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Διονύσιος Σολωμός και Pierre Hyacinthe 
Azais

Παναγιώτα Χαραλάμπους

Dionysios Solomos and Pierre Hyacinthe Azais: Pierre Hyacinthe Azais, a French 
philosopher and musician who lived in 1766–1845, was one of the philosophers the 
work of whom had been studied by the Greek poet Dionysios Solomos. His fundamental 
principles regarding the universal equilibrium, the compensation theory which bal-
ances human happiness, the unity of the universe and its relation to the human soul, are 
developed in his two main works Des compensations dans les destinées humaines (1808) 
and Explication Universelle (1809–1812), whereas his acoustic theory is imprinted in 
his articles titled “Acoustique fondamentale”, which were published in Revue Musicale 
(1831–1832). In our paper we will discuss some of the references of the name and the 
philosophical theory of Azais in Solomos’ Αυτόγραφα. The theoretical discussion will 
be based on specific examples from Solomos’ poetical practice, where the fruitful way 
in which the Greek poet assimilated the theoretical work of the French philosopher, 
can be detected. 

Εισαγωγή
Ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος έζησε από το 1798 μέχρι το 1857 και υπήρξε προε-
ξάρχον μέλος της Επτανησιακής Σχολής, αποτελεί, κατά γενική ομολογία, έναν από 
τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ποιητές. Τόσο οι θεωρητικές αντιλήψεις, 
όσο και η ποιητική πρακτική του εν λόγω ποιητή, αναλύθηκαν από πληθώρα μελε-
τητών (Κεχαγιόγλου, 2003).1 Το ζήτημα ωστόσο των επιδράσεων2 που δέχτηκε ο  

1 Σημαντικά κριτικά κείμενα και βασική βιβλιογραφία για το έργο του Σολωμού, μπορούν να ανιχνευθούν 
στον σύμμεικτο τόμο της παραπομπής. 

2 Αξίζει να γίνει αναφορά στα δύο κύρια καλλιτεχνικά ρεύματα από τα οποία δέχτηκε επίδραση ο ποι-
ητής, αφενός τον νεοκλασικισμό, ιδιαίτερα τον ιταλικό, ο οποίος έδινε έμφαση σε δοκιμασμένους 
κανόνες καλλιτεχνικής σύνθεσης για την επίτευξη συνθέσεων υψηλών καλλιτεχνικών προδιαγρα-
φών και αφετέρου τον γερμανικό ρομαντισμό, βασικές ορίζουσες του οποίου ήταν η αξιοποίηση του  
λαϊκού πολιτισμού, η στροφή στη δημιουργική φαντασία και ο συγκερασμός της λογοτεχνίας με άλλες 
καλλιτεχνικές εκφράσεις (Αγγελάτος, 2009:25–50). 
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Σολωμός στη διανοητική-θεωρητική και την καλλιτεχνική-ποιητική του διαμόρφωση 
από συγκεκριμένες καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες, αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευ-
νας, το οποίο παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, με εξαίρεση την εξέταση των γερμανικών 
πηγών από τον Γιώργο Βελουδή, αδιερεύνητο (Βελουδής, 1989).

Η έννοια του όρου επίδραση στο έργο του Διονύσιου Σολωμού, σύμφωνα με τους 
μελετητές του έργου του, λαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τη μορφή άντλησης ιδεών και 
φιλοσοφικών θεωριών από φιλοσόφους και συγγραφείς, οι οποίες προσιδιάζουν στις 
ιδέες και στη φιλοσοφική τοποθέτηση του Έλληνα ποιητή. Όπως αναφέρει ο Louis 
Coutelle: “ο Σολωμός αντέγραφε παραθέματα διαφόρων φιλοσόφων, όχι τόσο επειδή 
περιείχαν μια καινούργια γι’ αυτόν ιδέα ή θεωρία, αλλά γιατί ταίριαζαν με μια δική 
του, προϋπάρχουσα, κλίση ή αναζήτηση, την οποία μας κάνουν γνωστή και δικά του 
κείμενα” (Coutelle, 1990:86). 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν κάποιες πτυχές της επίδρασης, 
όπως ορίστηκε πιο πάνω, του έργου του Γάλλου φιλοσόφου και μουσικού Pierre 
Hyacinthe Azais, στις φιλοσοφικές και θεωρητικές αντιλήψεις του Διονύσιου Σολω-
μού. Η επαφή του Σολωμού με το έργο του Γάλλου φιλοσόφου, θεωρείται ότι έγινε 
μέσω ενός από τους στενότερους φίλους του Έλληνα ποιητή, του Κερκυραίου μου-
σικοσυνθέτη, μουσικοδιδασκάλου και θεωρητικού της μουσικής και γενάρχη της 
Επτανησιακής Μουσικής Σχολής (Λούντζης, 2001:9–10), Νικολάου Μάντζαρου, με 
τον οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ποιητής συζητούσε για μουσικά ζητήματα, για 
τα οποία επιδείκνυε ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Κριαράς, 1969:99. Δε Βιάζης, 1890:959).3 
Παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία για τη βιβλιοθήκη του Σολωμού ή του Μάντζα-
ρου, εντούτοις, όπως αναφέρει ο Merlier, ο Μάντζαρος, ο οποίος είχε επαφή με την 
ευρωπαϊκή μουσική πραγματικότητα και διατηρούσε δεσμούς με Γάλλους μουσι-
κούς, οδήγησε τον Έλληνα ποιητή στη μελέτη του Pierre Hyacinthe Azais (Merlier, 
1990:30). 

Στην παρούσα εργασία, θα αναφερθούν αρχικά κάποιες βασικές πτυχές των φιλο-
σοφικών αντιλήψεων του Γάλλου φιλοσόφου και στη συνέχεια θα εντοπιστούν και θα 
αναλυθούν δύο άμεσες και μία έμμεση αναφορά σε αυτές στα Αυτόγραφα του Σολω-
μού. Η θεωρητική συζήτηση των εν λόγω αναφορών, θα ενισχυθεί με συγκεκριμένα 
παραδείγματα από την ποιητική πρακτική του Σολωμού, όπου ακριβώς φαίνεται ο 
γόνιμος τρόπος, με τον οποίο ο Έλληνας ποιητής αφομοίωσε και αξιοποίησε ορισμένες 
πτυχές από το θεωρητικό έργο του Γάλλου φιλοσόφου. 

3 Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον του Σολωμού για τη μουσική, τοποθετείται στο ευρύτερο 
πλαίσιο της ιδιαίτερης μουσικής παράδοσης των Επτανήσων. Τα Επτάνησα, λόγω και της διασύνδεσής 
τους με την Ιταλία, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη μουσική ανάπτυξη, με την εμφάνιση και ανάπτυξη 
πολλών ειδών τραγουδιών, όπως τα άσματα και οι καντάδες, μουσικών ειδών, όπως της όπερας και 
του μελοδράματος, και με ιδιαίτερη έμφαση στο λαϊκό τραγούδι (Καρδάμης, 2002. Χαμουδόπουλος, 
1927).
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Βασικές φιλοσοφικές αντιλήψεις του Pierre Hyacinthe Azais

Ο Pierre Hyacinthe Azais που έζησε το 1766 μέχρι το 1845, ήταν Γάλλος φιλόσοφος 
και μουσικός, γιος του ομώνυμου καθηγητή και συνθέτη εκκλησιαστικής μουσικής. 
Γεννήθηκε στο Soreze και ενώ στην αρχή υπήρξε υπέρμαχος, στη συνέχεια έγινε 
πολέμιος των αρχών και ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Οι βασικές φιλοσοφικές 
του αρχές που αφορούν στην παγκόσμια ισορροπία, στη θεωρία του αντισταθμίσμα-
τος που εξισορροπεί την ευτυχία του ανθρώπου, στην ενότητα του σύμπαντος και 
στη σχέση του με την ανθρώπινη ψυχή, αναπτύσσονται στα δύο κύρια έργα του, Des 
compensations dans les destinées humaines (1808) και Explication Universelle (1809–
1812), ενώ η μουσική – ακουστική του θεωρία αναπτύσσεται στα άρθρα του με τίτλο 
“Acoustique fondamentale” που δημοσιεύτηκαν στην Revue Musicale (1831–1832). 

Στο Des compensations dans les destinées humaines, ο Azais επιχειρεί να αποδείξει 
ότι στο σύνολό τους η ευτυχία και η δυστυχία είναι ισορροπημένες στη ζωή του 
ανθρώπου και συνεπώς οι άνθρωποι οφείλουν να αποδεχτούν την κυβέρνηση που 
τους τα παρέχει, παρά να διακινδυνεύσουν να προχωρήσουν σε εξέγερση. Η αισι-
οδοξία του βασιζόταν στη θεωρία πως οι ανθρώπινες εμπειρίες διακρίνονται από 
φυσική και αρμονική ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και τη λύπη, και πως το νόημα της 
ζωής βρίσκεται σ’ αυτήν ακριβώς την ισορροπία. Τα ηθικά και πολιτικά φαινόμενα 
κατ’ επέκταση, είναι το αποτέλεσμα των αντιθετικών δυνάμεων της προόδου και 
της συντήρησης, και η τελειότητά τους έγκειται επίσης στην εκπλήρωση του νόμου 
της ισορροπίας ή της παγκόσμιας αρμονίας. Οι αρχές του αντισταθμίσματος και της 
ισορροπίας μπορούν να εντοπιστούν, σύμφωνα με τον φιλόσοφο και στο σύμπαν, 
που είναι το αποτέλεσμα της ύλης και της δύναμης και αιτία του οποίου είναι ο Θεός 
(Azais, 2010).

Στο έργο του Système Universelle, ο Azais ανέπτυξε περαιτέρω τη βασική του αντί-
ληψη και τη συνέδεσε με συγκεκριμένες κοσμολογικές αντιλήψεις. Πυρήνας του 
πολύτροπου αυτού έργου είναι η πεποίθηση πως ολόκληρη η ανθρώπινη εμπειρία 
(παρελθόν, παρόν, μέλλον) μπορεί να γίνει κατανοητή ως αλληλεπίδραση μεταξύ επε-
κτατικών και συσταλτικών δυνάμεων. Η ανθρώπινη εμπειρία, καθώς και η λειτουργία 
του σύμπαντος εν γένει, στηρίζεται στην εξισορρόπηση δύο αντιθετικών δυνάμεων, 
γεγονός που φέρνει παγκόσμια ισορροπία και αρμονία (Azais, 1810).

Σε μια σειρά από άρθρα με τον τίτλο “Acoustique fondamentale”, δημοσιευμένα 
στη Revue Musicale (1831–1832), ο Azais, αναπτύσσει μια πρωτότυπη ακουστική και 
μουσική θεωρία, η οποία, παρόλο που χαρακτηρίστηκε ως μια ευφυής θεωρία για τον 
ήχο, εντούτοις απορρίφθηκε κάτω από το φως πιο σύγχρονων προσεγγίσεων (Milliex, 
1957:97). Η μουσική ορίζεται, στο πρώτο από τα άρθρα, ως η τέχνη της τοποθέτησης 
των ήχων που παράγονται από τα ηχητικά σώματα με τρόπο συνδυαστικό ή ακολου-
θητικό (Azais, 1831α). Διερευνώντας τις βάσεις της φυσικής στις οποίες στηρίζεται η 
μουσική, αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας του ήχου, ως εξής: με το κτύπημα ενός 
ελαστικού σώματος, αυτό μπαίνει σε δόνηση, κατά τη διάρκεια της οποίας παράγεται 
ένας ήχος, ανάλογης έντασης με τη δύναμη του χτυπήματος. Ο ήχος δημιουργεί γύρω 
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από το αντικείμενο τα κύματα, τα οποία αδυνατίζουν σταδιακά όσο απομακρύνονται 
από το αντικείμενο (Azais, 1831β). 

Δύο συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο φιλόσοφος διερευνώντας τη λειτουργία 
του ήχου, είναι αφενός ότι όλα τα ελαστικά σώματα που χτυπιούνται στον ίδιο χρόνο, 
έχουν τον ίδιο ήχο και αφετέρου ότι για να περάσει οποιοσδήποτε ήχος παραχθεί έξω 
από εμάς, δονεί το σώμα, το οποίο βρίσκεται στη μέση (Azais, 1831β).

Στο τελευταίο του άρθρο ο Azais κάνει αναφορά στην αρχή της αναλογίας, η 
οποία καθορίζει το σύμπαν και στην παγκόσμια ισορροπία, με βάση την οποία αυτό 
εξηγείται. Η παγκόσμια αλήθεια, όπως αναφέρει, συνίσταται στην εξισορρόπηση 
και στην αρμονία όλων των αληθειών μαζί (“l’ harmonie de toutes les vérités parti-
culières”), άποψη η οποία παραπέμπει στη βασική θέση του Γάλλου φιλοσόφου για 
την παγκόσμια ισορροπία. Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στο αίσθημα της μουσικής 
αρμονίας (“harmonie musicale”) το οποίο υπάρχει έμφυτο σε όλους τους ανθρώπους. 
Η ακολουθία των σφαιριδίων (“globules de fluide sonore”) που βρίσκονται σε ταλά-
ντωση συνιστά τον ήχο και οι ταλαντώσεις συμπίπτουν και συνδυάζονται μεταξύ τους. 
Οι βασικοί ήχοι γεννούν δευτερεύοντες ήχους και καθορίζουν τον συνδυασμό, άρα 
συνιστούν ένα σύνολο ενότητας. Οι ήχοι από διαφορετικές πηγές, μπορούν επίσης 
να εναρμονιστούν σε τέλεια αρμονία (“harmonie idéale”). Το άρθρο καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι στη φύση, η δύναμη της αρμονίας, δεν είναι παρά η δύναμη της 
ισορροπίας (“dans la nature il n’ est pas d’ autre puissance d’ harmonie que la puissance 
d’ équilibre” [Azais, 1831γ]). 

Αναφορές των αντιλήψεων του Azais στα Αυτόγραφα του 
Σολωμού

Η πρώτη άμεση αναφορά σε φιλοσοφική αντίληψη του Azais εντοπίζεται στη σελίδα 
431 των Αυτογράφων του Σολωμού και την παραθέτω στο συγκείμενό της:4

A présent étudions la musique en physiciens.
Τώρα ας μελετήσουμε τη μουσική ως φυσικοί.

παλικαρά, και μορφονιέ, γιασου, καλε, χαρασου. ακου! νισιά, στεργίες τη γης, εμαθαν 
τ’ ονομα σου.

(Azais) La santè de l’ame comme celle du corps, est le fruit d’une harmonie douce et 
generale entre ses forces et ses idées. 
(Azais) Η υγεία της ψυχής καθώς και του σώματος είναι καρπός μιας γλυκιάς και γενικής 
αρμονίας ανάμεσα στις δυνάμεις και τις ιδέες της. 

χαμενη, αλίμονον, κι οκνοί τη σαλπιγγα γρίκαί. Αλα πος φθανι αντίπερα και την ιχό 
ξιπναί;

4 Σημειώνεται ότι όλα τα αποσπάσματα (τόσο ελληνικά, όσο και γαλλικά) από τα Αυτόγραφα του Σολω-
μού, παρατίθενται αυτούσια. Με πλάγια γράμματα παρατίθενται οι μεταφράσεις των αποσπασμάτων 
από τα γαλλικά. 
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Γέλιο στ’ εχθρού το στατεβμα σφοδρό γενοβολιετε, κι η περιπεχτρα σαλπιγγα μεσου-
ρανίς πετιέτε.

Κι ελεφτερι, και προσχαρη γιρου βαρί και περα. κοσμος οιχοί στον απιρον και ξαστε-
ρον αερα.

Και τελος παντον μακρυνη σερνι λαλιά σαν άστρο, τρανή λαλιά, τρομου λαλιά, ριτή 
κατά το κάστρο. 

(Σολωμός, 1964:431)

Η αναφορά αυτή, καθώς η δεύτερη αναφορά που παρατίθεται με το όνομα του 
Azais (βλ. εδώ παρακάτω), όπως επισημαίνει ο Merlier, δεν αποτελούν αντιγραφή 
από το έργο του Γάλλου φιλοσόφου, αλλά περίληψη ορισμένων από τις αντιλήψεις 
του, όπως εκφράζονται στα κυριότερα έργα του (Merlier, 1990:27). Η συγκεκριμένη 
φράση που παρεμβάλλεται στα Αυτόγραφα του B  ́Σχεδιάσματος των Ελεύθερων 
Πολιορκημένων, αποτυπώνει μια από τις κυρίαρχες φιλοσοφικές αντιλήψεις του Azais, 
όπως αναλύεται στα δύο σημαντικότερα έργα του, την αρχή της ισορροπίας που 
διέπει την ανθρώπινη ύπαρξη και εμπειρία. Η υγεία της ανθρώπινης ύπαρξης που 
αποτελείται από δύο διαφορετικά στοιχεία, το σώμα και την ψυχή, στηρίζεται στην 
ισορροπία και την εναρμόνιση δύο αντίθετων στοιχείων, των δυνάμεων αφενός και 
των ιδεών της αφετέρου. Η εξισορρόπηση δύο αντιθετικών στοιχείων και η αρμονία 
που επιτυγχάνεται μεταξύ τους, αποτελούν έννοιες κεντρικές που επανέρχονται στο 
έργο του Azais, όπως έχουμε προαναφέρει. 

Σε μια προσπάθεια να διασαφηνιστεί η φιλοσοφική αντίληψη που λαμβάνει ο 
Σολωμός από τον Azais και να μεταφερθεί σε επίπεδο θεωρητικής αντίληψής του για 
την ποίηση, εφόσον γνωρίζουμε ότι ο Σολωμός αντλούσε ιδέες με προοπτική εφαρ-
μογής στην ποίησή του, μπορούμε να συνδυάσουμε τη φιλοσοφική αντίληψη από τον 
Azais με ένα σχετικό ορισμό του Ωραίου από τον Friedrich Hegel, με τις φιλοσοφικές 
θέσεις του οποίου ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό εξοικειωμένος ο ποιητής (Βελουδής, 
1989:204–219). Για τον Hegel, το Ωραίο αποτελεί την Ιδέα στη συγκεκριμένη αισθητή 
πραγματοποίησή της, όπου περιεχόμενο και μορφή συνδυάζονται ισότιμα και απο-
τελούν μια “ελεύθερη συμφιλιωμένη ολότητα” (Hegel, 2000:32).

Οι όροι “ιδέες” και “δυνάμεις” που λαμβάνονται από τον Azais μπορούν εύλογα να 
συσχετιστούν με τους εγελιανούς όρους “Ιδέα” και “αισθητή της πραγματοποίηση”, 
καθώς και “περιεχόμενο” και “μορφή” του ποιητικού έργου. Σύμφωνα με τη φιλοσο-
φική προσέγγιση του Hegel, ο όρος “ιδέες” παραπέμπει στη θεωρητική σύλληψη που 
αποτυπώνεται στο περιεχόμενο του ποιητικού έργου, ενώ ο όρος “δυνάμεις” συνδέεται 
με την πρακτική μετουσίωσή της σε ποίημα με συγκεκριμένα μορφικά στοιχεία. οι δύο 
αυτές έννοιες αποτελούν αντίθετα στοιχεία, τα οποία όμως εξισορροπούμενα και συν-
δυασμένα αρμονικά, δημιουργούν το καλλιτεχνικό έργο, εν προκειμένω την ποίηση.

Οι συγκεκριμένοι όροι αποδίδουν ιδιαίτερα σημαντικές έννοιες στη θεωρητική και 
φιλοσοφική αντίληψη του Σολωμού, όπως αποδεικνύει και η μεγάλη συχνότητα με την 
οποία εμφανίζονται στα Αυτόγραφα. Στα Αποσπάσματα των Στοχασμών των Ελεύ-
θερων Πολιορκημένων, τα οποία επιλέγει ο πρώτος εκδότης του έργου του Σολωμού,  
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Ιάκωβος Πολυλάς, γίνονται αναφορές στον συνδυασμό της “δημοκρατίας Ιδεών” 
και των “αισθήσεων” που αποτελούν το “αληθινό ποίημα”, στη “φύση της Ιδέας και 
στην ανθρώπινη φύση” (Σολωμός, 2002:207), καθώς και στις “έντονες δυνάμεις, οι 
οποίες ξετυλίζονται σε φυσικοεθνικά όργανα, εις μία μικρή γη” που σε συνδυασμό με 
τη “φύση της Ιδέας” συντελούν στη δημιουργία του ποιήματος (Σολωμός, 2002:208). 
Είναι σαφές ότι η χρήση του αντιθετικού αφενός, συμπληρωματικού αφετέρου εννοιο-
λογικού διπόλου “ιδεών” και “δυνάμεων” στους Στοχασμούς, ενισχύει την ερμηνευτική 
υπόθεση για τους όρους από τον Azais που έχει αναπτυχθεί παραπάνω. 

H πρώτη αυτή αναφορά στον Azais και στη φιλοσοφική του αντίληψη τοποθε-
τείται από τον Σολωμό σε ένα συγκείμενο συζήτησης για τη μουσική, αν λάβουμε 
υπόψη αφενός την αρχική προτροπή “Τώρα ας μελετήσουμε τη μουσική ως φυσικοί” 
και αφετέρου όσα ακολουθούν το απόσπασμα που έχει παρατεθεί. Λίγο παρακάτω, 
μπορεί να εντοπιστεί μία έμμεση αναφορά σε αντιλήψεις του Azais, εφόσον δεν 
γίνεται αναφορά στο όνομά του, η οποία αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση της 
θεωρίας περί ήχου του Brook Taylor, Άγγλου μαθηματικού που μελέτησε το θέμα των 
δονήσεων των μουσικών χορδών. Συγκεκριμένα, αναφέρει ο Σολωμός στη σελίδα 
432 των Αυτογράφων:

Remarquons d’ abord que suivant la theorie de M. Taylor une corde tendue peut former ses 
vibrations uniformes d’ une infinité de manieres, qui different entr’ elles pour le phisique, 
mai qui revient le meme pour le geometrique, parque dans chacune de ces manieres, on 
ne fait que changer l’ unité qui sert de mesure.

Ma conclusion est que tous le corps sonores renferment en puissance un infinite de sons, 
e une infinitè de manieres corrispondantes de faire leurs vibrations regulieres; enfin que 
dans chaque differente espece de vibrations le inflexions des parties du corp sonore, se 
font d’une maniere differente. (Σολωμός, 1964:432)

Aς παρατηρήσουμε πρώτα, πως, σύμφωνα με τη θεωρία του B. Taylor, μια τεντωμένη χορδή 
μπορεί να προκαλέσει παλμικές δονήσεις ομοιόμορφες σε απεριόριστους συνδυασμούς που 
διαφέρουν μεταξύ τους από την άποψη της φυσικής, αλλά είναι ίδιες ως προς τη γεωμετρία, 
γιατί σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς αυτούς δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά να αλλάζει 
η μετρική μονάδα.

Το συμπέρασμά μου είναι πως όλα τα ηχητικά σώματα περιέχουν δυνάμει έναν απεριόριστο 
αριθμό ήχων και έναν απεριόριστο αριθμό αντίστοιχων συνδυασμών που κάνουν τις παλμι-
κές δονήσεις τους κανονικές. Τέλος, πως, μέσα σε κάθε είδος παλμικής κίνησης που διαφέρει 
οι μετατροπές των μερών του ηχητικού σώματος γίνονται μ’ έναν τρόπο διαφορετικό.

Οι αναφορές στις παλμικές δονήσεις που προέρχονται από τεντωμένη χορδή, στον 
απεριόριστο αριθμό ήχων που παράγεται από τα ηχητικά σώματα και στους απεριόρι-
στους συνδυασμούς των παλμικών δονήσεων που εκπέμπονται από τις πιο διαφορε-
τικές ηχητικές πηγές αρμονικά και ομοιόμορφα, παραπέμπουν στην ηχητική θεωρία 
του Azais, όπως αναπτύχθηκε στα άρθρα του με τίτλο “Acoustique fondamentale” 
στο Revue Musicale. όπως αναφέρει ο Δάλλας, η θεωρία για τον ήχο που παρατίθεται 
στα Αυτόγραφα, αποτελεί μεταφορά της θεωρίας των ηχητικών δονήσεων του Azais 
στα αγγλικά από τον Taylor (Δάλλας, 2002:44). Οι αναφορές εξάλλου σε επόμενες 
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σελίδες των Αυτογράφων (472, 473) σε “globules sonores”, “globules concordants”, 
“ηχηρά σφαιρίδια” και “εναρμονικά σφαιρίδια”, τα οποία έχουν την ιδιότητα να παρά-
γουν αρμονία στον αέρα, αλλά και στο μυαλό μας και να δημιουργούν μια μαγνητική 
εστία ή μια πηγή ήχου, η οποία να επιθυμεί τη συνένωσή της, είτε με τον εαυτό της, 
είτε με τις γειτονικές πηγές (Coutelle, 1990:108), παραπέμπουν στα συγκεκριμένα 
άρθρα του Azais και ενισχύουν τη σύνδεση της θεωρίας που παραθέτει ο Σολωμός 
με το έργο του Γάλλου φιλοσόφου.

Ο αρμονικός συνδυασμός των δονήσεων που παράγονται από πληθώρα ηχητικών 
σωμάτων παραπέμπει αφενός στην αντίληψη του Azais για την αρμονία που διέπει 
κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία στηρίζεται στην εξισορρόπηση αντι-
θετικών στοιχείων, όπως την αποτυπώνει στα Αυτόγραφα ο Σολωμός, και αφετέρου 
στην αντίληψη του Azais, όπως την είδαμε στο τελευταίο άρθρο του στη Revue 
Musicale, για την εναρμόνιση των ήχων από διαφορετικές πηγές σε τέλεια αρμονία 
και τη δημιουργία ενός συνόλου ενότητας.

Ένα παράδειγμα ποιητικής εφαρμογής της θεωρίας των ηχητικών δονήσεων που 
αναπτύσσει ο Σολωμός και η οποία παραπέμπει σε φιλοσοφικές αντιλήψεις του 
Azais, εντοπίζουμε σε μια παραλλαγή του πρώτου στίχου του πρώτου αποσπάσμα-
τος που παραθέσαμε: “Άκου! Νησιά, στεριές της γης ηχούν με τ’ όνομά σου” (Σολω-
μός, 2002:222). Ο στίχος αυτός που προέρχεται από το Β  ́Σχεδίασμα των Ελεύθερων 
Πολιορκημένων, αποτελεί κομμάτι της ανάμνησης “των λαμπρών ημερών της νίκης” 
(Σολωμός, 2002:221) ενός πολεμάρχου, ο οποίος περιγράφει το όνειρο που είχε δει 
τότε, όπου η αγαπημένη του, του μεταφέρει τον αντίλαλο της δόξας του, βοηθώντας 
τον να τη συνειδητοποιήσει. το όνειρο αποτελεί έναν ακόμα πειρασμό, τον οποίο ο 
πολέμαρχος καλείται να νικήσει. Η αγαπημένη προτρέπει τον πολέμαρχο, στον συγκε-
κριμένο στίχο, να ακούσει από τα νησιά και τις στεριές της γης τον ήχο του ονόματός 
του, για να μπορέσει να αντιληφθεί τη δόξα και τη φήμη του που έχουν απλωθεί σε 
ολόκληρη την οικουμένη. Η ηχητική θεωρία του Azais αποτυπώνεται ακριβώς στο 
ρήμα “ηχούν”, το οποίο τοποθετείται χαρακτηριστικά στην αρχή του δεύτερου ημιστι-
χίου. Ο ήχος με το όνομα του πολέμαρχου που μεταφέρει τον αντίλαλο της δόξας του, 
συνιστά τον τελικό ήχο και το αρμονικό αποτέλεσμα όλων των διαφορετικών ήχων 
που προέρχονται από τις διαφορετικές ηχητικές πηγές των νησιών και των στεριών.

Η δεύτερη άμεση αναφορά σε φιλοσοφικές αντιλήψεις του Azais, με την παράθεση 
του ονόματός του, εντοπίζεται στη σελίδα 476 των Αυτογράφων:

Azais. Le Sist. de l’ Univ. a pour objet ulterieur la compsation de l’homme; et l’existence 
de l’homme a p. O. U. la C. de l’ame humaine; la Con. de l’ A. H. est dont le fruit le plus 
elevè du sisteme de l’Univers.-

L’ ame Humaine au sein de chaque individu, c’est la Collection organique de ces Ideès; e 
ces ideè sont le resultat interieur de l’ action vital qu’ il exerce sur les elemens emanès, en 
sa faveur de tous les Etres de toutes les parties del’Univers. L’Univ. travaille dont sans cesse 
a etablir dans l’ A. H. sa representation fidele. (Σολωμός, 1964:476)

Azais. Το Παγκόσμιο Σύστημα έχει ως απώτερο σκοπό το αντιστάθμισμα (την ανταπό-
δοση, την ανταμοιβή) του ανθρώπου. και η ύπαρξη του ανθρώπου έχει ως απώτατο σκοπό 
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την ανταμοιβή της ανθρώπινης ψυχής. η ανταμοιβή της ανθρώπινης ψυχής είναι λοιπόν ο 
ύψιστος καρπός του Παγκόσμιου Συστήματος. Η Ανθρώπινη ψυχή, στο επίπεδο κάθε ατό-
μου, είναι το οργανικό Σύνολο αυτών των Ιδεών της. και αυτές οι Ιδέες είναι το εσωτερικό 
αποτέλεσμα της ζωτικής ενέργειας που ασκεί επάνω στα στοιχεία που απορρέουν προς ωφέ-
λειά της από όλες τις υπάρξεις όλων των περιοχών του Σύμπαντος. Το Σύμπαν αγωνίζεται 
ασταμάτητα να εγκαθιδρύσει μέσα στην Ανθρώπινη ψυχή την πιστή του αναπαράσταση.

Η παράγραφος αυτή, η οποία δεν αποτελεί αντιγραφή από έργα του Azais, αλλά 
από κάποια έκθεση φιλοσοφικών συστημάτων, όπως αναφέρει ο Coutelle, παρουσιάζει 
περιληπτικά τη θεωρία του των ανταποδόσεων ή των αντισταθμισμάτων, σύμφωνα 
με την οποία το σύνολο της ευτυχίας πρέπει να ισοζυγίζει το σύνολο της δυστυχίας 
στον κόσμο, καθώς και στη μοίρα του ατόμου (Coutelle, 1990:110). Η ανταπόδοση 
ως αντιστάθμισμα αποτελεί, για το σύστημα του Γάλλου φιλοσόφου, όπως αναπτύσ-
σεται στα δύο κύρια έργα του, την κυρίαρχη αρχή της ευτυχίας του ανθρώπου, αλλά 
και της νομοτέλειας του Σύμπαντος. Η αρχή του αντισταθμίσματος συνιστά κλειδί 
για την κατανόηση της εσωτερικής πλοκής της ποίησης του Σολωμού, και αποτελεί, 
σύμφωνα με τον Δάλλα, μια μεθοδική αρχή, κατεβασμένη ως τη βάση της πλοκής 
(θεματικής, ιδεολογικής, μορφολογικής), η οποία παίρνει την εξής απλή μορφή: τη 
στιγμή της κρισιμότητας μιας έκβασης, είτε πριν, είτε μετά, παρεμβαίνει να ισορρο-
πήσει την πλοκή το αντιστάθμισμά της (Δάλλας, 2002:56). 

Ένα από τα παραδείγματα όπου εφαρμόζεται η αρχή του αντισταθμίσματος στην 
ποίηση του Σολωμού, και ειδικότερα ενός αντισταθμίσματος που λαμβάνει τη μορφή 
του ήχου, κάτι που συνδυάζεται με την προαναφερθείσα πτυχή των φιλοσοφικών 
αντιλήψεων που αφομοιώνει ο Σολωμός από τον Azais, εντοπίζουμε στο έκτο κεφά-
λαιο του Β  ́Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκημένων: 

Φωνή ’πε: —ο δρόμος σου γλυκός και μοσχοβολισμένος.
Στην κεφαλή σου κρέμεται ο ήλιος μαγεμένος.
Παλληκαρά και μορφονιέ, γεια σου, Καλέ, χαρά σου!
Άκου! Νησιά, στεριές της γης, έμαθαν τ’ όνομά σου. (Σολωμός, 2002:222)

Στη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου, “εις εκείνην την ώραν της άκρας 
δυστυχίας”, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις, ο πολέμαρχος απομακρύνεται από 
το συμβούλιο που γινόταν, ενθυμούμενος ότι σε εκείνο το μέρος “εις τες λαμπρές 
ημέρες της νίκης”, είχε ακούσει από τα χείλη της αγαπημένης του, “τον αντίλαλο της 
δόξας του” (Σολωμός, 2002:221). Η αντιδιαστολή αυτή, άκρας δυστυχίας, λόγω της 
δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει ο πολέμαρχος, και μεγάλης ευτυχίας, λόγω 
της συνειδητοποίησης της ανδρείας και της δόξας του, αποτυπώνει τη θεωρία του 
αντισταθμίσματος του Azais. Ο ήχος που είναι η φωνή της αγαπημένης του πολέμαρ-
χου, μέσω του οποίου συνειδητοποιεί τη δόξα του και την απήχησή της στον κόσμο, 
λειτουργεί ως το αντιστάθμισμα της σκληρής πραγματικότητας την οποία βιώνει, ώστε 
να τον βοηθήσει να την αντέξει. Αξίζει να εντοπιστεί εξάλλου και η αντιδιαστολή σε 
χρονικό επίπεδο, η οποία αφορά στη διαφοροποίηση του παρόντος που είναι άσχημο 
και τραγικό, από το παρελθόν που είναι ευτυχές και λαμπρό. Το τραγικό παρόν το 
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οποίο βιώνει ο πολέμαρχος, αντισταθμίζεται από το ευτυχές παρελθόν το οποίο έχει 
βιώσει και αναβιώνει, μέσω του ονείρου του. η θεωρία του αντισταθμίσματος του 
Azais αποτυπώνεται και σε αυτό το επίπεδο.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος ήχος που ακούγεται στο όνειρο του πολέμαρχου, 
λειτουργεί και ως ένας πειρασμός, τον οποίο ο ίδιος καλείται να υπερβεί για να μπο-
ρέσει να επιστρέψει στο πεδίο της μάχης και να ολοκληρώσει την αποστολή και το 
χρέος του. Ο αντίλαλος της δόξας του πολέμαρχου, ήταν άγνωστος “εις την απλή και 
ταπεινή ψυχή του”, μέχρι τη στιγμή που η αγαπημένη τον εκθειάζει και τον βοηθά να 
συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ανδρείας και της δόξας του (Σολωμός, 2002:221). 
Συνεπώς, η ταπείνωση, η οποία χαρακτήριζε την ψυχή του ήρωα, αντιπαραβάλλεται 
και δοκιμάζεται από την υπεροψία στην οποία θα μπορούσε να τον οδηγήσει η συνει-
δητοποίηση της δόξας και της φήμης του και η οποία γίνεται μέσω της ανάμνησης του 
συγκεκριμένου ήχου. Ο ήχος, όπως τον εκστομίζει η αγαπημένη και τον αναβιώνει 
ο πολέμαρχος, λειτουργεί, στο πλαίσιο της ερμηνείας αυτής, ως η αντιπαραβολή και 
το αντιστάθμισμα της ταπείνωσης και της απλότητάς του και ως ο πειρασμός στον 
οποίο υποβάλλεται η ψυχή του για να αναδειχθεί ακόμα πιο ανδρεία. 

Η μεθοδική αρχή του αντισταθμίσματος, μπορεί να εντοπιστεί και σε μορφολογικό 
επίπεδο, αν πάρουμε για παράδειγμα τους δύο στίχους:

Παλληκαρά και μορφονιέ, γεια σου, Καλέ, χαρά σου!
Άκου! Νησιά, στεριές της γης, έμαθαν τ’ όνομά σου. (Σολωμός, 2002:222)

Η χρήση του θαυμαστικού στο τέλος του πρώτου στίχου, η οποία γίνεται για 
σκοπούς απόδοσης περαιτέρω έμφασης στην απεύθυνση προς τον πολέμαρχο, μπορεί 
να εντοπιστεί και στην έναρξη του δεύτερου στίχου. Η κατάληξη του ενός στίχου με 
τη χρήση του συγκεκριμένου σημείου στίξης, αντισταθμίζεται από την αντίστοιχη 
έναρξη του επόμενου με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, η χρήση στον πρώτο στίχο των 
δύο επιθέτων “παλληκαρά” και “μορφονιέ” που αποτυπώνουν δύο θετικά χαρακτηρι-
στικά στοιχεία της προσωπικότητας του πολέμαρχου, αντισταθμίζεται από τη χρήση 
των δύο ουσιαστικών “νησιά” και “στεριές” που αποτυπώνουν τα δύο στοιχεία της 
φύσης που συμμετέχουν ως παραλήπτες της παλληκαριάς και της ομορφιάς του, ως 
γνώστες και συμμέτοχοι δηλαδή των δύο προαναφερθέντων χαρακτηριστικών στοι-
χείων της προσωπικότητάς του. Οι αρετές του ήρωα που αναφέρονται στον πρώτο 
στίχο, αντισταθμίζονται από τα στοιχεία της φύσης που γίνονται κοινωνοί τους, τα 
οποία αναφέρονται στον δεύτερο στίχο. ο αριθμός και το μέρος του λόγου στο οποίο 
ανήκουν οι λέξεις σε κάθε περίπτωση, καταδεικνύει την αρχή της ισορροπίας και του 
αντισταθμίσματος, οι οποίες ακολουθούνται.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία, αφού έχουν σκιαγραφηθεί συνοπτικά οι βασικές φιλοσοφικές 
αντιλήψεις του Γάλλου φιλοσόφου Pierre Hyacinthe Azais, όπως αποτυπώνονται 
στα κυριότερα έργα του, έχουν εντοπιστεί και συζητηθεί τρεις αναφορές σε αυτές 
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που εντοπίζονται στα Αυτόγραφα του Έλληνα ποιητή Διονύσιου Σολωμού. Οι δύο 
από τις αναφορές είναι άμεσες, εφόσον δηλώνεται το όνομα του Azais στην αρχή 
των παραθεμάτων, ενώ η τρίτη είναι έμμεση, εφόσον μόνο έμμεσα, ωστόσο αρκετά 
ξεκάθαρα, εξάγεται η διασύνδεση με τις αντιλήψεις του Γάλλου φιλοσόφου. 

Στην πρώτη άμεση αναφορά, σύμφωνα με την ανάλυση που έχει γίνει, αποτυ-
πώνεται η αρχή της εξισορρόπησης δύο αντιθετικών δυνάμεων και προτείνεται μία 
ερμηνευτική προσέγγιση για την έννοια και τη χρήση των συγκεκριμένων όρων που 
λαμβάνει ο Έλληνας ποιητής από τον Azais, υπό το πρίσμα του συσχετισμού τους 
με τις σχετικές αντιλήψεις του Hegel. Η δεύτερη άμεση αναφορά παραπέμπει, όπως 
έχει εκτενώς συζητηθεί, στη θεωρία των αντισταθμισμάτων του Γάλλου φιλοσόφου 
και πλαισιώνεται από συγκεκριμένη ποιητική εφαρμογή από το σολωμικό έργο όπου 
εντοπίζονται και αναλύονται πληθώρα πτυχών της συγκεκριμένης θεωρητικής αρχής. 
Τέλος, όπως έχει διαφανεί από τη συζήτηση, η έμμεση αναφορά συνδέεται με στοι-
χεία της ηχητικής θεωρίας του Azais που γίνεται πιο ξεκάθαρη μέσω της ανάλυσης 
συγκεκριμένου σολωμικού ποιητικού παραδείγματος. 

Μέσα από τον εντοπισμό και την ανάλυση των πιο πάνω πτυχών της γόνιμης 
επίδρασης, όπως ορίστηκε στην αρχή, των αντιλήψεων του Pierre Hyacinthe Azais 
στη θεωρητική αντίληψη και την ποιητική πρακτική του Διονύσιου Σολωμού, παρέ-
χονται περαιτέρω εναύσματα για την ανάλυση και την αποκωδικοποίηση ορισμένων 
πτυχών της ποιητικής και της ποίησης του Έλληνα ποιητή, γεγονός που συμβάλλει 
στην πληρέστερη κατανόηση και ερμηνεία του πολυσύνθετου έργου του.

Βιβλιογραφία

Αγγελάτος, 2009
Δημήτρης Αγγελάτος, Το έργο του Διονύσιου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών. 
Αθήνα: Gutenberg. 

Azais, 1810
Pierre Hyacinthe Azais, Système universel, Leblanc.

Azais, 1831a 
Pierre Hyacinthe Azais, “Correspondance”, Revue Musicale 37.

Azais, 1831b 
Pierre Hyacinthe Azais, “Acoustique Fondamentale”, Revue Musicale 39.

Azais, 1831c
Pierre Hyacinthe Azais, “Acoustique de la musique”, Revue Musicale 49.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



Παναγιώτα ΧαραλαμΠους

244

Azais, 2010
Pierre Hyacinthe Azais, Des compensations dans les destinées humaines. Nabu Press. 

Βελουδής, 1989
Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός: Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι Γερμανικές πηγές. 
Αθήνα: Γνώση.

Δε Βιάζης, 1890 
Σπυρίδων δε Βιάζης, “Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος”, Απόλλων 62:956–962.

Coutelle, 1990
Louis Coutelle, “Η παλιά παιδεία πίσω από τη νέα τέχνη του Σολωμού (1989)”, Πλαισιώνοντας 
τον Σολωμό (1965–1989): 83–163. Αθήνα: Νεφέλη.

Δάλλας, 2002
Γιάννης Δάλλας, “Μουσικήν ποίει... Η σημασία και η λειτουργία του ήχου στα ώριμα ποιήματα 
του Σολωμού”, Σκαπτή ύλη από τα Σολωμικά μεταλλεία. Αθήνα: Άγρας.

Hegel, 2000
G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική, (μτφρ.-εισ.-σχόλια: Γιώργος Βελουδής). Αθήνα: 
Πόλις.

Καρδάμης, 2002
Κώστας Καρδάμης, “Greek music of the Early Nineteenth Century: Nikolaos Halikiopoulos 
Mantzaros and his Early Works”, Royal Holloway Graduate Music Research. Internet Journal 
written and edited by students of the Department of Music.

Κεχαγιόγλου, 2003
Γιώργος Κεχαγιόγλου (επιμ.), Εισαγωγή στην Ποίηση του Σολωμού. Ηράκλειο: Πανεπιστη-
μιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Κριαράς, 1969
Εμμανουήλ Κριαράς, Διονύσιος Σολωμός. Ο βίος – το έργο. Αθήνα: Εστία.

Λούντζης, 2001
Νικίας Λούντζης, “Η Επτανησιακή Μουσική Σχολή, (Απροκάλυπτη θεώρηση και αναθεώ-
ρηση)”, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 24:9–40.

Merlier, 1990
Octave Merlier, “Solomos et Azais”, Solomos et Origène suivi de deux autres essays. Αθήνα: 
Centre d’ Etudes d’ Asie Mineure.

Milliex, 1957
Roger Milliex, “Ο Σολωμός και η Γαλλία”, Καινούργια Εποχή, Άνοιξη: 89–98.

Σολωμός, 1964
Διονύσιος Σολωμός, Αυτόγραφα Έργα, (επιμ.: Λίνος Πολίτης). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σολωμός, 2002
Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα, τμ. Ά , (επιμ.: Λίνος Πολίτης). Αθήνα: Ίκαρος.

Χαμουδόπουλος, 1927
Δ.Α. Χαμουδόπουλος, “Διονύσιος Σολωμός, Νικόλαος Μάντζαρος και ο Ύμνος εις την 
Ελευθερίαν”, Νέα Εστία: 140–146. 

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au




