
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΠΟΙΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΥΜΕΥΤΑΣ 1

Ή ιερά και τιμία Τέχνη των Αιγυπτίων ίερογραμματέων—μία άπομί- 
μησις τής μεταλλευτικής τοΰ χρυσού — διεμορφώθη ύπό των Ελλήνων 
χυμευτών τής ’Αλεξάνδρειάς κα'ι τού Βυζαντίου, διά των ελληνικών περί 
τής ύλης φιλοσοφημάτων, έίς μίαν αληθινήν περ'ι των μετάλλων φιλο
σοφίαν, καθ’ ήν (ως άλλοιε εκ τών χυμευτικών κειμένων υπέδειξα)1 2 τά 
μεν μέταλλα έθεωροΰντο ούσίαι πρωτουργοι ή στοιχεία, τό δ’ έκ μεταλλικών 
ουσιών σύνθεμα ως παρέχον τό χύμα τοΰ φυσικού χρυσού διά τής «μεσα- 
ζούσης» ουσίας. 'Γην ελληνικήν ταύτην Χρυσοποιίαν ώνόμασα Χυμευτικήν, 
κατ’ άντίθεσιν τής Άλχυμείας τών Άρά(3ων και τών Δυτικών.

Τήν έπίδρασιν τής Ελληνικής φιλοσοφίας επί τής Χυμευτικής πρέπει νά 
δχακρίνωμεν εις τρεις κατηγορίας:

α) Έπίδρασιν έκ τής γενικής αρχής τής δλης ελληνικής φιλοσοφίας περ’ι 
μιας άρχεγόνου ύλης καί τής ενότητος τού παντός.

(3) Έπίδρασιν έκ τής φυσικής φιλοσοφίας τοΰ «Τιμαίου» περί τού «παν- 
δεχοΰς» ήτοι τής ενιαίας Πλατωνικής ύλης είδοποιουμένης υπό τής ψυχής! 
^αριθμού κοινούντος εαυτόν», κατ’αριθμητικά; αναλογίας, εις σώματα, συν- 
αποτελούμενα έξ έπιπέδων (τριγώνων). Ή τού Τιμαίου δέ τρίτη ουσία, 
ή ενοΰσα τήν ύλην μετά τής ψυχής, έγένετο τό μεσιτεύον φύραμα τών χυμευ
τών— ή φιλοσοφική λίθος3.

γ) Έπίδρασιν έκ τών’Αριστοτελικών θεωριών περί τών δύο «έναντίων»: 
τής ύλης καί τοΰ έκ ταύτης διά τής κινήσεως διαμορφουμένου είδους τών 
διαφόροον σωμάτων, μεταβαλλομένων εις ά'λληλα δίκην αριθμών.

Τήν Πλατωνικήν θεωρίαν τής χυμευτικής, άναπτυσσομένην κυρίως υπό 
τών Βυζαντινών υπομνηματιστών Στεφάνου τοΰ Άλεξανδρέως, τοΰ Χριστιανού 
καί τοΰ Ανεπιγράφου, δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ως τινα έφαρμογήν 
εις τήν χρυσοποιίαν τών άποκρύφων Μαθηματικών, ως ταΰτα έξειλίχθησαν 
εις τάς Νεοπλατωνικός Σχολάς τής ’Αλεξανδρείας έκ τής Πυθαγορείου καί

1 Άνακοίνωσις γενομένη έν τή συνεδρία τής 16 ’Ιανουάριου 1926 τής Εταιρείας 
Βυζαντινών σπουδών. Ίδε Επετηρίδα, Γ'. σελ. 359.

’ Τδε τήν πραγματείαν μου: Ψαμμουργική καί χυμεία (Συμβολαί, σελ. 19 έξ.) καί τό 
ά'ρδρον μου: La naissance de la Chimie εν «Scientia» τοΰ 1922, σ. 189 έξ.

3 Τοΰτο υπέδειξα τό πρώτον έν Revue Scientifique, 1924, σ. 182.
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τής Πλατωνικής κοσμοσοφίας, ήτις άναμφιβόλως έγένετο ή πρώτη αφετηρία 
τής Μυστικής επιστήμης τοΰ Μεσαίωνος *. Διά τής Μαθηματικής δέ ταυ- 
της Χυμευτικής, ή χρυσοποιία προσέλαβε τον άπόκρυφον εκείνον χαρα
κτήρα, τον πολλαχώς άντιτιθέμενον προς τά θετικώτερα εκ τής Αριστοτελικής 
φιλοσοφίας χυμευτικά διδάγματα.

Συμφώνως δέ προς την τετραμερή Μαθηματικήν των αρχαίων, διακρίνομεν 
και τέσσαρας απόψεις τής Νεοπλατωνικής χρυσοποιΐας, ήτοι την αριθμητικήν, 
τήν γεωμετρικήν, τήν αστρονομικήν και τήν μουσικήν. Οΰτω δέ, ό μέν χυμευτής 
Χριστιανός2 αναπτύσσει τήν εκ τής μοναδικής ύλης δημιουργίαν τών ουσιών, 
δίκην αριθμών παραγομένων έκ τής μονάδος, καί τήν διά σχημάτων γεωμε
τρικών παράστασιν τών κοσμογονικών αρχών κατά Πλάτωνα, οϊον τοΰ πυρός 
διά τής πυραμίδος, τοΰ άέρος διά τοΰ οκταέδρου, κλπ. καί τήν παράστασιν τοΰ 
μέν συνόλου έκάστου πράγματος διά τοΰ τετραγώνου, τοΰ «από τριών» κλά
σματος αΰτοΰ (τών 3/4) διά τοΰ τριγώνου, τοΰ «από δυο» (ήτοι τοΰ 1j2) διά 
τοΰ ημικυκλίου, καί τοΰ «από ενός» (τοΰ 1/i) διά τοΰ κύκλου. Ό δέ Στέφα
νος Άλεξανδρεΰς εις τήν δευτέραν πράξιν τής Χρυσοποιίας αΰτοΰ3 παραβάλλει 
τήν διαμόρφοισιν τοΰ χυμευτικοΰ εκ τών μεταλλικών ουσιών συνθέματος προς 
τον σχηματισμόν τοΰ χΰματος τής ’Αριθμητικής εκ τών μονάδων καί τής 
μουσικής αρμονίας εκ τών τετραχόρδων, και προς τάς γεωμετρικός τών 
αριθμών θεωρίας: «Τό τών αριθμών συγκείμενον πλήθος έκ μιας τής 
ατόμου καί φυσικής μονάδος τήν ΰπαρξιν έχει, άπειρον αυτή συντείνουσα τήν 
τών άλλήλων σχέσιν ως εξ αυτής προσεληλυθότα περιέχει καί περικρατεΤ.... 
τήν γάρ κυκλικήν καί σφαιροειδή τών αριθμών θεωρίαν, όμοίαν έαυτής άνα- 
δείκνυσιν άποκατάληξιν, τών πέντε αριθμών φημί καί τών εξ ... παντός δέ 
χΰματος καί μορίων εξηκοστόν, εξ αυτής τήν γένεσιν έ'χοντα καί άνακυκλοΰντα 
πάλιν εις εαυτήν, συστελλόμενα τήν φυσικήν άποπληροΰσι μονάδα.... καί 
τής μουσικής δέ ιστορίας οΐ τε νέατοι καί παρΰπατοι, εί δέ έκ τεσσάρων, εί δέ 
έπί τρίτφ λόγφ.... εις έ'ν τι τής ουσίας συναρμοσθέντα καί έαυτής βία κρατού
μενα καί συνιστάμενα.... δυο γάρ άκρων ποιοτήτων εις μεσίτης καί διαλλά- 
κτης ευρίσκεται, σώζων αυτών τά έκάτερα.. Καί έ'ξεις πάντα απλώς είπεΐν τά 
τοιαΰτα έκ τοΰ ενός αυτών καί πρωτίστου τήν ουσίαν ειληχότα, κλπ».

Άλλ’ ειδικήν πραγματείαν περί τών κοινών χαρακτήρων τής χυμευτικής 
χρυσοποιίας καί τής μουσικής συνθέσεως έγραψεν ό χυμευτής ’Ανεπίγραφος, 
ό έπισημότατος υπομνηματιστής τών Έλληνοαιγυπτίων χυμευτών, ΰπό τό 1 2

1 νΙδε τήν πραγματείαν μου: Τά Μαθηματικά τών Βυζαντιν. έν «Άθηνάς» τόμ.35-206.
2 Collect, des alchim. grecs, par Berthelot et Ruelle, o. 412 έξ. πρβλ. Introd. 

σελ. 160.
8 Phys. et med. graec. min. έκδ. Ideler II, 202 έξ.
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δνομα τοΰ οποίου φέρονται και δυο άλλαι πραγματεΐαι, ή μέν «Περί τοΰ 
θείου ύδατος τής λευκώσεως» (Coll. σ. 421 -425), ή δέ «Τό τής χρυσοποιίας 
συνεπτυγμένον» (σ. 424 -433), πραγματευόμενη περί τοΰ μεταλλικού συνθέ
ματος τής χρυσοποιίας. Έκ των πραγματειών τούτων κυρίως ή περί Μουσι
κής καί Χυμείας έχει νεοπλατωνικόν μυστικώτερον χαρακτήρα, πολλήν δέ την 
φραστικήν ομοιότητα προς την πραγματείαν τοΰ Χριστιανού, την έπιγραφο- 
μένην: «Πόσαι είσίν αί κατ’ είδος καί γένος διαφοραί τών ποιήσεων» (σ. 410- 
414), ήτις μάλιστα, διερευνώσα λεπτομερέστερον τούς διαφόρους συνδυασμούς 
τών χυμευτικών μεθόδων, φαίνεται ιός τι συμπλήρωμα τοΰ ’Ανεπίγραφου. 
Έντεΰθεν δέ θά ήδυνάμεθα ίσως ν’ άναφέρωμεν τάς δύο ταΰτας πραγματείας 
εις τον αυτόν συγγραφέα.

Ή ανεπίγραφος δ’ αυτή πραγματεία περί Μουσικής και Χυμείας, άποτε- 
λουμένη εκ 15 παραγράφων, τών οποίων οΐ επτά κυρίως άναφέρονται εις την 
Μουσικήν θεωρίαν, παρέχει λεπτομέρειας τινάς περί τών ήχων καί αρμονιών 
καί μουσικών οργάνων, αξίας πολλής προσοχής. Τούς διαφόρους τόνους (κλί
μακας ή φθόγγους ή διαστήματα) άποκαλεΐ στοχοΰς, καί διαιρεί τούτους:

α') Εις τούς τέσσαρας γενικωτάτους ή θεμελίους στοχούς ή ήχους, 
ήτοι τάς τέσσαρας διατονικός κλίμακας ΑΒΓΑ τής Βυζαντινής Μουσικής, 
αΐτινες μετά τών πλαγίων άποτελοΰσι τήν Όκτάηχον.

β') Είς τούς διαφόρους στοχούς = φθόγγους, τούς οποίους διακρίνει εις 
κέντρους ή καθαρούς (βασικούς ή θεμελιώδεις φθόγγους), βεβαίως τούς 
νΰν έμφώνους λεγομένους τόνους (ανιόντας —τά κεντήματα καί ή υψηλή, 
καί κατιόντας), είς άήχους ή παραήχους, τ. έ. τούς νΰν άφωνους ή ήμι- 
φώνους τόνους ή σημάδια (ίσον, κύλισμα καί ήμίφωνον) καί εις ίσους (δύο 
διαστήματα τοΰ αύτοΰ μεγέθους· πρβλ. καί τον ούτω καλούμενον ίσον τής 
Βυζαντινής Μουσικής).

γ') Είς τά διάφορα μουσικά πάθη, ήτοι τήν ρεΰσιν, τήν νΰν συνήθως 
ύπορροήν ή απορροήν, καί τήν φθοράν (τήν νΰν ομοίως φθοράν).1

Έκ τών διαφόρων τούτων στοχών «ύφαίνουσι (λέγει εν σ. 434) τάς 
κατά μέρος μελφδίας τών ύμνων ή θεραπειών ή αποκαλύψεων ή ά'λλου σκέ
λους (=κλάδου) τής ίεράς επιστήμης», καί εκ τών απείρων τούτων μελφιδιών 
ιδιαιτέρως αναφέρει τάς έξης συμφωνίας: α') τήν από τεσσάρων στοχών καί 
β') τήν από τριών στοχών, ήτοι 1, 2, 3 ή 2, 4, 1 ή 4, 1, 2, λαμβανομένων 
δηλαδή τριών (έκ τών τεσσάρων) ήχων ώς βάσεων τής συμφωνίας. Έκ τοΰ 
χωρίου δέ τούτου τοΰ Άνεπιγράφου θά ήδυνάμεθα ίσως νά συμπεράνωμεν

1 Ό ορος σόλοικον (σ. 435, § 4) ή παρατροπή σημαίνει τήν παραφωνίαν 
(φάλτσο), ή δέ διάστασις τά τών ήχων διαστήματα (ούχί δέ κυρίως dinstiction, me 
μεταφράζουσι, σ. 411, οί έκδόται).
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δπ ήτο γνωστή ή πολυφωνία εις τούς Βυζαντινούς, άντιθέτιος προς τήν κοι
νήν δόξαν τών σημερινών μουσικολόγων.

Έκτος τών αρμονικών τούτων συνδυασμών τών ήχων, ό συγγραφείς 
αναφέρει συνάμα τάς άλλοτροπικάς μορφάς έκάσιης μελωδίας, άναλόγως τής 
έκτελέσεο>ς αυτών επί τίνος εκ τών ποικίλων μουσικών οργάνων, άτινα διαιρεί 
εις τάς έξης τάξεις (σ. 438):

Α) ’Όργανα κιθαρικά, ήτοι τα έγχορδα, εις τά όποια ανάγονται:
1) τό πλινθίον διά 36 χορδών. Εντεύθεν δέ, καθώς καί έκτης προσθήκης 
τού χ/φ. Ε: «τά δέ καλούμενα όργανα κατ’ εξοχήν παρ’ ημών νΰν (=τά κατω
τέρω αθλητικά) οί αρχαίοι εκάλουν ταΰτα πλινθίον άχορδον καί αθλητικόν», 
συμπεραίνομεν ότι ό όρος πλινθίον δηλοΐ πράγματι ίδιον δργάνον μουσι
κόν καί οθχί μέρος οργάνου, ως έξηγοΰσι συνήθως1. 2) ή λύρα δια χορδών 9.
3) τό άχιλλιακόν δι’ 21 χορδών καί μιας επαγωγικής, καί 4) τό ψαλτή- 
ριον διά 3 ή 4 ή 5 ή 10 ή 30 ή 40, αλλά καί περισσοτέρων χορδών.

Β) Τά αθλητικά όργανα, ήτοι α') τά εξής διά χαλκού: 1) τό διά χαλ
κού αθλητικόν, τό άλλως πλινθίον άχορδον ή αθλητικόν καί μέγιστον 
όρ.γ.ανον ή ψαλτήριον καί χειρόργανον, όπερ είναι βεβαίως ή 
υδραυλίς ή υδραυλική τού Κτησιβίου (200 π. X.) καί "Ηρωνος τού 
Άλεξανδρέως 1 2, άναφερομένη καί υπό τού Βιτρουβίου 3 καί τού ’Αθηναίου4, 
γνωστή δ’ έν Κωνσταντινουπόλει από τής ίΨ5 έκατονταετηρίδος5. Ή υδραυλίς 
ελειτούργει δι’ αερίου ρεύματος, παραγομένου κανονικώς διά πιέσεως ύδατος, 
οΐ)εν καί τό όνομα τού οργάνου υδραυλίς (καί ή εντεύθεν έπειτα υδραυ
λική τέχνη τής Μηχανικής). Ή γλυκύτης τών έκ τής ύδραυλίδος ήχων μαρτυ- 
ρεΐται υπό τών εξής λόγων τού Άνεπιγράφου (438): «Έστι δέ οίκείον (τό 
χειρόργανον) τών θείων δυνάμεων καί αρμόζεται κυρίως ταΐς ψυχαΐς καί πρός 
ρώσιν τών σωματικών δυνάμεων έστιν επιτήδειον καί πρός κατάνυξιν ψυχής
καί πρός φιλίωσιν Θεού, θελκτικόν__ ». 2) Τό κα β ιθακά ν θ ιον επτά
δακτύλαιν, τό παρά Δουκαγγία) καβιδακάνθιον. 3) τό πανδούριον,
4) τό ν ά δ ι ο ν, τό κατά Δουκάγγ. τ ο ν ά ρ ι ο ν. 5) ή σ ά λ π ι γ ξ. 6) οι 
κ ό ρ ν ικ ε ς.

β') Τά έξ άλλης ΰλης κατεσκευασμένα, ήτοι 1) οί εθθύαυλοι: μονο
κάλαμον, δικάλαμον, πολυκάλαμον καί ράξ τετραώρεον, 2) τό πλάγιον 
(ό πλαγίαυλος).

Γ) Τά ναυστά (ναύω; πρβλ. Ήσυχ. ναύει = ρέει, βγάζει), έκ χαλκού ή

1 ”Ιδ. Georges, Latein. - deutscli. Handwort. έν λ.
2 Heron. Alex., Opera, έ'κδ. Schmidt L. 192 (XLII), finleit. σ. XXXVII.
3 De archit. X. 13.
4 Δ. 174<1.
6 ”Ιδ. P. Tannery, Athenee sur Ctesibius et l'hydraulis, «Revue des Et. Gr.» 

IX. o. 23.
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ύάλου ή οστράκου (κεράμου- αί νΰν τραμπούκες), άτινα είναι βεβαίως τά 
νϋν λεγάμενα όργανα κρουστά, τά διάφορα τύμπανα: τά κύμβαλα χει- 
ρών και τά κύμβαλα ποδών. Τά Ικ χαλκού κατασκευαζόμενα ναυστά 
έλέγοντο καί δξΰβαφα, ήν λέξιν έξηγούσιν, ως γνωστόν, αγγεία προς 
υποδοχήν ό'ξους1. Άλλ’ως αλλαχού υπέδειξα1 2, ε’ις τον δρον αρμόζει καλ- 
λίτερον ή σημασία τού δι’ οξους ή εις τό οξύ (τ. έ. εις την θερμοκρασίαν 
τού βαθέως πορφυρού) βεβαμμένου χαλκού.

Τούς μουσικούς ήχους καί τάς μουσικάς συμφωνίας παραβάλλει έπειτα 
ο συγγραφεύς προς τάς θεμελειώδεις ουσίας τού χυμευτικοΰ συνθέματος καί τού 
συνθέματος τούτου τάς διαφόρους αλλοτροπίας, τά δέ μουσικά όργανα πρός τά 
όργανα των διαφόρων χυμικών πράξεων, δι’ ών παρασκευάζεται τό χρυσογόνον 
χύμα τής «καθ’ ειρμόν επιστήμης» 3: «“Ωσπερ γάρ τοϊς μέρεσι τής χυμευτι- 
κής ύλης ή τέχνη συγγενομένη καί πολλά καί διάφορα των ποιήσεων τά είδη 
άπέδειξεν, οΰτω καί τό τής μουσικής θεοδώρητου αγαθόν, ύλικοΐς μιγνύμενον 
εϊδεσιν, πλείονας ειδών διαφοράς άπεκύησεν.» (439,6).

Παραδεχόμενος δ’ό συγγραφεύς ως σύμβολον άμα καί ως πρώτην ύλην 
ιού χρυσοποιοΰντος «θείου ύδατος» τό φόν, κατά τό παράδειγμα τής 
«όρνιθογονίας», θεωρεί τήν ύλην ταύτην τετραμερή (εκ λευκού καί ξανθού 
ή λεκίθου, εξ υφής ή ύμένος καί έξ ελίκτρου ή οστράκου), αναλογούσαν άρα 
πρός τήν ύλην τής Μουσικής, τήν εκ των τεσσάρων στοχών. Έκ των τεσ
σάρων δέ τούτων χυμευτικών υλών υπολογίζει τούς συνδυασμούς τών χυμευ- 
τικών πράξεων είς 135 τάξεις, τάς επισήμους—μή λαμβανομένων ύπ’ όψιν 
ατομικών συνθέσεων, τ. έ. τών όφειλουμένων είς τήν ατομικήν έκάστου 
πρωτοβουλίαν 4.

Τάς διαφόρους ταύτας τάξεις χρυσοποιίας σαφέστερου καθορίζει ή 
πραγματεία τού Χριστιανού (σ. 410 — 414), ως εξής: α) Ή συμμετοχή καί 
τών τεσσάρων όμού συστατικών τού φού έν τφ συνθέματι αποτελεί τάξιν 
μίαν, τήν πρώτην τετρασύνθετον- β) ή συμμετοχή τών τριών μόνον μερών

1 νΙδ. Observations sur les tioms des vases a mettre de vinaigre, 
etc. par M. Letr o n n e, a. 40.

’ «Άθηνάς» τόμ. 36, σ. 305.
3 Τό: καθ’ ειρμόν επιστήμης ή οικονομίας (σ. 435-7 καί 437), άφινόμενον ύπό 

τών έκδοτων αμετάφραστοι1, δηλοϊ τήν επιστημονικήν διάταξιν τής εργασίας κατ’ αλλη
λουχίαν αρμονικήν.

* Τό χωρίον 434,2 τού κειμένου: «Αί δέ καθ’ έ'καστα καί άτομοι (αντί: άτομικαί) 
πάντως καί άπειροι, καθώς Ιστιν εύρεΐν απειρίαν ατόμων» δηλοι, δτι αί καθ’ έκαστα, 
μέθοδοι είναι καί ατομικής πρωτοβουλίας καί άπειροι, καθώς υπάρχει καί απειρία ατόμων 
δηλ. ανθρώπων. Οί έκδ. (σ. 411) μεταφράζουσι τό απειρίαν: manque d’experience 
xui inexperience, άντί immense καί immensite).
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u Μιχαήλ K. Στεφανίδου

τοϋ φού παρέχει τάξεις τέσσαρας (συνθέματα τρισύνθετα άνευ λεκίθου, η 
άνευ λευκού, ή άνευ ύμένος, ή άνευ οστράκου), γ) Ή σημμετοχή τών δυο έκ 
τεσσάρων συστατικών (δηλ. λευκού καί ύμένος, η λευκού καί οστράκου, ή λευ
κού και ξανθού, ή ξανθού καί ύμένος, ή ξανθού καί οστράκου, ή ύμένος καί 
οστράκου) αποτελεί τάξεις εξ. δ) Ή συμμετοχή ενός έκαστου μέρους έκ 
τών τεσσάρων τού φού: τάξεις τέσσαρας. Έχομεν άρσ εν συνόλω τάξεις
1 +4 + 6 + 4=15.

Άλλ’ άφ’ ετέρου, ύπάρχουσι τρεις τρόποι κατεργασίας τών συνθεμάτων, 
ό διά πυρός, ό έν ψυχρφ καί ό μικτός, τών οποίων έκαστος περιλαμ
βάνει τρεις διαφοράς: την ξηράν, την ύγράν καί την μέσην, ήτοι έν 
δλω έχομεν έννέα τρόπους κατεργασίας τών ύλών.

Οΐ έννέα ούτοι τρόποι, έφαρμοζόμενοι εις τάς ανωτέρω 15 τάξεις, 
παράγουσιν έν συνόλφ τάξεις ποιήσεων 15x9=135.

Έν τοϊς ανωτέρω εύδιάγνιοστος, νομίζω, ή κατ’ αναλογίαν μίμησις 
τής έν τψΤιμαίω τού Πλάτωνος διαιρέσεως τής αρχικής ύλης τού Κόσμου 
κατά τούς αριθμητικούς λόγους τών μουσικών διαστημάτων: <·Καί τρία 
λαβών αύ τά όντα, συνεκεράσατο εις μίαν πάντα ιδέαν... μιγνύς δε μετά 
τής ουσίας καί έκ τριών ποιησάμενος έν, πάλιν δλον τούτο μοίρας οσας 
προσήκε διένειμεν... ήρχετο δέ διαιρεϊν ώδε· μίαν άφεΐλε τό πρώτον από 
παντός μοίραν μετά δέ ταότην άφήρει διπλάσιάν τούτην τήν δ’ αύ τρίτην, 
ημιολίαν μέν τής δευτέρας, τριπλασίαν δέ τής πρώτης· τετάρτην δέ, τής δευτέ- 
ρας διπλήν πέμπτην δέ, τριπλήν τής τρίτης' τήν δ’ έκτην, τής πρώτης· όκτα- 
πλασίαν έβδόμην δέ, έπτακαιεικοσαπλασίαν τής πρώτης κτλ». (Τίμ. 36“). 
Ήτοι: Τό αρχικόν τής ύλης σύνθεμα διαιρείται εις μέρη επτά, κατά λόγους 
διαιρέσεως, τούς εξής: 1,2,3,4,9,8,27, άποτελοϋντας δύο διακεκριμένος 
γεωμετρικός προόδους, τήν πρώτην 1, 2, 4, 8, τής οποίας λόγος ό αριθμός 2, 
καί τήν δευτέραν 1, 3, 9, 27 μέ λόγον τον αριθμόν 3. Τά διαστήματα δέ 
ταΰτα χαρακτηρίζουσι τάς πέντε συνεχείς όκταφωνίας τού διατονικού γένους 
τού Πλάτωνος, αλλά συνάμα καί τάς σχετικάς τροχιάς τών επτά πλανητών. 
Διότι, έάν λάβωμεν ώς μονάδα τήν άπόστασιν τής Γής από τού Ήλιου, ή 
σχετική άπόστασις τού Έρμοΰ είναι 0,387, τής ’Αφροδίτης 0,733, τού Ήλιου, 
1, τού ’Άρεος 1,524, τής Ήρας 2,667, (τής Παλλάδος 2,768), τού Διός 5,203 
καί τού Κρόνου 9,539. Πολλαπλασιάζοντες τάς σχετικάς ταύτας αποστάσεις 
επί 3 (τον λόγον τής περιφερίας προς τήν διάμετρον), εύρίσκομεν τάς τροχιάς 
τών ανωτέρω πλανητών έχούσας περίπου προς άλλήλας ώς οί πλατωνικοί 
αριθμοί, ήτοι, 1,14=1, 2,16 = 2, 3.00=3, 4,56 = 4, (8 = 8), 15,6 = 9 καί 
28,61=27 ι. 1

1 ’Ίδε Oeuvres de Platon, trad. V. Cousin, 12, σ. 332 καί Oeuvres de Platon, par 
Schwalbe, σ. 500.
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Μουσική καί χρυσοποιία κατά τούς Βυζαντινούς χυμευτάς. 45

Έκ τών Πυθαγορείων δέ τούτων θεωρημάτων προήλθεν ή κατά τούς 
Νεοπλατωνικούς αναφορά τών επτά πλανητών εις τούς επτά φθόγγους τής 
Μουσικής 1: τοΰ Κρόνου (τοϋ μάλλον άφισταμένου τής Γης) προς τήν 
υπάτην (si), τοΰ Δ ιός (τοΰ πλησίον τοΰ Κρόνου) προς τήν παρυπάτην 
(do), τοΰ ’’Ηλιου (μεσαιτάτου) προς τήν μέσην (mi), τοΰ ’Άρεως (παρά 
τον "Ηλιον άνωθεν αυτού) προς τήν ύπερμέσην (re), τοΰ Έρμοΰ (παρά 
τον “Ηλιον κάτωθεν αύτοΰ) προς τήν παραμέσην (fa), τής Σελήνης 
(πλησίον τής Γής) προς τήν νήτην (la) καί τής ’Αφροδίτης (παρά τήν Σελή
νην) προς τήν παρανήτην (sol). Ή σχέσις δ’ αΰτη φθόγγων καί πλανητών 
ευκολον βεβαίως ήτο ν’ άγάγη εις τήν αναφοράν καί τών μετάλλων (τών σχε- 
τιζομένων προς τούς πλανήτας) εις τούς φθόγγους, καί εις τήν παραβολήν τής 
Χρυσοποιΐας προς τήν Μουσικήν.

Ή παραβολή δ’ αΰτη τών χυμευτικών πράξεων προς τάς μουσικάς συνθέ
σεις είναι έκ τών ευτυχέστερων παρομοιώσεων τής Βυζαντιακής Χυμευτικής, 
όθεν ιδίως προήλθε καί ό μαθηματικός χαρακτήρ τής απόκρυφου Χρυσοποιίας.

Τοιαύτας δέ παρομοιώσεις δεν θ’ άπέκρουεν άναμφιβόλως ούδ’ ή νεω- 
τέρα Χυμεία, ή διδάσκουσα, ότι τάς διαφοράς τών μέν στοιχείων κανονίζουσιν 
οί αριθμητικοί λόγοι τών «πρώτων» πυρήνων καί τών περιφερικών «ήλεκτρο- 
νίων» εν τφ κοσμικψ συστήματι τοΰ ατόμου, τών δέ χυμικών ενώσεων ό 
νόμος «τών ώρισμένων αναλογιών», τοΰ οποίου μάλιστα καί ύπεδείξαμεν 
τήν πρώτην ιδέαν άπαντώσαν εις τάς περί συνθέσεως τών σωμάτων θεωρίας 
τών Πυθαγορικών 1 2. Ουδέ θά ήτο βεβαίως παράδοξον, εάν άνεκαλύπτετό ποτέ, 
δτι οί λόγοι τών τροχιών τών εσχάτων μεριδίων τής ύλης βαίνουσιν ώς τά 
διαστήματα τής διατονικής κλίμακος. Κατά τινας άναμφιβόλως μουσικούς 
ρυθμούς έγένετο υπό τοΰ Δημιουργού τό διάγραμμα τοΰ Κόσμου, τοΰ οποίου 
ή ύπόστασις είναι συνάρτησις άμεσος τής αρμονικής προς άλληλα σχάσεως 
τών υλικών αύτοΰ ή δυναμικών μονάδων.

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΛΗΣ

1 "Ιδε Nicomaque de Gerase, Manuel d’harmonie, par Ch. Em. Rue lie, 1881, 
σελ. 14-15 καί Deux textes Grecs anonymes, par Ch. Em. Ruelle, 1876, a. 5. Πρβλ. 
Γ. Μοναχόν καί Γ. Παχυμέρην έν Notice sur divers ms grecs, relatifs a la Musi- 
que, par O. J. H. Vincent, a. 250, 406 καί laments harmson. d’Aristoxene, trad. etc. 
Ch. Em. Ruelle Paris, 1870.

2 Revue Scientifique, Ένβ’ άνωτ.
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