MO UκLαρLαρισµEς του στKς νεVτερες UποχIς

MO

?Eλλην µ<σOω το' χορο' Lδωσε µορφ σ’ 6λες τ0ς πνευµατικ<ς,
ψυχικ=ς κα0 σωµατικ=ς κιν9σεις το' νθρωπ1νου σKµατος εcτε
συνειδητ=ς εcτε συνε1δητες mσαν α7τ<ς. A7τ=ς τ0ς κιν9σεις
οuτως x λλως ε-ναι ναγκασµ<νος ν τ0ς >κτελ_ καθηµερινPς
µ= τ ξη x µ= ταξ1α. HH τ<χνη το' Xορο' ε-ναι συνυφασµ<νη µ= κ θε
εcδους >κδηλKσεις κα0 δεµ<νη µ= τν cδια τ ζω9, πο/ tς σκοπ Lχει
τν Lκφραση το' Λ&γου.

Γι τ µορφοπο1ηση τPν τ κτων (συνειδητPν x µ) κιν9σεων το' νθρωπ1νου σKµατος παιτο'νται παραιτ9τως κι λλεςδο τ<χνες: i πο1ησις (λ&γος µορφωµ<νος) κα0
i µελOωδ1α (φθ&γγοι µορφωµ<νοι). Πνε'µα, ψυχ κα0 σPµα µορφοποιηµ<να ταυτοχρ&νως, διασπ στως κα0 ρµονικPς. A7τ τ µ<γα >π1τευγµα A ?Eλλην νθρωπος τ ν&µασε τραγοδι. M’ α7τ >κφρ στηκαν οN θεο1 του λλ κα0 A cδιος. HH cδια i ζω τPν π ντων χαρακτηρ1ζεται >κ τς κιν9σεως· α7τ δ= i κ1νησις >µπερι<χει τν ρυθµ&ν, πο/ ε-ναι
ρυθµικ µουσικοκινητικ γωγ9, i Aπο1α ποτε1νεται στν νθρωπο, tς σνολο πνευµατικ&, ψυχικ κα0 σωµατικ&. HO ρυθµς Lχει συνεχ&µενη κ1νηση ρος. :Eµπερι<χει >π1σης τν >παν ληψη κα0 τν περιοδικ&τητα (>ναλλαγ=ς iµερPν, >ποχPν κα0 λοιπ ). ON >παναλαµαν&µενες περ1οδοι τPν φαινοµ<νων α7τPν ε-ναι 6µοιες, λλ ποτ= cδιες. ∆=ν πρ&κειται <αια γι µηχανικ=ς κιν9σεις, λλ γι 4ργανικ=ς ναπλ σεις. ∆ιαφοροποιε2ται
A ρυθµς π τ µ<τρο. M<τρο, 6πως χρησιµοποιε2ται A 6ρος στ ρυθµικ9, σηµα1νει δια1ρεση το' χρ&νου x το' χKρου σ= cσα µαθηµατικ διαστ9µατα. Σµφωνα µ= τν :Hλ1α
Tσατσ&µοιρο, µ<τρο ε-ναι: «µ4θησις πο( <δηγε6 µ= ρυθµ, συγχρονισµνα µ= τ; χ!ρο,
Gπου κατοικε6» («HIστορ1α Γεν<σεως τς HEλληνικς ΓλKσσας», >κδ&σεις «∆αυλς», φιλολογικ >πιµ<λεια, ∆. I. Λ µπρου, 1991). T µετρικ φαιν&µενα µπορο'ν ν συλληφθο'ν,
ν aπολογιστο'ν κα0 ν περιγραφο'ν, >νOP τ ρυθµικ , µ Lχοντας τ στοιχε2α τς πανοµοιοτυπ1ας, δ=ν µπορο'ν ν aπολογιστο'ν µ= τ νο', λλ πρ<πει ν ιωθο'ν µ’ 6λο τ
ε-ναι το' νθρKπου.
HH ναγνKριση τς διαφορς α7τς µεταξ/ ρυθµικο' κα0 µετρικο' φαινοµ<νου δηµιουργε2 µ1α ασικ θεKρηση: τ ρυθµικ φαιν&µενα ε-ναι σµφωνα µ= τ φση, 6πως τν
ζο'µε καθηµερινPς. Kαν<να φυσικ στοιχε2ο (σννεφο, φλλο, σταγ&να ροχς) δ=ν ε-ναι
πανοµοι&τυπο µ= λλο. zEτσι τ ρυθµικ φαιν&µενα συνταιρι ζονται µ= τν νθρωπο tς
ψυχο-πνευµατικ κα0 σωµατικ Aλ&τητα, i Aπο1α ε-ναι >π1σης κοµµ τι τς φσεως, >νOP
τ µετρικ φαιν&µενα ντιθ<τως ποτε1νονται στν >γκ<φαλον κα0 τν δραστηριοποιο'ν.
HO χορ&ς, χ ρη στ ρυθµ κα0 τν `διορρυθµ1α του, ποτελε2 µ<ρος τς aπ ρξεKς
µας, γι’ α7τ&, προτο' ν θεωρηθ_ tς τ<χνη, ε-χε προορισµ πολ/ πι ζωνταν&: 6ταν
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A νθρωπος ζο'σε προστ τευτος µ<σα στ φση – σ’ nνα περι λλον >χθρικ&, παντοδναµο, µ= φαιν&µενα νεξ9γητα πο/ γι’ α7τ Lνιωθε δναµος – κατ<φευγε στ
χορ&, γι ν α7ξ9σ_η τ δναµ9 του· ντιδρο'σε µ= τ χορ&, σ’ 6,τι δυνατο'σε ν πολεµ9σ_η µ= τ0ς δυν µεις του· στ χορ εuρισκε δι<ξοδο στ0ς φυσικ=ς x πνευµατικ=ς
δυναµ1ες του.
ON πρPτες >κδηλKσεις τς Aµ δος tς σκοπ ε-χαν τν >ξευµ<νιση κα0 προδι θεση τPν
θεPν. :Eχ&ρευε A νθρωπος π ν γκη· >πωφελε2το >κ το' χορο' κα0 >κ το' >ρεθισµο'
πο/ το' προκαλο'σε. ON συνε1δητες κα0 τακτες κιν9σεις πο/ καθηµερινPς >κτελε2 A
νθρωπος τν Aδηγο'ν στ µαγε1α, δι&τι i θρησκε1α ε-ναι συνυφασµ<νη µ= τ µαγε1α. HO
χορς lν1ζετο µ= τν %ρχηση στν ρχα1α HEλλ δα. M= τν 6ρο %ρχηση >ννοο'νται >κτς
τPν ηµατισµPν κα0 οN lρµηνευτικο0 χορο1, καθfς >π1σης κα0 οN ποικ1λες µιµητικ=ς σκ9σεις. Σµφωνα µ= µ1α παν ρχαια παρ δοσι, i P<α, i µητ<ρα τPν :Oλυµπ1ων θεPν, mταν
i πρKτη πο/ µυ9θηκε στν τ<χνη το' χορο'. :Eκε1νη µ= τ σειρ της >δ1δαξε τ χορ
στο/ς Nερε2ς της, το/ς Kουρτες στν Kρ9τη κα0 το/ς Kοραντες στ Φρυγ1α. HH τ<χνη
τς 4ρχ9σεως συµπ1πτει µ= τ δηµιουργ1α το' παντ&ς· νεφ νη δ= συγχρ&νως µ= τν
ρχαι&τατον τPν θεPν, τν zEρωτα. ∆ε1γµατα τς ρχεγ&νου 4ρχ9σεως ε-ναι οN κιν9σεις
τPν στρων, οN περιφορ=ς τPν πλανητPν π<ριξ τPν πλανPν κα0 οN εrρυθµες α7τPν σχ<σεις. HO :Hλ1ας Tσατσ&µοιρος ναλει τν «%ρχηση» tς lξς: «/Eκ το µικρο χEρου
(6που τελε2ται A χορ&ς), τ; χ4ος κπµπει τ; φωτειν; σ0µα, τ; <πο6ο κατευθνεται παλινδροµικ!ς (µ= ρυθµ; κα7 µτρο) ε-ς τν α-Eνια θ4λασσα».

MH ταSτιση XοροG καK ’AθλητισµοG στNν MEλλ?δα

MO

χορς κα0 A θλητισµς lν1ζοντο κατ τν ρχαιοελληνικν ντ1ληψη. HO θλητισµς ε-ναι i συµπεριφορ το' σµπαντος κ&σµου. ?Oλα τ γων1σµατα ε-ναι i
προσπ θεια lκ στου ζPντος 4ργανισµο', προκειµ<νου ν >πιιKσ_η, στε ν διατηρηθ_ i `σορροπ1α τς Φσεως. HH ν1κη δ= ε-ναι i >πικρ τηση τς ζως >π0 το'
θαν του.
Σ’ 6λες τ0ς τελετ=ς κα0 τ0ς θυσ1ες A ρχα2ος ?Eλλην συµπερι<λαε τν %ρχηση κα0 τν
µουσικ9. HO Λουκιανς µς πληροφορε2: «3O /Oρφε(ς κα7 < Mουσα6ος, οT <πο6οι σαν κ
τ!ν ρστων hρχηστ!ν τ0ς ποχ0ς των κα7 οT <πο6οι )δρυσαν τ7ς µυστικ=ς τελετς, θεEρησαν Gτι θF το πολ( Bρα6ον νF γνεται , µησις ε-ς τ7ς τελετ=ς α8τ=ς µ= ρυθµ;ν κα7 lρχησιν. Kα7 οzτω νοµοθτησαν» («Περ0 :Oρχ9σεως»).
Στν ρχα1α :Oλυµπ1α, nδρα τPν ρχα1ων γKνων κα0 µ9τρα κ θε νωτ<ρας τελετς,
aπρχαν οN ναο0 το' ∆ις κα0 τς ?Hρας. ?Eνας τελετουργικς χορ&ς, πιθανKτατα πρς
τιµν τς ?Hρας, παρουσι ζεται σ’ nνα χ λκινο γλυπτ το' 8ου α`Pνος. T γλυπτ
σµπλεγµα ποτελε2ται π lπτ γυµν=ς χορετριες σ= κκλο, µ= τ χ<ρια τους i καθεµι στν µο τς λλης. A7τ θυµ1ζει πολλο/ς >κ τPν συγχρ&νων lλληνικPν χορPν.
HO χορς σ= κκλο, µ= τ χ<ρια lνωµ<να κυρ1ως, ε-χε `δια1τερη σηµασ1α γι το/ς ρχα1ους ?Eλληνες. ON χορο0 α7το0 >κτελο'ντο συχν κις γρω π nνα ωµ&, nνα δ<νδρο, nνα
κ1ονα x λλο Nερ ντικε1µενο συν9θως π nνα µουσικ&. HH παρουσ1α νθρKπου x ντικειµ<νου >ντς το' κκλου γιν&ταν µ= σκοπ ν διωχθο'ν οN ρνητικ<ς, οN νεπιθµητες
>πιρρο=ς κα0 ν µε1νουν >ντς µ&νον οN θετικ=ς - >πιθυµητ<ς.
HH %ρχηση, κα1τοι ναπ&σπαστο τµµα 6λων τPν τελετPν κα0 γKνων, δ=ν συµπεριελαµ νετο στ γωνιστικ πρ&γραµµ τους. HO Λουκιανς µς πληροφορε2, πfς 6ταν
Lπαυαν οN γωνιζ&µενοι στ Παγκρ τιο ν λληλοχτυπιο'νται, τελε1ωναν τν προσπ θει τους µ= χορ&. Συνωδεονταν δ= π nνα α7λητ9, A Aπο2ος καθ&ταν στ µ<σον τPν
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Γλυπτ6 εZκ-να θλ*τριας τ/ν «&Hραων» (τ/ν ρχαων Oλυµπιδων γυναικ/ν:
2λ. «∆», τ. 148, Aπρλιος 1994, σελ. 8699) bψους 1,56 µ., πο= 2ρθηκε στ6ν Oλυµπα καN π-κειται στ Mουσεο το0 Bατικανο0. Edναι ντγραφο 1ργου το0 ε´ π.X.
αZ., πο= εdδε καN περιγρφει  Παυσανας. &H κνηση τ ς θλ*τριας εdναι κτι µεταξ= χορευτικ ς «φιγοVρας» καN τερµατισµο0 γ/να δρ-µου, πο= ναδεικνVει τ6ν
ταVτιση χορο0 - θλητισµο0 στ6ν ρχαιοελληνικ6 fλυµπιακ6 Zδεολογα.
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θλητPν κα0 Lπαιζε α7λ κα0 κρ&ταλο µ= τ π&δι.* ON συµµετ<χοντες δ= κολουθο'σαν
λλ9λους µ= τ ξη κα0 χορεοντας >λ µαναν δι φορες στ σεις, κινοµενοι ρυθµικPς
λλοτε µ= πολεµικ=ς κα0 λλοτε µ= >ρωτικ=ς x ακχικ=ς κιν9σεις. HO χορς >ν1σχυε τ0ς
προσπ θειες τPν γωνιζοµ<νων στ0ς θλητικ<ς των >πιδ&σεις. Στ δι ρκεια τPν :OλυµπιακPν γKνων κα0 µ λιστα κατ τν Lναρξη κα0 λ9ξη >πραγµατοποιο'ντο παρελ σεις, ποµπ=ς κα0 θυσ1ες στο/ς θεος. ΣυνKδευαν δ= τ0ς θυσ1ες κα0 ποιητ=ς κα0 χορOωδ1ες,
πο/ τραγουδο'σαν κα0 π9γγειλαν λατρευτικο/ς uµνους. KορυφKνονταν δ= οN χορο0 κα0
τ τραγοδια κατ τν λ9ξη τPν γKνων, πο/ συνεχ1ζονταν κα0 κατ τν >πιστροφ τPν
:OλυµπιονικPν στν `δια1τερη πατρ1δα τους. ΣηµειKνουµε >δP, 6τι µετ τν 1αιη κατ ργηση τPν :OλυµπιακPν :AγKνων π τν Xριστιανισµ tς «γKνων το' ∆ια&λου»
>ξ<λιπε κα0 A χορ&ς, πο/ στ Bυζ ντιο πηγορεετο tς «_λληνικ µωρα».
ON ρχα2οι ?Eλληνες >δ1δασκαν, 6τι i %ρχηση αcρει 6λες τ0ς aποθ<σεις της π τν
Nστορ1α, γι’ α7τ πρ<πει A χορευτς ν ’χ_η τν Nστορ1α πρ&χειρη στ µν9µη του κα0 µ= χ ρη ν ναπαριστJ τ0ς Nστορικ=ς aποθ<σεις, ρχ1ζοντας π τ χ ος κα0 τν πρKτη το' κ&σµου δηµιουργ1α κα0 συνεχ1ζοντας µ= τν κρωτηριασµ το' O7ρανο', τ γ<ννηση τς
:Aφροδ1της, τν Tιτανοµαχ1α κα0 τ0ς λοιπ=ς Nστορ1ες, οN Aπο2ες σηµ δεψαν τν νθρωπ&τητα. ΠερνKντας >κ τPν NστορικPν γεγον&των, A χορευτς πρ<πει ν γνωρ1ζ_η περ0 τPν
νακαλψεων τς γεωργ1ας κα0 τς µπελουργ1ας. N γνωρ1ζ_η τ περ0 τς zHλιδος, το'
O`νοµ ου κα0 τPν πρKτων θλητPν τPν :OλυµπιακPν :AγKνων. ∆=ν πρ<πει µ= δο λ&για ν’ γνο_ A 4ρχηστς τ1ποτε >κ τPν ναφεροµ<νων aπ το' HOµ9ρου, το' HHσι&δου κα0
τPν τραγικPν ποιητPν.
:Eπειδ i τ<χνη το' 4ρχηστο' ε-ναι ν µιµται κα0 >παγγ<λλεται ν >κφρ ζ_η δι κιν9σεων 6σα J δονται, πρ<πει 6πως οN ρ9τορες ν >πιµελται, στε ν ε-ναι οN παραστ σεις του σαφε2ς κα0 Aτιδ9ποτε παριστJ ν >ννοται χωρ0ς ν γκη >πεξηγητPν. HO θεατς πρ<πει ν >ννο_ τ δρKµενα χωρ0ς πολλ λ&για.
T χορευτικ θ<αµα πρ<πει ν Lχ_η tς στ&χο τ δελφικ& «ΓνPθι σεαυτν» τ&σο γι τ
κοιν 6σο κα0 γι τν cδιο τ χορευτ9. T κοιν µαθα1νει τ0ς Nστορ1ες κα0 A χορευτς
τελειοποιε2ται µ<σOω τς 4ρχηστικς τ<χνης.
HO ρχα2ος ?Eλληνας µ<σOω το' θλητισµο' κα0 το' χορο' >ξ<φραζε συµπαντικ<ς, κοσµογονικ=ς κα0 φυσικ=ς ρχ=ς κα0 λ9θειες· λ9θειες πο/ συνθ<τουν τν «3Eλληνικ;ν Λγον». Mετ τν >πικρ τησι τς σιατικς αραρ&τητας κα0 θεοκρατικς -λογ1ας A σηµερινς νθρωπος κα0 6ταν χορε_η, δ=ν >κφρ ζει τν Λ&γο, λλ λειτουργε2 tς >νστικτPδες ζPο.
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* 3O παζων τ; lργανο ε-ς τ;ν χορ; κα7 < διευθνων τν hρχ9στρα εχαν κρταλο προσδεδεµνο στ; πδι, µ= τ;ν <πο6ο κτπων τ; µτρο (ρυθµ).
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