρακτύος (1, 2, 3, 4).
Ο αριθμός 1 προκύπτει εκ του «οὗ μία φωνή» και, κατ’ εμέ, υπονοείται ο
Πυθαγόρειος κανών, το μονόχορδον, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
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Θεωρώ ότι οι λέξεις δίπουν, τρίπουν, τετράπουν εις τον διάλογον μεταξύ Σφιγγός και
Οιδίποδος αφορούν εις την διχή, τριχή και τετραχή διαίρεσιν του κανόνος καθώς
επίσης εις την τοποθέτησιν του υπαγωγέως του κανόνος εις τις υποδιαιρέσεις 2, 3 και
4, αντιστοίχως.

Σχήμα 5: Το αίνιγμα της Σφιγγός επί του μονοχόρδου.

Εις το αίνιγμα της Μουσικογνώστρας Σφιγγός, της καθοδηγουμένης υπό των
Μουσών, σπουδαίαν σημασίαν έχει η θέσις και το νόημα εκάστης λέξεως εις αυτό.
Η Σφιγξ λ.χ. αποδίδει το «επί γης» εις το «δίπουν», ενώ ο Οιδίπους το αποδίδει εις το
«τετράπουν» («ὃς ἡνίκα γαῖαν ἐφέρπει πρώτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἐκ λαγόνων»).
Η θέσις του σώματος του ανθρώπου ως προς την γην, προσδιοριζομένη υπό των
επιθέτων τετράπουν, δίπουν, τρίπουν, συσχετίζεται μετά των θέσεων του υπαγωγέως
του κανόνος 4, 2 και 3 και, κατά συνέπειαν, με το εκάστοτε μουσικόν ύψος του
παραγομένου ήχου υπό του κανόνος.
Κατά την εκδοχήν του Οιδίποδος, ευρισκομένου του υπαγωγέως του κανόνος εις την
υποδιαίρεσιν 4, το ανθρώπινον βρέφος, ως τετράπουν, μπουσουλά εις τα 4 και υπό
της χορδής του κανόνος παράγεται ο χαμηλότερος δυνατός, ως προς το μουσικόν
ύψος, ήχος (βόμβυξ).
Το ανθρώπινον ον καθίσταται δίπουν, δηλαδή ανασηκώνεται και περπατεί με τους 2
του πόδας, ευθυτενές, αγέρωχον. Ο υπαγωγεύς δηλαδή κατέρχεται εις την
υποδιαίρεσιν 2, οπότε παράγεται υπό της χορδής του κανόνος ήχος ένα διαπασών
υψηλότερος του βόμβυκος.
Το ανθρώπινον ον γηρασμένον, κάμπτει τους ώμους και περιπατεί κυρτωμένον,
στηριζόμενον επί βακτηρίας, καθιστάμενον ούτω πως τρίπουν. Ο υπαγωγεύς
ανέρχεται εις την υποδιαίρεσιν 3, οπότε παράγεται υπό της χορδής του κανόνος ήχος
κατά έν δια πέντε (3/2) διάστημα χαμηλότερος του προηγουμένου.
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Τα προμνημονευθέντα τρία μουσικά ύψη, άτινα παρήχθησαν, αναγόμενα εις το
οκτάχορδον σύστημα, αντιστοιχούν εις τους φθόγγους υπάτην (4) – νήτην (2) – μέσην
(3).
Κατά την εκδοχήν της Σφιγγός, όπως αύτη καταγράφεται υπό του Αθηναίου κ.α. η
αλληλουχία των επιθέτων «δίπουν, τετράπουν, τρίπον» σημαίνει την διαδοχικήν
τοποθέτησιν του υπαγωγέως του κανόνος εις τις υποδιαιρέσεις 2, 4 και 3 και την
παραγωγήν των φθόγγων του οκταχόρδου συστήματος νήτην (2), υπάτην (4) –ένα
διαπασών χαμηλότερον-, μέσην –ένα δια τεσσάρων υψηλότερον (3)-.
Aναγόμενοι εις το δις διαπασών σύστημα αντιστοιχούν εις τους φθόγγους
προσλαμβανόμενον – μέσην – λιχανόν υπατών διάτονον, επισημαίνοντες τον
διατονικόν χαρακτήρα αυτού.

Σχήμα 6: Το αίνιγμα της Σφιγγός επί του δις διαπασών συστήματος.

Υποδιαιρέσεις κανόνος

Το αίνιγμα της Σφιγγός
4

Οιδίπους

3

Σφίγξ

2
1

2

3

Διαδοχή κινήσεων

Σχήμα 7: Ο διάλογος Σφιγγός – Οιδίποδος εν διαγράμματι.

Πάντα ταύτα τα μουσικολογικά στοιχεία, τα οποία εγώ αποδίδω ερμηνεύων το
αίνιγμα της Μουσοκαθοδηγουμένης Σφιγγός, συνάδουν και με την έκφρασιν «ἀλλ’
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ὁπόταν πλεόνεσσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνει, ἔνθα μένος γύοισιν ἀφαυρότερον πέλει
αὐτοῦ».
[Αλλ’ όταν περπατεί χρησιμοποιούν τον μεγαλύτερον δυνατόν αριθμόν ποδιών
(δηλαδή τα τέσσερα), τότε καθίσταται περισσότερον βραδυκίνητον].
Πράγματι, όπως έχει προαναφερθεί, το επίθετον τετράπουν υπονοεί την τοποθέτησιν
του υπαγωγέως του κανόνος εις την υποδιαίρεσιν 4 του κανόνος, η οποία είναι η
μεγαλυτέρα αυτού, οπότε τίθεται εις ταλάντωσιν βραδείαν (=αραιά) ολόκληρον το
μήκος της χορδής του κανόνος, παράγον τον βαρύτερον ήχον.

X. Κατακληΐς

Η εντελέχεια του αινίγματος της Σφιγγός, το οποίον συντίθεται εξ ολίγων σειρών και
έχον ως πυρήναν του τρεις λέξεις (δίπουν, τρίπον, τετράπον) εντός μιας Σοφοκλείου
τραγωδίας αποτελεί την θεολογικήν φανέρωσιν αρρήτων δογμάτων της Πυθαγορικής
μουσικής θεωρίας εις όσους είχον τύχει μυήσεως κάποιου βαθμού και αποτελεί
έκφρασιν της γνωστής Φιλολάου ρήσεως «ἁρμονίας δὲ μέγεθός ἐστι συλλαβὰ καὶ
διοξειᾶ».
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωάννης Κακριδής (19011992), η σημαντικότερη φυσιογνωμία εις τον χώρον της Κλασικής Φιλολογίας, ο
μελετήσας πλείστους όσους τομείς της αρχαιοελληνικής γραμματείας, διερωτάται: Τι
να ήθελεν να μας είπει ο μεγάς τραγικός Σοφοκλής εις την λίαν ώριμον ηλικίαν του,
με την πλουσίαν γνώσιν και την σοφήν πείραν του, β α σ α ν ί ζ ω ν τ η ν
σκέψιν του πλέον των είκοσι ετών με τον Οιδίποδά
τ ο υ , εις μίαν μάλιστα ευλογημένην περίοδον του ανθρωπίνου στοχασμού, κατά την
οποίαν είχεν κορυφωθεί το θαύμα της κλασικής Αθήνας;
Ως γνωστόν, ο Σοφοκλής έζησεν κατά τα έτη 496-406 π.Χ., ο Φιλόλαος έζησεν κατά
τα έτη 470-385 π.Χ. Η τραγωδία Οιδίπους τύραννος πρωτοεδιδάχθη το έτος 428 π.Χ.
και, κατά τον καθηγητήν Ιωάννην Κακριδήν, ο Σοφοκλής ησχολείτο μετ’ αυτής από
του έτους 448 π.Χ., ότε ο Φιλόλαος ήτο αμούστακος νεανίας 22 ετών. Δια τούτο
υποστηρίζω την άποψιν ότι ο Σοφοκλής προηγήθη του Φιλολάου εις την διατύπωσιν
της εν λόγω ρήσεως και τον θεωρώ αδικηθέντα εξ αβελτερίας των «ειδικών».
Οφείλω να επισημάνω μίαν και μόνον, αλλά λίαν ουσιώδη διαφοράν εις την
διατύπωσιν των δύο ρήσεων: ο Σοφόκλειος ρήσις διατυπούται ανθυφαιρετικώς, ενώ η
του Φιλολάου ρήσις διατυπούται αθροιστικώς.
Δια της προτάσεως-διαπιστώσεώς μου αυτής αντιλαμβάνομαι ότι επιφέρω ανατροπήν
εις την ιστορίαν της αρχαιοελληνικής μουσικής και αυτή αύτη η ανατροπή αποτελεί
μίαν εκ των ιδικών μου συμβολών εις την Φιλοσοφίαν, την Φιλολογίαν και την
Αρχαιοελληνικήν Πυθαγόρειον Μουσικήν!
Σας ευχαριστώ.
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