
 

Παλεπηζηήκηο Μαθεδολίας 

Σκήκα Μοσζηθής Δπηζηήκες θαη Σέτλες 

 

 

Πηστηαθή εργαζία:Εσήο Κεζεινπνχινπ 

 

 

 

Θέκα Δργαζίας: Ρσζκός θαη Ρσζκηδόκελα 

 

 

 

 

 

Δπηβιέπωλ θαζεγεηής: σθξάηεο ηλφπνπινο 

σλεπηβιέποληες θαζεγεηές: Λήδα ηάκνπ, π. Νεθηάξηνο Πάξεο 

 

 

 

 

Θεζζαιολίθε 

Αθαδ. Έηος: 2009-2010 

 



 2 

 

Ρσζκός θαη Ρσζκηδόκελα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Γόλεζε, δηαξθήο δόλεζε. 

Αιιαγή, δηαξθήο αιιαγή. 

Σίπνηε δελ είλαη κόληκν 

ζηνλ θόζκν ηωλ ζρεκάηωλ. 

Σα ζρήκαηα δελ είλαη παξά 

κνξθέο πνπ έξρνληαη θαη 

θεύγνπλ. Ζ πξαγκαηηθόηεηα 

όκωο είλαη αηώληα θαη 

ακεηάβιεηε…… 

Ο κεγάινο θαη αθαηάιεπηνο λόκνο 

ηνπ ξπζκνύ είλαη παληνθξάηνξαο. 

(Ramacharaka yiogi, Γηφγθα) 
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Πρόιογος 

 

χκθσλα κε ηνλ Βνχδα ε αιήζεηα είλαη έλαο ειέθαληαο. Οη άλζξσπνη 

πξνζεγγίδνπλ, θαη πξνζπαζνχλ λα γλσξίζνπλ, ηελ αιήζεηα έρνληαο ηα κάηηα θιεηζηά. 

Κάπνηνο πνπ ζα αγγίμεη ην πφδη ηνπ ειέθαληα πηζηεχεη φηη ειέθαληαο είλαη θάηη ηξαρχ 

θαη νγθψδεο. Αληίζεηα θάπνηνη άιινη άλζξσπνη έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε 

γηα ηελ ππφζηαζε ηνπ ειέθαληα, αθνχ έρνπλ αγγίμεη ηελ νπξά ηνπ, ην απηί ηνπ ή 

θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ ηεξάζηηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ φγθνπ. Ζ εκπεηξηθή άπνςε ησλ 

‘ηπθιψλ’ αλζξψπσλ δελ είλαη αλαιεζήο, σζηφζν δελ είλαη θαη απφιπηα νξζή, αθνχ 

ζηεξνχληαη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ ζηελ νιφηεηα ηεο ηελ αιήζεηα. Έηζη ινηπφλ, 

ζηελ παξνχζα εξγαζία ε αιήζεηα είλαη ν ξπζκφο, ελψ ηα ξπζκηδφκελα είλαη ηα ζεκεία 

επαθήο πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο γηα λα αληηιεθζεί ην ξπζκφ. Σαπηφρξνλα, ηα 

ξπζκηδφκελα ζπλαπνηεινχλ κέξνο ηεο αιήζεηαο ηνπ ξπζκνχ. ηνρνζεζία ηεο 

εξγαζίαο είλαη λα θσηίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ξπζκηδφκελεο 

εθθάλζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ξπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ν αλαγλψζηεο ζε 

κία φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη πιεζηέζηεξε εηθφλα φζνλ αθνξά ηελ αιήζεηα ηνπ 

ξπζκνχ. 

πλνπηηθά, νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ξπζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο επηζηήκεο κε 

ην αληηθείκελφ ηνπ. Γλψκνλαο ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο είλαη ηα 

ξπζκηδφκελα ζηνηρεία ,φπσο ηα φξηζε πξψηνο ν Αξηζηφμελνο, ηε ζρέζε ηνπ ξπζκνχ κε 

ην ιφγν, ην ζψκα, ηελ θίλεζε θαη ηελ αθνή. ηελ εξγαζία απηή ν ξπζκφο 

εθιακβάλεηαη σο κία λνκνηειεηαθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχκπαληνο θαη κειεηάηαη ε 

επίδξαζε ηνπ ζηε βηνινγηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ 

ηνλ πεξηβάιινπλ. Ο ξπζκφο αληηκεησπίδεηαη σο κία ελέξγεηα παλαλζξψπηλε θαη 
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ππεξθπζηθή. Σέινο, πξνζδνθία ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο είλαη λα πξνηείλεη 

θηινζνθηθέο θαη πξαθηηθέο παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο πάλσ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ξπζκνχ. Πεπνίζεζε ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ν κνπζηθφο θξνπζηψλ νξγάλσλ είηε ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο είηε ζαλ καζεηήο είηε ζαλ νξγαλνπαίθηεο νθείιεη πέξα απφ θαιφο 

εθηειεζηήο θαη ξπζκνδφηεο λα έρεη βαζχηεξε απηνζπλεηδεζία ηνπ ξφινπ ηνπ, ψζηε 

λα επηηειεί ην έξγν ηνπ κε κεγαιχηεξε απήρεζε. 
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Δηζαγωγή 

 

ε1 Ο Δλλνηνινγηθόο νξηζκόο ηνπ ξπζκνύ θαη ε πξωηνγελήο ζεκαζία ηνπ ζην ζύκπαλ 

 

Ρπζκφο είλαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηε δηάξθεηα ηεο ελέξγεηαο .χκθσλα κε 

ηνλ Αξηζηφμελν ν ξπζκφο έρεη πνιιέο θχζεηο θαη ελλνηνινγηθά δελ ζεκαηνδνηεί κφλν 

ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα αιιά θαη ηε ζχιιεςε ηνπο απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα
1
. 

Δπνκέλσο, αληηιακβαλφκαζηε φηη πξφθεηηαη γηα δχν θχζεηο, απηή ηνπ θαζαπηνχ 

ξπζκνχ θαη εθείλεο πνπ πξνζιακβάλεη ηνλ ξπζκφ (ξπζκηδφκελν). Με ηε ζεηξά ηνπο 

ηα πξνζιακβαλφκελα (ξπζκηδφκελα) είλαη ηξία: ν ιφγνο, ε κεισδία θαη ε ζσκαηηθή 

θίλεζε. Ο ιφγνο δηαηξεί ηνλ ρξφλν κε ηα γξάκκαηα, ηηο ζπιιαβέο, ηηο ιέμεηο. Ζ 

κεισδία ηνλ δηαηξεί ζε θζφγγνπο θαη δηαζηήκαηα, ελψ ε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ζε 

ρεηξνλνκίεο ή ζηάζεηο ηνπ
2
.Καηά ηνλ Αξηζηείδε ηνλ Κντληηιηαλφ ζηελ πξαγκαηεία ηνπ 

‘Πεξί Μνπζηθήο’ ν ξπζκφο νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα ρξφλσλ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη 

ζε κηα ηάμε θαη κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κε ηελ φξαζε (ζηελ πεξίπησζε ηεο 

φξρεζεο), κε ηελ αθνή θαη κε ηελ αθή (απφ ηνπο παικνχο ησλ αξηεξηψλ) 

.πγθεθξηκέλα, ν άλζξσπνο θαηαλνεί ην ρξφλν κέζα απφ νξηζκέλεο δηάξθεηεο. Σηο 

ρξνληθέο απηέο δηάξθεηεο ηηο αληηιακβάλεηαη βησκαηηθά σο πίεζε ή ηξηβή ζην ζψκα 

ηνπ κε ηελ αθή, σο θίλεζε έμσ απφ απηφλ κε ηελ φξαζε, θαη σο ήρν ζην εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, κε ηε βνήζεηα ηεο αθνήο
3
. 

Ο Ρπζκφο είλαη ειιεληθή ιέμε θαη αλαθέξεηαη ζηελ έκκεηξε θίλεζε ζην 

ρξφλν
4
. Ζ ιέμε πξσηνεκθαλίδεηαη ζε θείκελα ηνπ Αξρίινρνπ ζε ησληθή δηάιεθην 

                                                 
1
 Αξηζηφμελνο, Ρπζκηθά ηνηρεία, ζει.229.  

2
 Αξηζηφμελνο, Ρπζκηθά ηνηρεία, ζει. 257 

3
 Ρψηαο, Πψο αθνχκε Μνπζηθή 127 

4
 Machlis Joshef, Απφιαπζε ηεο Μνπζηθήο28 
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(ξπζκφο) θαη ζήκαηλε ςπρηθή θαηάζηαζε. Απφ ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. ε ιέμε απνθηά κνπζηθφ 

ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν κέζα απφ ηηο πξαγκαηείεο ηνπ Αξηζηφμελνπ
5
. 

Ο ξπζκφο είλαη ε πεξίηερλε νξγάλσζή ηνπ ρξφλνπ, πνπ δηαπεξλά θάζε 

έθθξαζε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Μέζα ζην ξπζκφ ζπλελψλνληαη ηα κέξε 

αξκνληθά
6
. χκθσλα κε ηηο αξραηνειιεληθέο αληηιήςεηο βαζηθά ζηνηρεία ζηελ 

επηηέιεζε θάζε ηέρλεο ήηαλ ν ξπζκφο θαη ε κίκεζε
7
. Να ζεκεησζεί φηη ν φξνο κίκεζε 

δελ δειψλεη κία απιή αληηγξαθή αιιά κία ιεηηνπξγία ζπκκεηνρήο
8
. Οη ζπκκεηξηθέο 

αλαινγίεο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ε ηζνξξνπία ζηε γιππηηθή, ν ελαξκνληζκφο ρξσκάησλ 

ζηε δσγξαθηθή, νη ξπζκηθέο θηλήζεηο ηνπ ρνξνχ, ε ξπζκηθή πεξηνδηθφηεηα ζηε 

κεηξηθή ηεο πνίεζεο θαλεξψλνπλ ηε βαζηά θαη απζχπαξθηε αλάγθε θάζε ηέρλεο λα 

ελέρεη κέζα ηεο ηελ ελέξγεηα ηνπ ξπζκνχ. Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ν ξπζκφο ήηαλ 

ε δηεπζχλνπζα αξρή ηνπ ζχκπαληνο
9
.  

Ρπζκφ δεκηνπξγεί θάζε ηη πνπ θηλείηαη επαλαιακβαλφκελα ή πεξηνδηθά. Μέζα 

ζην ζχκπαλ φια ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ απηήλ ηελ αμίσζε-ζπλζήθε. Ο ήιηνο 

αλαηέιιεη θαη δχεη θαζεκεξηλά, ε γε γπξίδεη πεξηζηξεθφκελε ζηνλ άμνλα ηεο 

αδηάιεηπηα ,θαζψο επίζεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα δηαδέρνληαη κεηαμχ ηνπο 

πεξηνδηθά ζπλνδεχνληαο ηηο αιιαγέο ησλ επνρψλ. Αλ αθνπγθξαζηεί θαλείο ηνπο 

ήρνπο ηεο θχζεο ζα αθνχζεη ηνλ πεξηνδηθφ ήρν ηνλ θπκάησλ, ην ξπζκηθφ ζξφηζκα 

ησλ θχιισλ απφ ηνλ αέξα, ηα ξπζκηθά ηηηηβίζκαηα ησλ πνπιηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο. Οη θπζηθνί ήρνη ππνβάιινπλ ζηνλ άλζξσπν ηελ έλλνηα ηνπ κνπζηθνχ 

ξπζκνχ
10

. Κνξσλίδα φισλ απηψλ ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο θχζεο είλαη νη ξπζκηθέο 

ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο θαηά ηε ζχιιεςε αιιά θαη θαηά ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

                                                 
5
 Μηραειίδεο, Δγθπθινπαίδηα,.276-277 

6
 Machlis Joshef, Απφιαπζε ηεο Μνπζηθήο 31 

7
 Εψε Παπαδνπνχινπ, Μνπζηθνθηλεηηθά δξψκελα ,76 

8
 Κατκάθεο Π., Φηινζνθία θαη Μνπζηθή, 128 

9
 Machlis Joshef, Απφιαπζε ηεο Μνπζηθήο 28 

10
 Stravinsky Igor, Μνπζηθή Πνηεηηθή, 34 
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επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ξπζκφ είλαη πξνγελλεηηθή. Σν έκβξπν αηζζάλεηαη ηνλ 

ξπζκφ κέζα απφ ηνπο αξηεξηαθνχο παικνχο, ζαλ βάζε ηεο χπαξμήο ηνπ
11

. Ο ξπζκφο 

γίλεηαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα λα βγεη ν άλζξσπνο ζηνλ θφζκν. Ο ξπζκφο ινηπφλ 

απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο θχζεο θαη είλαη δσνδφρνο πεγή. 

Σε ζρέζε ηεο θπζηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ ξπζκφ ηελ απνδεηθλχεη ε επηζηήκε 

ηεο Φπζηθήο ζηνλ γλσζηφ καζεκαηηθφ ηχπν ηνπ Ατλζηάηλ, φπνπ ε ελέξγεηα ηζνχηαη κε 

ηε κάδα επί ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην ηεηξάγσλν. Πην γνεηεπηηθή αθφκε, είλαη ε 

ζρεηηθή ινγνηερληθή καηηά ηνπ Tom Robins ζην ζέκα καο κέζα απφ κηα δηήγεζε ηνπ 

Θνξφ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηνλ ξπζκφ. "Ο Θνξφ έιεγε φηη κεξηθνί άλζξσπνη αθνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ηπκπαληζηέο. Ο Θνξφ δελ είπε ζαμνθσλίζηεο, ή πηαλίζηεο, ή βηνιηζηέο 

αιιά ηπκπαληζηέο. Ο ηπκπαληζηήο αζρνιείηαη, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, κε ηνλ ξπζκφ, 

επνκέλσο είλαη έλαο αξρηηέθηνλαο ηεο ελέξγεηαο. Ζ ηέρλε δελ είλαη αηψληα. Μφλν ε 

ελέξγεηα είλαη αηψληα. Σν ηχκπαλν είλαη γηα ηελ αησληφηεηα φ,ηη είλαη κηα πεηαινχδα 

γηα ην κεδέλ"
12

. 

 

ε2 Οη επηζηήκεο ηνπ ξπζκνύ 

 

Οη επηζηήκεο πνπ εμεηάδνπλ θαη αζρνινχληαη κε ηνλ ξπζκφ είλαη ε 

ξπζκνπνηῒα, ε ξπζκηθή θαη ε κεηξηθή. Ζ ξπζκνπνηῒα είλαη ε εθαξκνζκέλε επηζηήκε 

ηνπ ξπζκνχ, γηα ηνλ Αξηζηείδε είλαη ε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ξπζκνχ. Με ηε ζεηξά 

ηεο θαη ε ξπζκνπνηῒα ππνδηαηξείηαη ζε ηξεηο ηνκείο· ηε ιήςε, δειαδή ηε γλψζε ησλ 

ξπζκψλ, ηελ ρξήζε απηψλ θαη ηέινο ηελ ζχλζεζε ηνπο
13

.Μέζα απφ απηέο ηηο 

ηδηφηεηεο θαηαλνεί θαλείο ηε δηαθνξά κεηαμχ ξπζκηθήο θαη ξπζκνπνηΐαο. Ο 

βπδαληηλφο ζεσξεηηθφο Υξχζαλζνο ζηήξημε φιν ηνπ ην έξγν ‘πεξί ξπζκνχ’, φπσο θαη 

                                                 
11

 Πξίλνπ Ληάλα, Μνπζηθή θαη Φπρνινγία 34 
12

 Tom Robins, Ακάληα 139 
13

 Μηραειίδεο, Δγθπθινπαίδεηα,.276-277 
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πνιινί άιινη κεηαγελέζηεξνη ζεσξεηηθνί, ζηελ πξαγκαηεία ηνπ Αξηζηφμελνπ 

‘ξπζκηθά ζηνηρεία’. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Υξχζαλζν ξπζκνπνηῒα είλαη ε πνηεηηθή 

δχλακε ηνπ αλζξψπνπ λα δεκηνπξγεί ξπζκνχο
14

. Δπηπιένλ, ν Μαδπηηλφο ζεσξεηηθφο 

ηαχηηδε ηηο ξπζκηθέο κεηαβνιέο κε ηηο ςπρηθέο κεηαπηψζεηο ηνπ αλζξψπνπ
15

. 

Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην ΗΒ΄ ‘πεξί ηξφπσλ ησλ ξπζκψλ’ αλαθέξεη φηη ε ξπζκηθή 

επηζηήκε δηαηξείηαη ζε ηξείο ηξφπνπο ηνλ πζηαιηηθφλ, ηνλ Γηαζηαιηηθφλ, θαη ηέινο 

ηνλ Ζζπραζηηθφλ. Ο πζηαιηηθφο ξπζκφο εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ιχπεο ηνπ 

αλζξψπνπ, ν Γηαζηαιηηθφο ξπζκφο παξαθηλείηαη απφ ηηο ελζνπζηψδεηο θαη 

ελζηηθηψδεηο ςπρηθέο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπνπ, ελψ ν Ζζπραζηηθφο ξπζκφο πξνθαιεί 

εξεκία θαη γαιήλε αληίζηνηρα
16

. πλνπηηθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε ξπζκηθή 

εμεηάδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ ξπζκνχ, ελψ ε κεηξηθή πξνζαξκφδεη 

πάλσ ζε ξπζκηθά ζρήκαηα ηηο ιέμεηο, ηνπο κνπζηθνχο θζφγγνπο θαη ηηο θηλήζεηο 

κεηαηξέπνληαο ζε νξηζκέλε ξπζκηθή νληφηεηα ηνλ ζπγθερπκέλν ξπζκφ. Ο Αξηζηείδεο 

ν Κντληηιηαλφο πξνζπάζεζε λα θαζνξίζεη ηνλ ξπζκφ θαη λα ηνλ νξηνζεηήζεη ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο ηχπνπο ξπζκνχ. Χο ζπλεπήο, πλεπκαηηθφο καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε 

δηαρψξηδε ην αληηθείκελν πνπ παίξλεη κνξθή κε ηνλ ξπζκφ-γιψζζα, κεισδία ή 

ζσκαηηθή θίλεζε, απφ ηε ξπζκηθή κνξθή πνπ κνξθνπνηεί. Με απηέο ηηο παξαδνρέο 

απέξξηςε ηελ αληίιεςε ησλ παιαηφηεξσλ ξπζκνγξάθσλ πνπ ζεσξνχζαλ φηη ν ξπζκφο 

κεηξηφηαλ κε ηηο ζπιιαβέο. Γηα ηνλ Αξηζηείδε ν ξπζκφο απνηεινχζε νξγάλσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη έπξεπε λα κεηξηέηαη κε ρξνληθέο κνλάδεο. Οη ρξφλνη απηνί κε ηελ ζεηξά 

ηνπο έπξεπε λα δηεπζεηνχληαη κε βάζε νξηζκέλνπο θαλφλεο αλ ε αιιεινπρία ηνπο 

πξνζδνθνχζε λα είλαη ξπζκηθή. Απφ ην ζεκείν απηφ πξνθχπηεη ε χπαξμε πνδψλ 

                                                 
14

 Υξχζαλζφο, Μέγα Θεσξεηηθφλ, 88 
15

 Υξχζαλζφο, Μέγα Θεσξεηηθφλ 86 
16

 Υξχζαλζφο, Μέγα Θεσξεηηθφλ 84 
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δηαθφξσλ κνξθψλ θαη κεγεζψλ ζηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή. Σν αθεξεκέλν ζρήκα 

γίλεηαη αληηιεπηφ κφλν φηαλ ν ρξφλνο δηαηξείηαη κέζσ ηεο ξπζκνπνίεζεο
17

. 

Οη έλλνηεο ξπζκφο θαη ρξφλνο είλαη αιιειέλδεηεο. Υσξίο ηε κία δελ λνείηαη ε 

άιιε. Γε λνείηαη ξπζκφο ρσξίο ρξφλν θαη ρξφλνο ρσξίο θίλεζε θαη γεγνλφηα. Ο 

ρξφλνο είλαη θάηη εληαίν θαη ζπλερέο, θη αλ ε αλζξψπηλε λφεζε ην δηαίξεζε ζε 

κνλάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνχξγεζε δηάθνξεο ελφηεηεο, απηφ νθείινληαλ ζηελ 

εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα ρσξέζεη θάηη αζχιιεπηα άπιεην ζην κπαιφ ηνπ. 

Ζ ςπρή φκσο επηδεηνχζε θάηη πνπ λα νξηνζεηεί ην ρξφλν αθφκα πην θνξκαιηζηηθά. 

Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ ελζηηθηψδε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα πιάζεη 

ρξνληθά ζπζηήκαηα κνλάδσλ κε ππνθεξηή έθηαζε. Ζ θαλνληθή ινηπφλ δηάηαμε 

ρξνληθψλ κνλάδσλ, πνπ κπνξεί λα ηελ αληηιεθζεί ε αίζζεζε ηνπ αλζξψπνπ, είλαη ν 

ξπζκφο
18

. 

Με ηε κεηξηθή νξίδεηαη ην ζηαζεξφ ρξνληθφ πξφηππν κέζα ζην νπνίν 

δηαδξακαηίδνληαη ηα κνπζηθά γεγνλφηα. Ζ κεηξηθή νξγαλψλεη ην ρξφλν θαη έηζη 

κπνξεί λα ζπιιάβεη ν άλζξσπνο ηε ξνή ηεο κνπζηθήο κέζα ζε ρξνληθά πιαίζηα. Ζ 

ρξνλνκνλάδα κέηξεζεο είλαη ν ρξφλνο ή παικφο ή θαη θηχπνο. Οη θηχπνη δηαηξνχληαη 

ζε αζζελείο θαη ηζρπξνχο. ηε κνπζηθή απηνί νη ηζρπξνί ρξφλνη εθδειψλνληαη αλά 

πεξηνδηθά δηαζηήκαηα ησλ δχν, ησλ ηξηψλ, ησλ ηεζζάξσλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ 

παικψλ. Ζ νκαδνπνίεζε απηή ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγεί ηα κέηξα, ηα νπνία πεξηέρνπλ 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ρξνλνκνλάδσλ
19

. Ζ Μεηξηθή εθδειψλεηαη κε δχν κνξθέο 

ηελ ηερληθή θαη ηελ επηζηεκνληθή. Χο ηέρλε αζρνιείηαη θαη απνβιέπεη ζηε ξπζκηθή 

θαηαζθεπή πνηεκάησλ. Απφ απηή ηελ νπηηθή ζθνπηά απνηειεί θιάδν ηεο γεληθήο 

Ρπζκηθήο πνπ δηέπεη φιεο ηηο θαιέο ηέρλεο. αλ επηζηήκε ε Μεηξηθή αζρνιείηαη θαη 

                                                 
17

 West M.L., Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή, 337 
18

 Κξεηνχ Γ., ηνηρεία Αξραηνειιεληθήο Μεηξηθήο 10 
19

 Machlis Joshef, Απφιαπζε ηεο Μνπζηθήο 28-29 
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κειεηάεη ηα κέηξα ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ ή αιιηψο ηνπ έκκεηξνπ ιφγνπ
20

. 

πκπεξαζκαηηθά, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ν ξπζκφο αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή ξνή 

ηεο κνπζηθήο ζην ρξφλν, ελψ ε κεηξηθή απνδίδεη ηελ αθξηβή ρξνληθή έλδεημε. Γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπ ξπζκνχ νη βάζεηο ηέζεθαλ απφ ηελ Αξρατθή θαη 

Κιαζζηθή πεξίνδν. Ο αμηφινγνο αξηζκφο ζρεηηθψλ πξαγκαηεηψλ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ηφηε αληίιεςε ηνπ ξπζκνχ, ελψ 

παξάιιεια ηέζεθαλ βάζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο κεηξηθήο, ηεο ξπζκηθήο θαη 

ηεο ξπζκνπνηΐαο
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Κξεηνχ Γ., ηνηρεία Αξραηνειιεληθήο Μεηξηθήο , 9 
21

 West M.L., Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή,181 
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Κεθάιαηο Α΄ 

Ρσζκός θαη ιόγος 

 

Α1. Πξωηνγελήο ζρέζε ξπζκνύ-ιόγνπ 

 

Ο ξπζκφο σο έλα πξσηνγελέο εθθξαζηηθφ κέζν ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί έλαλ 

βηνινγηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο γηα φια ηα έκςπρα φληα, πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα 

είδνο κεηξηθήο «γιψζζαο»
22

. ζν αλαπηχζζεηαη απηή ε δεμηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηφζν 

δηεπξχλεηαη θαη ε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, θαζψο επζπγξακκίδεη ηηο ελέξγεηέο 

ηνπ κε ηηο θπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
23

. Ζ νκνηφηεηα ιφγνπ θαη ξπζκνχ ,αιιά θαη ε 

χπαξμε ξπζκνχ ζηνλ ιφγν έγθεηηαη ζην φηη πξφθεηηαη γηα ρξνληθέο αθνινπζίεο 

αξζξσκέλσλ ήρσλ, πνπ ζεκαηνδνηνχλ λνήκαηα, έλλνηεο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

πγθεθξηκέλα παξαηεξεί θαλείο αλαινγηθά ζηνηρεία δφκεζεο ηνπ ζπληαγκέλνπ 

ιφγνπ, φπσο ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηελ νξγαλσκέλε ζχλδεζε 

ηνληζκέλσλ ήρσλ
24

. Δξγαζηεξηαθέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ φηη ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο κεηαρεηξίδεηαη κε παξεκθεξή ηξφπν ηηο γισζζηθέο θαη ηηο κνπζηθέο 

θξάζεηο. Δηδηθφηεξα, ην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα 

κνπζηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο
25

.χκθσλα , κάιηζηα, κε θάπνηνπο αλζξσπνιφγνπο, ε 

ξπζκηθή-κνπζηθή γιψζζα πξνυπήξρε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Υσξίο ηελ χπαξμε 

απηήο ηεο πξσηνγελνχο γιψζζαο ήηαλ αδχλαηε ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ησλ 

πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ην θπλήγη θαη νη 

ηειεηνπξγίεο
26

. Χζηφζν, κία άιιε κεξίδα αλζξσπνιφγσλ θαη εζλνκνπζηθνιφγσλ 

                                                 
22

 Υακνπδφπνπινο, Ζ Σέρλε ησλ ¨Ήρσλ 119  
23

 Ackerman , Αθνή 69 
24

 Adorno, Ζ θνηλσληνινγία ηεο Μνπζηθήο 13 
25

 αθαιάθ, Μνπζηθέο βηηακίλεο 42 
26

 Ρψηαο, Πψο αθνχκε Μνπζηθή 39-40 
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δηαθαηέρνληαη απφ κία αληίζεηε αληίιεςε. πγθεθξηκέλα, δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε 

φηη ε θνξηηζκέλε εθθνξά ιφγνπ ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο ηειεηνπξγηθήο 

ζπλάζξνηζεο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ξπζκηθψλ θαη κεισδηθψλ ηχπσλ. Βέβαηα, θαη 

νη δχν ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή πξνηεξαηφηεηα γιψζζαο κνπζηθήο είλαη 

επηζθαιήο θαη ζηέθνληαη απιά ππνζέζεηο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε 

ζχγρξνλε αλζξσπνινγία δελ έρεη γλσξίζεη θάπνηα πξσηφγνλε θνηλσλία πνπ λα 

δηαζέηεη κφλν γιψζζα ή κφλν κνπζηθή. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ην έλα ζηνηρείν 

ελππάξρεη ζην άιιν
27

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ γεγνλφο είλαη φηη νη Έιιελεο ηεο Αξρατθήο επνρήο δελ είραλ 

θακία νλνκαζία γηα ηε κνπζηθή, φπσο ελλνείηαη ζήκεξα. ηνλ Πιάησλα γίλεηαη 

πξψηε θνξά αλαθνξά ηνπ φξνπ ‘κνπζηθή’, πνπ είλαη δηαρσξηζκέλνο απφ ηελ έλλνηα 

ηεο γιψζζαο
28

. Γηα ηνπο αξραίνπο θηινζφθνπο ε κνπζηθή είρε επξχηεξα φξηα θαη 

αλαθεξφηαλ ζε έλα ζπλδπαζηηθφ είδνο ηέρλεο ιφγνπ, κεισδίαο θαη θίλεζεο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ιφγνπ θαη ξπζκνχ ήηαλ ηφζν νπζηαζηηθή θαη δσληαλή, ψζηε ε 

εζσηεξηθή ζπλέλσζε ηεο ηέρλεο ηνπ ήρνπ θαη ηνπ ιφγνπ απνηεινχζαλ ηελ έλλνηα ηεο 

κνπζηθήο. Ζ νπζηαζηηθή απηή ελφηεηα ιφγνπ, ξπζκνχ θαη αξκνλίαο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζην ζήκεξα. Ο αξραηνειιεληθφο ιφγνο ,φκσο, ζπλδεφηαλ κε ηνλ 

πξνζσδηαθφ ραξαθηήξα  ηεο γιψζζαο κέρξη ηελ Αιεμαλδξηλή πεξίνδν. Ο 

πξνζσδηαθφο ιφγνο δελ δηαθξίλεη ην θσλεηηθφ απφ ην λνεκαηηθφ κέξνο ηεο ιέμεο, 

αιιά δηαζέηεη κία κνπζηθνξπζκηθή ελφηεηα, βάζεη ηεο νπνίαο ε πξνζσδηαθή εθθνξά 

ζπγθξνηεί ην λφεκα 
29

. 

 

 

 

                                                 
27

 Γηάλλνπ, Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο 17 
28

 Κατκάθεο Π., Φηινζνθία θαη Μνπζηθή 16 
29

 Ράκθνο η. ,Μίκεζηο ελαληίνλ Μνξθήο , 71-72 
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Α2. Ο Ρπζκόο ζηνλ πνηεηηθό ιόγν 

 

Ο κεγάινο ζπλζέηεο Futwängler Wilcheim πεξηγξάθεη πνιχ πνηεηηθά ηε 

ζρέζε ξπζκνχ θαη πνηεηηθνχ ιφγνπ: «Πξφθεηηαη γηα δχν πνηάκηα πνπ αλαβιχδνπλ 

απφ δχν μερσξηζηέο πεγέο, θη φκσο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε γάκν απφ έξσηα 

θαιχηεξα απφ φιεο ηεο ηέρλεο»
30

. ε φινπο ηνπο ιανχο θαη ζε φιεο ηηο επνρέο ε 

πνίεζε θαη ην ηξαγνχδη είλαη αλεπηπγκέλα φζν θαη ε γιψζζα ηνπ εθάζηνηε ηφπνπ. 

Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ πνηεηηθψλ παξαδφζεσλ δηαθαίλεηαη θαη ε ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ γισζζψλ αιιά θαη ηα ηαμίδηα– κεηαθηλήζεηο δηαθφξσλ θχισλ ζηνλ ξνπ 

ηεο ηζηνξίαο
31

. Γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε πξνζσδηαθψλ ζηίρσλ 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο επνρήο κε βεδηθνχο χκλνπο ηεο ζαλζθξηηηθήο παξάδνζεο 

θαλεξψλεηαη φηη ε ειιεληθή γιψζζα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Ηλδνεπξσπατθψλ 

γισζζψλ. χκθσλα κε ηνλ M.L.West, ζηνλ αξραίν ειιεληθφ φζν θαη ζηνλ ηλδηθφ 

ζηίρν ππάξρεη κία θαλνληθφηεηα ζηνλ ξπζκφ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη φρη απφ 

ζρήκαηα ηνληζκέλσλ θαη άηνλσλ ζπιιαβψλ αιιά απφ ζρήκαηα καθξψλ θαη βξαρέσλ 

ζπιιαβψλ. Ο ξπζκηθφο ιφγνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίδεηαη κνπζηθφο θαη 

φρη δπλακηθφο. Πξσηνγελήο έθθαλζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γισζζηθήο γέλλεζεο 

ήηαλ ν ξπζκφο
32

. Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ε κνπζηθή ππήξρε θπξίσο ζην ζηίρν. Ο 

αξραίνο ειιεληθφο ζηίρνο ήηαλ κηα γισζζηθή θαη ηαπηφρξνλα κνπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηε γιψζζα θαη ηε κνπζηθή, δειαδή 

ην θνηλφ ηνπο ζεκείν, ήηαλ ν ξπζκφο. Ο κνπζηθφο ξπζκφο πεξηερφηαλ ζηελ ίδηα ηε 

γιψζζα, ε κνπζηθφ-ξπζκηθή δνκή θαζνξηδφηαλ απφιπηα απφ ηε γιψζζα
33

. 

                                                 
30

 Futwängler Wilcheim, Μνπζηθή θαη Λφγνο, 124 
31

 West M.L. Δηζαγσγή ζηελ Μεηξηθή 13 
32

 Γεσξγηάδεο Θξ. Ο Διιεληθφο ξπζκφο 18 
33

 Γεσξγηάδεο Θξ. Μνπζηθή θαη Γιψζζα 22 



 15 

Ο λενειιεληθφο ζηίρνο είλαη δπλακηθφο, θαζψο ε ίδηα ε γιψζζα 

κεηαιιάρηεθε. Έηζη εμεγείηαη ε θπζηθή ηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ λα δηαβάδεη 

ηελ αξραηνειιεληθή πνίεζε ηνλίδνληαο ηηο θχξηεο ζέζεηο ζε ίζεο απνζηάζεηο, γεγνλφο 

πνπ ζπληειείηαη θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ νκηιία. Οξζφ φκσο είλαη ηα θείκελα απηά 

λα δηαβάδνληαη κεηξψληαο δχν ρξφλνπο γηα ηηο καθξέο ζπιιαβέο θαη έλα γηα ηηο 

βξαρείεο, αιιηψο πξνδίδεηαη ν λφκνο ηνπ ξπζκνχ πνπ δηέπεη απηά ηα θείκελα. Ζ 

αζχκκεηξε θαηαλνκή βξαρέσλ θαη καθξψλ ζπιιαβψλ είλαη πνπ πξνζδίδεη ζηα 

αξραηνειιεληθά κέηξα ραξαθηεξηζηηθή πθή
34

. Ζ πνίεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζην ρξφλν ησλ ζπιιαβψλ, ραξαθηεξίδεηαη πνζνηηθή ή 

ρξνληθή πνίεζε, ελψ ζηε Νενειιεληθή, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ηφλν ησλ ζπιιαβψλ, 

νλνκάδεηαη ηνληθή πνίεζε
35

. 

Ο ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο δηαζέηεη ηε γλψζε ησλ ξπζκψλ ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο κνπζηθήο απφ ηνλ θαηνπηξηζκφ ηνπο ζηα κέηξα ησλ ζηηρνπξγηθψλ 

θεηκέλσλ, πνπ ππεξεηνχζαλ κε πηζηφηεηα. Σα κέηξα, σο πνζνηηθήο πνηφηεηαο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επαλαιεπηηθή δηάηαμε καθξψλ θαη βξαρέσλ ζπιιαβψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε ξπζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα πξνθαλή. ε αληίζεηεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ νη αιιεινπρίεο είλαη δηαξζξσκέλεο πεξίπινθα ,ν ζηίρνο ππφθεηηαη 

ζηνλ κεισδηθφ ξπζκφ. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ A. M. Dale. 

«Κάζε Έιιελαο πνηεηήο ήηαλ ν ζπλζέηεο ησλ έξγσλ ηνπ θαη θαλέλαο πνηεηήο δελ ζα 

έγξαθε ζηίρνπο κε πεξίηερλα κεηξηθά ζρήκαηα απιά γηα λα ηα εθκεδελίζεη θαη λα ηα 

επηθαιχςεη κέζσ ελφο δηαθνξεηηθνχ κνπζηθνχ ξπζκνχ»
36

. ηα δηαζσζέληα πνηεηηθά 

θείκελα πνπ ήηαλ νπιηζκέλα κε κνπζηθή παξαζεκαληηθή, νη αμίεο ησλ θζφγγσλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη αθαζφξηζηεο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην 

αίζζεκα ησλ αξραίσλ πνηεηψλ λα ππφθεηληαη ζηε κεηξηθή ησλ ζηίρσλ. Έηζη 

                                                 
34

 West M.L. Δηζαγσγή ζηελ Μεηξηθή 20 
35

 Κξεηνχ Γ., ηνηρεία Αξραηνειιεληθήο Μεηξηθήο , 11 
36

 West M.L., Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή, 182 
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επηβεβαηψλνπλ ηελ εηθαζία φηη νη βξαρείεο ζπιιαβέο ηίζεληαη επί βξαρέσλ θζφγγσλ 

θαη νη καθξέο ζπιιαβέο επί καθξψλ. Ίδηνλ γλψξηζκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο 

ήηαλ ε ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ καθξψλ θαη βξαρέσλ ζπιιαβψλ. Ζ κεηξηθή, γεληθά, 

είρε ζαλ έξεηζκα απηή ηε δηθπή αληίζεζε ηφζν ζηνλ απαγγειιφκελν φζν, θαη ζηνλ 

αδφκελν ζηίρν. Αμηνζεκείσην είλαη φηη θαη ζηνλ πεδφ ιφγν, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

καθξψλ θαη βξαρέσλ ζπιιαβψλ απέδηδε ξπζκηθνχο ηχπνπο
37

. 

Ζ αξραία ειιεληθή ιέμε είρε έλα ζηαζεξφ ερεηηθφ ζψκα. Απηφ ην 

ζσκαηνεηδέο, ην αληηθεηκελνπνηεκέλν ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, απνηεινχζε ηε 

κνπζηθή ζχζηαζε ηνπ ξπζκνχ ηεο, θαηλφκελν πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηηο άιιεο 

δπηηθνεπξσπατθέο γιψζζεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιεγφκελνπ πνζνηηθνχ 

ξπζκνχ είλαη φηη ε δηάξζξσζε ηνπ ρξφλνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην κέηξν, αιιά κε 

ηε ρξήζε καθξψλ θαη βξαρέσλ ζπιιαβψλ. Γειαδή, ν θαζνξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε 

ηνπ ρξφλνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο πνζφηεηαο, ηεο δηάξθεηαο. Σν ξπζκηθφ αμίσκα ηεο 

αξραηφηεηαο δελ ζηεξίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηε ζχζηαζε ηνπ ρξφλνπ 

(κέηξν, ζχζηεκα ηνληζκψλ) θαη ηελ θάιπςή ηνπ κε δηάθνξεο ρξνληθέο αμίεο, αιιά 

ζηνλ εμνξηζκνχ ζπκπιεξσκέλν ρξφλν. Απηφο ν πνζνηηθφο ξπζκφο ήηαλ γισζζηθφ 

απνηέιεζκα, σο ηδηφηεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο
38

. 

 

Α3. Ρπζκηθόο ιόγνο θξνπζηώλ 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ξπζκηθνχ ιφγνπ είλαη ην ξπζκηθφ ιεμηιφγην ησλ 

θξνπζηψλ πνπ ζπλαληάηαη ζε αξρέγνλνπο πνιηηηζκνχο ηνπ θφζκνπ ή θαη ζε κεγάιεο 

δηδαθηηθέο ζρνιέο ξπζκνχ πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ δεμηνηέρλεο θξνπζηνχο. ηηο 

γιψζζεο απηέο θνηλφο ζηφρνο είλαη λα απνδψζεη ν εθηειεζηήο κε αθξίβεηα ηηο 

                                                 
37

 West M.L., Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή, 183 
38

 Γεσξγηάδεο Θξ. Μνπζηθή θαη Γιψζζα 22 
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ξπζκηθέο θξάζεηο θαη ηα ζρήκαηα ηεο κνπζηθήο ηνπ παξάδνζεο θαη λα πξνζνκνηψζεη 

πηζηά ηα ερνρξψκαηα ησλ θξνπζηψλ. Οη γιψζζεο ησλ θξνπζηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνζεηηθέο γιψζζεο. Σν λφεκα ηνπο θξχβεηαη θαη απνθαιχπηεηαη 

ιακβάλνληαο ζενινγηθέο δηαζηάζεηο. Οη γιψζζεο ηηο κνπζηθήο απνηεινχλ κηα 

θαηαδηθαζκέλε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα νλνκάζεη ην λνκα, αιιά φρη λα 

κεηαδψζεη λνήκαηα
39

. Καη εδψ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο εξκελείαο. Ζ κνπζηθή εξκελεία 

ηεο γιψζζαο ησλ θξνπζηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηηέιεζή ηεο λα είλαη ζπγγελήο 

κε ηελ πξνζεηηθή γιψζζα, ελψ παξάιιεια εμαιείθεηαη θάζε εηδηθή ηαχηηζε. Σν λα 

εξκελεχεηο ζσζηά κία κνπζηθή, ζεκαίλεη φηη κηιάο θαη ζσζηά ηε γιψζζα ηεο
40

. Οη 

δηάθνξεο «δηάιεθηνη» θξνπζηψλ θαζηζηνχλ παξάιιεια έλα απνηειεζκαηηθφ 

παηδαγσγηθφ εγρεηξίδην. Ζ βησκαηηθή επαθή κε ηνλ ξπζκφ κέζσ ηνπ  γισζζηθνχ 

λεχξνπ θαζηζηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνιχ απνδνηηθή. Γη απηφ ην ιφγν ε 

ρξήζε ησλ ξπζκηθψλ ιεμηινγίσλ είλαη ηφζν καδηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πξσηφγνλεο θνηλσλίεο, ζηηο κεγάιεο Αλαηνιηθέο κνπζηθέο ζρνιέο, αιιά θαη ζηνλ 

ζχγρξνλν Γπηηθφ πνιηηηζκφ. Οη εκπεηξία είλαη έλα θαζνξηζηηθφ κέζν γλψζεο. Ζ 

γιψζζα σο θπξίαξρν κέζν επηθνηλσλίαο, άξα θαη κέζν αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, κπνξεί 

λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή αγσγή ηνπ Ρπζκνχ
41

. 

Οη Ηλδνί κνπζηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ήρνπο gum, din, na, ti , ge, tun
42

 θαη 

άιινπο πνιινχο, γηα λα κηκεζνχλ ηνπο ήρνπο ηεο tabla ή ηνπ Pakhawaj
43

 . Οη Πέξζεο 

κε ηηο ζπιιαβέο tom θαη pak απνδίδνπλ ηνλ κπάζν θαη ηνλ πξίκν ήρν ζην 

παξαδνζηαθφ ηξαληθφ κεκβξαλφθσλν tompak (ή θαη zarb) .Δπξείαο ρξήζεο, θπξίσο 

απφ ηνπο Άξαβεο
44

 θαη ηνπο Σνχξθνπο
45

, είλαη νη ζπιιαβέο dum
46

, ta ,ka. Ζ επηινγή 

                                                 
39

 Adorno, Ζ θνηλσληνινγία ηεο Μνπζηθήο, 15 
40

 Adorno, Ζ θνηλσληνινγία ηεο Μνπζηθήο, 17 
41

 Σζαθηαξίδεο, Μνπζηθή, Κίλεζε, Λφγνο, 23 
42

 Rakha, Learning tabla, 25 
43

 Courtney David, Fundamentals of tabla, 20 
44

 Habib Hassan Touma, Ζ Μνπζηθή ησλ Αξάβσλ, 36 
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ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπιιαβψλ δελ είλαη ηπραία. Αθελφο επηηπγράλνπλ κία 

ερνρξσκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ρηππεκάησλ ησλ θξνπζηψλ, ελψ αθεηέξνπ πεγάδνπλ 

απφ ηηο εθάζηνηε ηνπηθέο πξνθνξηθέο δηαιέθηνπο θαηαγσγήο ηνπο. Ζ ρξήζε φκσο 

απηψλ ησλ ζπιιαβψλ έρεη βαζχηεξα γισζζνινγηθά αίηηα. 

Σν -θ θαη ην –η σο γξάκκαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ άθσλσλ ή άερσλ 

ή θαη ζηηγκηαίσλ ζπκθψλσλ. Γειαδή ην έλα σο ππεξσηθφ θαη ην άιιν σο νδνληηθφ 

ζχκθσλν έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα παξάγνληαη κε ην ζχληνκν θιείζηκν ηεο ζηνκαηηθήο 

θνηιφηεηαο (ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ ιάξπγγα κέρξη θαη ηα 

ρείιηα), έηζη ψζηε λα δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ εκπλεφκελνπ αέξα
47

. Ζ επηινγή ηνπο γηα 

ηελ απφδνζε ησλ πξίκσλ θαη ζηαθάησλ ήρσλ ησλ θξνπζηψλ είλαη εχινγε. Παξφκνηα 

γηα ηελ απφδνζε ησλ ξνχισλ ζηα θξνπζηά ρξεζηκνπνηείηαη ην πγξφ, εμαθνινπζεηηθφ 

ζχκθσλν –ξ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη εθθξάζεηο tere-kere
48

. Σν –ξ 

ελδείθλπηαη ιφγν ηεο εμαθνινπζεηηθήο ηνπ θχζεο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ελφο 

ζπλερφκελνπ ήρνπ, ελψ θαη νη έλξηλεο θαηαιήμεηο ζε –κ θαη –λ (π.ρ. gum ή tun) 

απνζθνπνχλ ζηελ απφδνζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ήρνπ. ηηο ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ην 

δεηνχκελν είλαη λα κε δηαθφπηεηαη ην ξεχκα ηνπ αέξα θαη απηφ ζπληειείηαη κε ηε 

ρξήζε ηεο ξηληθήο νδνχ
49

.ρεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξαηήξεζε ηνπ 

γισζζνιφγνπ Jakobson φηη ζηελ ειηθία ησλ νθηψ κε ελλέα κελψλ δηαθνξνπνηείηαη ε 

ερεηηθή παξαγσγή ηνπ παηδηνχ, ε νπνία μεθηλά λα απνθηά ξπζκφ θαη επηηνληζκφ κε 

ιεηηνπξγηθή ρξνηά, παξφηη ε αξζξσηηθή παξαγσγή εμαθνινπζεί λα ζπληειείηαη απφ 

αζπλάξηεηνπο ήρνπο. ε απηή ηελ ειηθηαθή πεξίνδν παξνπζηάδεηαη κία πην 

ζπζηεκαηηθή θσλνινγηθή παξαγσγή, πνπ θαίλεηαη λα κνηάδεη κε ηα γισζζηθά 

θσλήκαηα ησλ ελειίθσλ. Έηζη, ην παηδί μεθηλά λα ρξεζηκνπνηεί ζην ιφγν ηνπ ηηο 

                                                                                                                                            
45

 Ungay Hursit Ussuler ve Kudüm 7 
46

 Καξαθαηζάλεο Υ. Θεσξεηηθφλ Κπξίιινπ ηνπ Μαξκαξηλνχ 166 
47

 West M.L. Δηζαγσγή ζηελ Μεηξηθή 23 
48

 Μπάξκπαο Γεκήηξεο Λαβήξπζκνο 11 
49

 West M.L. Δηζαγσγή ζηελ Μεηξηθή 23 
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θσλνινγηθέο αληηζέζεηο pa-ba, ta-da, ka-ga. Σν γισζζνινγηθφ απηφ θαηλφκελν είλαη 

θαζνιηθφ, αθνχ ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ, φπσο άιισζηε θαη ηε 

ρξήζε απηψλ ησλ ζπιιαβψλ ζην παγθφζκην ξπζκηθφ ιεμηιφγην ησλ θξνπζηψλ
50

. 

Οξηζκέλνη ηζηνξηθνί ηεο κνπζηθήο ζεσξνχλ φηη ηα ηεξνγιπθηθά επξήκαηα ηνπ 

Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ 2800 π.ρ. -2000 π.ρ. απνηεινχλ έλα είδνο ξπζκηθνχ ιφγνπ 

θξνπζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ηεξείο ησλ λαψλ ηεο επνρήο. Μέζα απφ ηελ 

καξηπξία ηνπο δηαθαίλεηαη ν αξρέγνλνο ξφινο απηήο ηεο κνπζηθή γιψζζαο
51

. 

Χζηφζν, ζηε γιψζζα ησλ θξνπζηψλ εγείξεηαη ην δήηεκα ηεο ξπζκηθήο 

αγσγήο, ε νπνία ζπλήζσο αλαπαξηζηάηαη γισζζηθά (allegro, andante, adagio). Ζ 

γιψζζα ηεο ξπζκηθήο αγσγήο δελ είλαη ζεκεηνγξαθηθή. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο εξκελείαο ησλ θξνπζηψλ ελαιιάζζνληαη απφ εθηέιεζε ζε εθηέιεζε
52

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Πήηα Ρία, Φπρνινγία ηεο γιψζζαο, 110- 111 
51

 Λενχζε Λίληα, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Μνπζηθήο, 13 
52

 Goodman Nelson, Γιψζζεο ηεο Σέρλεο, 262 
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Κεθάιαηο Β΄ 

Ρσζκός θαη ζώκα 

 

Β1. Ο ξπζκόο ζην αλζξώπηλν ζώκα θαη νη ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο 

 

Ο Ππζαγφξαο ζηα θείκελα ηνπ Πεξί εζηθήο κηιάεη γηα κηα ζεκαληηθή έλλνηα, 

ηελ «επξπζκία», πνπ νξίδεη ηελ ηάμε ζην βίν ελφο ελάξεηνπ αλζξψπνπ
53

.Ζ επξπζκία 

αλαιπηηθφηεξα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα βξίζθεη έλαλ αμηφπηζην ξπζκφ ζε 

φιεο ηηο ελέξγεηεο ηεο δσήο ηνπ απφ ηε γέλλεζε κέρξη θαη ην ζάλαηφ ηνπ. Ζ πνηφηεηα 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη απφ ηε ξπζκηθή δνκή πνπ ζα κπνξέζεη λα νξίζεη 

πάλσ ζηελ εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε απφ ην ζχζηεκα ηνπ ελέξγεηα. Καη εδψ 

εμεγείηαη ε βηνινγηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα ηαπηίζεη ηνπο ζσκαηηθνχο ηνπ 

ξπζκνχο κε εθείλνπο ηνπ ζχκπαληνο .Άιισζηε θαη ην ζχκπαλ, αλ ην αληηιεθζνχκε 

ζαλ έλα ζχκπιεγκα ξπζκψλ, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο εχθνια 

δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε ηνπ ξπζκνχ αιιά θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δσήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνκήηξηαο δσήο ην έκβξπν είλαη ζε ζέζε λα αθνχεη κε 

επάξθεηα ηελ αλαπλνή ηεο κεηέξαο ηνπ, ηε θσλή ηεο, φηαλ κηιά ή ηξαγνπδά, αιιά 

θαη ηνπο παικηθνχο ήρνπο ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηελ νκθαιηθή αξηεξία . Σν έκβξπν 

αθνχεη ηνλ ξπζκηθφ ρηχπν ηεο θαξδηάο ηεο κεηέξαο ηνπ πεξίπνπ 26 εθαηνκκχξηα 

θνξέο. Ζ ζπλερήο αθξφαζε ηνπ ξπζκνχ απηνχ αζθεί έλα είδνο πξνζηαζίαο ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ην κεηξηθφ πεξηβάιινλ
54

. 

Δλζηηθησδψο, νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο γηα λα δηαηεξήζνπλ απηή ηελ αίζζεζε 

αζθάιεηαο κεηά ηνλ ηνθεηφ ζην λενγλφ, ην ηνπνζεηνχλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ 

                                                 
53

 Shaboutin, Ηαηξηθέο δπλάκεηο ηηο Μνπζηθήο, 17 
54

 Γξίηζαο Θαλάζεο, Μνπζηθνθηλεηηθά δξψκελα 16 
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ζψκαηφο ηνπο. Σν παηδί αθνχγνληαο ηνλ κεηξηθφ παικφ ληψζεη ζαιπσξή, θαη έηζη δελ 

δηαζαιεχεηαη ε ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία
55

. Μάιηζηα, ζε πεξηπηψζεηο πξφσξσλ λενγλψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζνκνησηέο ηνπ κεηξηθνχ ερεηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ 

βνεζνχλ ζηελ πγηή αλάπηπμε ηνπο κε ηαρχηεξε απφθηεζε βάξνπο, ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηνλ θνξεζκφ ηνπ αξηεξηαθνχ 

αίκαηνο ζε Ο
2
. Σν πξψην απφ ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, κε ην νπνίν έξρεηαη ζε 

επαθή ν άλζξσπνο, είλαη ν ξπζκφο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ πξνηηκά ηνλ ξπζκηθφ παικφ θνληά ζηνπο 70 κε 100 θηχπνπο αλά ιεπηφ. 

Απηφο είλαη ν κέζνο ζθπγκφο ηνπ πγηνχο ελήιηθα αλζξψπνπ
56

. Δπίζεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε πνιιέο ιατθέο παξαδφζεηο γξάθνληαλ πνηήκαηα ζε ηακβηθφ 

κέηξν, πνπ κνηάδεη κε ηνλ ρηχπν ηεο θαξδηά θαη ην ξπζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ 

βαδίζκαηνο. Ζ ζχγρξνλε πνίεζε έρεη απεγθισβηζηεί απφ ηνπο κεηξηθνχο θαλφλεο, 

σζηφζν ε αλάγλσζε πνηεκάησλ γξακκέλα ζε ηάκβνπο πξνθαιεί κία θξπθή 

ηθαλνπνίεζε ζηνπο αλζξψπνπο
57

. Σν 1950 Γάιινη θπζηνιφγνη κειέηεζαλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ ξπζκνχ ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζην λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη ζηνλ 

εγθεθαιηθφ θινηφ, δειαδή ηελ ςπρνγαιβαληθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. Καηέγξαςαλ 

ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ δέξκαηνο ζηα ξπζκηθά εξεζίζκαηα 

θαη δηαπίζησζαλ πσο ε αληίδξαζε ήηαλ πνιχ πην έληνλε ζηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ ε 

ξπζκηθή ηνπο αγσγή ήηαλ γλψξηκε ζηνλ αθξναηή
58

. 

Ζ επίδξαζε ηνπ ξπζκνχ ζηνλ άλζξσπν αθνξά ελζηηθηψδεηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην νληνινγηθά αξρέγνλν θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ εγθέθαινπ. 

χκθσλα κε ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία ηεο κνπζηθήο ν άλζξσπνο αληαπνθξίλεηαη 

αθνπζηηθά θαη δηαδξαζηηθά ζηνλ ξπζκφ πνιχ λσξίηεξα απφ φ,ηη αληηδξά ζηηο ηνληθέο 
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θαη κεισδηθέο αθξνάζεηο
59

. Νεπξναλαηνκηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη νη θνριηαθνί 

ππξήλεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηε δηαδξνκή ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ ζην 

επίπεδν γέθπξαο- ζηειέρνπο. πλνξεχνπλ κε ζεκαληηθνχο απηφλνκνπο ππξήλεο πνπ 

είλαη θέληξα ξχζκηζεο ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο. Με ηνλ 

κεραληζκφ ηνπ ζπληνληζκνχ, δειαδή ηεο παξάιιειεο δηέγεξζεο γεηηνληθψλ 

λεπξψλσλ, εμεγείηαη ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο αλαπλνήο θαη ηνπ θαξδηαθνχ 

παικνχ θαηά ηελ αθξφαζε ελφο γξήγνξνπ κνπζηθνχ ηέκπν θαη αληίζεηα ηελ 

ειάηησζε ηεο θαξδηαθήο θαη αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο θαηά ηελ αθξφαζε ελφο 

αξγφ ηέκπν. Απηή ε πξσηαξρηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, κέζσ ηνπ ξπζκνχ ζπκβαίλεη 

ρσξίο ηνλ έιεγρν ηεο ζπλείδεζεο θαη αθνξά φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Απνηειεί 

δηαρξνληθφ θαη δηαπνιηηηζκηθφ θαηλφκελν. Αλαξίζκεηεο είλαη νη κειέηεο ζηελ 

επηζηήκε ηεο θαξδηνινγίαο θαη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, νη φπνηεο απνδεηθλχνπλ ηα 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαηάιιειεο κνπζηθήο αθξφαζεο ζε επίπεδν 

ζηεθαληαίαο κνλάδαο ή κεηά απφ επεκβάζεηο επαλαηκάησζεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε 

κείσζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζρεηίδεηαη κε ειάηησζε 

ησλ επηπέδσλ λεπξφ- νξκνλψλ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ζηξεο, φπσο ε λνξ-

επηλεθξίλε, θαη ε θνξηηδφιε ,αιιά θαίλεηαη φηη ε ραιάξσζε κέζσ κνπζηθήο κπνξεί 

λα επηδξά αθφκε θαη ζην αίκα. ηηο παξαπάλσ κειέηεο νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε 

αθνπζηηθά ηεζη κνπζηθήο αθξφαζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ραιαξνί ξπζκνί 

κεηψλνπλ ηα επίπεδα άγρνπο θαη ζηξεο βάζεη ππνθεηκεληθψλ απαληήζεσλ ζε 

ςπρνκεηξηθά εξσηεκαηνιφγηα
60

. Με βάζε φια ηα εκπεξηζηαησκέλα παξαδείγκαηα 

ηεο ηαηξηθήο θαηαλνεί θαλείο ηηο επεξγεηηθέο δπλάκεηο ηνπ ξπζκνχ ζηελ 

ςπρνζσκαηηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ.  
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ηε ξπζκηθή αγσγή αληαπνθξηλφκαζηε θπζηθά θαη ςπρηθά. Ο ζθπγκφο , θαη ε 

αλαπλνή ζπληνλίδνληαη απζχπαξθηα κε ηνλ ξπζκφ θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο , 

ελψ νη επηδξάζεηο απηέο επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην ζπλεηδεηφ θαη ην 

ππνζπλείδεην. Δμαηηίαο ηεο αιιειέλδεηεο ζρέζεο ξπζκηθήο αγσγήο θαη ςπρηθήο 

δηάζεζεο νη ελδείμεηο ηέκπνπ ζηε θσλή φηαλ κηιάεη, αιιά θαη ζηε κνπζηθή 

θαηακαξηπξνχλ ζηνηρεία ραξαθηήξα γηα έλαλ άλζξσπν θαη πξνζηδηάδνπλ ζηηιηζηηθά 

ηε κνπζηθή αληίζηνηρα
61

. 

Δθείλν πνπ καο απσζεί ή καο έιθεη ζε έλαλ άλζξσπν είλαη ζπρλά ν ξπζκφο 

ηνπ. ηαλ έλα άηνκν είλαη ξπζκηθφ, ηφηε θαη ε επηξξνή ηνπ είλαη ζεηηθή ζην 

πεξηβάιινλ, ελψ φηαλ έλα άηνκν είλαη άξξπζκν αλαζηαηψλεη ηνλ θαζέλα. Ο ίδηνο ν 

άλζξσπνο είλαη ξπζκφο. Ζ ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο είλαη ξπζκηθή. ηαλ 

εκπνδίδεηαη ν βηνινγηθφο ξπζκφο ηνπ αηφκνπ πξνθχπηνπλ αζζέλεηεο ζε ζσκαηηθφ φζν 

θαη ζε ςπρηθφ επίπεδν
62

. Γηα ηνπο Ππζαγφξεηνπο γηα θάζε λφζεκα ηεο ςπρήο έπξεπε 

λα θαζνξηζηεί ν θαηάιιεινο ξπζκφο, πξνθεηκέλνπ λα ηαζνχλ νη ςπρηθέο 

δπζαξκνλίεο
63

. Οη ρξνλνβηνιφγνη ,νη επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ ηνπο θηξθαδηαλνχο 

ξπζκνχο, ζεσξνχλ φηη ν ξπζκφο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ζηε βηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Ζ έιιεηςή ηνπ δπλεηηθά ππνδειψλεη θάπνηα αζζέλεηα. 

χλζεηεο κνξθέο "δπζξπζκίαο" ζπρλά είλαη απφξξνηα απηηζκνχ ,καληαθήο 

θαηάζιηςεο, ή ζρηδνθξέλεηαο, ελψ κπνξεί λα εθθξάδνληαη κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο
64

.  

Γπζηπρψο νη ζχγρξνλνη ξπζκνί ηηο Γπηηθήο αζηηθήο θνηλσλίαο κεηαβάιινπλ 

ζε παξάθπζε θαη ηνπο ςπρνζσκαηηθνχο ξπζκνχο ηνπ αηφκνπ. Ο γλσζηφο γηαηξφο θαη 

ςπρνζεξαπεπηήο Wilhelm Reich δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ε έιιεηςε ζεβαζκνχ 
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ζηνπο βηνινγηθνχο ξπζκνχο θαη θχθινπο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο νδεγεί ζε αζζέλεηεο 

φπσο ν θαξθίλνο, ελψ πξνθαιεί ζπκπιεγκαηηθά αδηέμνδα ζηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ, 

ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο κεηαηνπίδνληαη, σο πξφβιεκα, ζην επξχηεξν ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο
65

.Παξαηεξεί θαλείο ζήκεξα πάλσ απφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ ησλ γπλαηθψλ 

ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ λα βαζαλίδνληαη απφ νξκνληθέο δηαηαξαρέο θαη απφ αζηάζεηα 

ζηνλ ξπζκηθφ θχθιν ηεο σνξξεμίαο ηνπο εμαηηίαο ησλ θαηαπηεζηηθψλ θαη 

ζηξεζνγφλσλ ξπζκψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αζηαζή 

σξάξηα χπλνπ θαη ηελ αθχζηθε έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

Αγγίδεη ηα φξηα ηνπ απίζηεπηνπ λα αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη γπλαίθεο ηα παιηφηεξα 

ρξφληα είραλ απφιπηα ελαξκνληζκέλε εκκελνξξπζία ζχκθσλα κε ηηο θάζεηο ηεο 

παλζειήλνπ. Μάιηζηα ηελ εκέξα ηεο παλζειήλνπ νη γπλαίθεο ζε φινπο ηνπο 

πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο μεθνπξάδνληαλ. ηε Βαβπισλία, σο αζηξνθεληξηθφο 

πνιηηηζκφο, ηελ κέξα απηή ηελ νλφκαδαλ α-κπάη «αλάπαπζε θαξδίαο», θαζψο 

πίζηεπαλ πσο ε Θεά ζειήλε, ε Ηζηάξ, βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε εκκελφξξνηαο (απφ 

εθεί πξνέξρεηαη θαη ην άββαην σο κέξα αξγίαο γηα ηνπο Δβξαίνπο)
66

.  

Αθφκα θαη ε αίζζεζε ηεο αθνήο βαζίδεηαη ζηνλ ξπζκφ. Σα ερεηηθά θχκαηα 

θπινχλ παιηξξντθά πξνο ην πηεξχγην ηνπ αθηηνχ θάλνληαο ην αθνπζηηθφ ηχκπαλν λα 

ρηππά ξπζκηθά. Με ηε ζεηξά ηεο απηή ε ξπζκηθή θίλεζε ελεξγνπνηεί ηα ηξία 

κηθξφηεξα νζηάξηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ, δειαδή ηε ζθχξα, ηνλ άθκνλα, θαη ηνλ 

αλαβνιέα. Σα νζηάξηα δηεγείξνπλ λεπξηθά θχηηαξα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζηέιλνπλ κελχκαηα ζηνλ εγθέθαιν. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ξπζκηθήο θίλεζεο 

είλαη ε αλζξψπηλε αθνή
67

. 
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Β2. Ο ξπζκόο ζηελ ηέρλε ηνπ ρνξνύ 

 

Ζ ξπζκηθή απνηχπσζε λνεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηελ θίλεζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζπληειείηαη κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ ρνξνχ. Ζ χπαξμε ηνπ 

ρνξνχ είλαη αιιειέλδεηε κε ηνλ ξπζκφ
68

. Μέζα ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο αλά ηνλ 

ρξφλν απνηειεί κία εθθξαζηηθή δίνδν εκπεηξηψλ, πνπ ε δχλακε ηεο ηελ θαζηζηά 

παλαλζξψπηλε. Ζ δχλακε ηνπ ρνξνχ ππεξβαίλεη ηηο ιέμεηο, θαζψο νη εχξπζκεο 

αθνινπζίεο θηλήζεσλ ηνπ θνξκηνχ είλαη θνξείο ελφο κελχκαηνο θαη κηαο ζεκαζίαο. Ο 

ηκσλίδεο απνθαινχζε ηνλ ρνξφ «ζησπειή πνίεζε» πνπ πξνπνξεχεηαη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαηαμηψλνληαο ηελ πνηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ
69

. ιεο νη 

μερσξηζηέο ζηηγκέο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ρνξφ. Αθφκα θαη 

φηαλ επηηειείηαη γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, ιακβάλεη βαζχηεξεο πξνεθηάζεηο ζε 

ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη αλζξσπνινγηθφ επίπεδν. Οη ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο κε 

ηνλ ξπζκφ έρνπλ ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα κέζα ζηε ζξεζθεία, ζηε καγεία, ζηελ 

εξγαζία, ζηνλ έξσηα αθφκα θαη ζηνλ ζάλαην. Ο ρνξφο ζηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε 

απνηειεί ,ίζσο ηελ πιένλ, πςειή κνξθή θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

πην πξνσζεκέλε θαη δηαδξαζηηθή κνξθή αλζξσπηζκνχ, ε νπνία έρεη ζαλ κέζν ηνλ 

ξπζκφ
70

. 

Υαξαθηεξηζηηθά, παξαηεξψληαο ηηο ιαηηλνγελείο γιψζζεο ν ρνξφο απνδίδεηαη 

κε ηηο ιέμεηο danza, dance, tanz
71

. Ζ ξίδα ησλ ιέμεσλ είλαη ην tan. ηα ζαλζθξηηηθά 

ζεκαίλεη ηάζε. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη ν ρνξφο ζεκειηψλεη κία ελεξγεηηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θίλεζε ηνπ 

ζχκπαληνο θαη ηελ παξάιιειε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηζνξξνπήζεη ζε απηφ. Ζ γλψζε 
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ησλ ξπζκψλ ηεο θχζεο γίλεηαη δσηηθή αλαγθαηφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο
72

.ηε πξνζπάζεηά ηνπ λα επηβηψζεη, λα 

ηηζαζεχζεη, λα θαηαλνήζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο ζπκπαληηθνχο ξπζκνχο. χκθσλα κε ηνλ Rozer Garaudy ν 

ρνξφο ζπληειεί ζηε κεηακφξθσζε ησλ βηνινγηθψλ ξπζκψλ ζε ξπζκνχο εζειεκέλνπο, 

εμαλζξσπίδεη ηε θχζε θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θπξηάξρεζεο πάλσ ζε απηήλ. 

Με ηελ παξαδνρή φηη ν ξπζκφο είλαη ελέξγεηα ν ρνξφο απνηειεί έλαλ ππθλσηή 

ελέξγεηαο πνπ ελζαξθψλεη δπλάκεηο ππεξθφζκηεο ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ κεηαθπζηθνχ 

πξνζσπνπνηψληαο ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην. Ο ζπλδπαζκφο ρνξνχ ξπζκνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηε κνπζηθφ-ρνξνζεξαπεία. Ζ παξαδνρή απηή δελ είλαη 

θάπνηα ηειεπηαία επηζηεκνληθή αλαθάιπςε, αληίζεηα παξαηεξεί θαλείο, ζηελ λφηηα 

Ηηαιία, ην παξάδεηγκα ηνπ ηαξαληηζκνχ πνπ πεγάδεη απφ ηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα. 

Πξφθεηηαη, γηα έλα ηξφπν πξφιεςεο απφ ηελ αδξάλεηα θαη ην ζάλαην πνπ κπνξνχζε 

λα επηθέξεη ην ηζίκπεκα ηεο ηαξαληνχιαο
73

. πγθεθξηκέλα, νη αζζελείο άξρηδαλ λα 

ρνξεχνπλ ηνλ ρνξφ tarantella γηα λα απνβάιινπλ απφ ην ζψκα ηνπο ηηο δειεηεξηψδεηο 

ηνμίλεο κέζσ ηνπ ηδξψηα. Παξάιιεια, ν επηηαρπλφκελνο ξπζκφο θαη ε 

επαλαιακβαλφκελε ξπζκηθή θίλεζε απέηξεπε ηελ εκθάληζε ζπαζκψλ, θαζψο 

αλαζηέιινληαλ ε εμάπισζε ηνπ δειεηεξίνπ ζην ζψκα
74

. Ο ρνξφο έρεη ην ράξηζκα λα 

ηαπηίδεη ηνλ αηνκηθφ ξπζκφ κε ηνλ ξπζκφ ηεο δσήο. Με ηε ξπζκηδφκελε έλλνηα ηεο 

ιέμεο ξπζκφο είλαη ε θίλεζε ζην ρξφλν
75

. ηα πιαίζηα ηηο κνπζηθνζεξαπείαο 

ζπλεζηζκέλεο είλαη ε ζπλδπαζηηθέο αζθήζεηο ζσκαηηθήο έθθξαζεο κε κέζα ην ρνξφ 

θαη ηνλ ξπζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηψλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ ε 

άζθεζε ηνπ Ατηηλνχ Υέξλο Νηππιάλ «πξσηφγνλε έθθξαζε». Ζ άζθεζε ζπληειείηαη 
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 Shaboutin, Ηαηξηθέο δπλάκεηο ηηο Μνπζηθήο 153-154 
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απφ κία νκάδα αλζξψπσλ, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο ζπλάληεζεο θξαηνχλ 

ηνλ ξπζκφ, ζηαζεξά κε ηα πφδηα ηνπο. χληνκα, ν ξπζκφο απιψλεηαη ζε φιν ην ζψκα 

θαη ε θσλή μεθηλάεη λα απηνζρεδηάδεη ξπζκηθά. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζπκίδεη 

πξσηφγνλεο ζεξαπείεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ξπζκηθή εθηφλσζε θαη ζην αίζζεκα 

αζθάιεηαο πνπ πεγάδεη απφ ηελ νκάδα. ηφρνο είλαη λα μαλαδνζεί ζην ζψκα ν ιφγνο, 

θαη λα απειεπζεξσζεί ε θαληαζία κέζα απφ ηε ζσκαηηθή έθθξαζε ηνπ ρνξνχ
76

. 
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Κεθάιαηο Γ΄ 

Ρσζκός θαη θοηλωλία 

 

Γ1. Ο Ρπζκόο ζηελ θνηλωλία 

 

ε θάζε νκάδα ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζρεκαηίδεηαη κηα θνηλφηεηα, θαη 

ζρεκαηίδεηαη ξπζκηθά
77

. Οξηζκέλνη ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο θαη αηζζεηηθνί θηιφζνθνη, 

θπξίσο Μαξμηζηηθψλ αληηιήςεσλ, απνδίδνπλ ηε γέλλεζε ηεο ηέρλεο ζηηο ξπζκηθά 

επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο
78

. 

Οη ζηδεξάδεο ρηππνχλ ξπζκηθά ζην ίδην ακφλη, νη εξγάηεο γηα λα κεηαθηλήζνπλ θάπνην 

βαξχ φγθν ζπληνλίδνληαη. Απφ ηελ αξραία Αζήλα θαηακαξηπξείηαη κάιηζηα πψο ν 

ξπζκφο εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηα ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. πγθεθξηκέλα ζηνλ 

αγξνηηθφ ζπλνηθηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αισλίζκαηνο ηνπ ζηηαξηνχ ή ζην πάηεκα 

ησλ ζηαθπιηψλ γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ 

εξγαζία ηνπο νη αγξφηεο θηλνχληαλ ξπζκηθά ζην ρψξν ηξαγνπδψληαο κηα θνηλή 

κεισδία γηα ηνλ ζεφ ηνπ θξαζηνχ, ηνλ ζεφ Γηφλπζν
79

. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα αλαγθαηφηεηαο ηνπ ξπζκνχ γηα ηε βέιηηζηε απφδνζε ηε ζπλαληά θαλείο 

ζηνλ αζιεηηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζηα νκαδηθά αζιήκαηα. ηελ ηζηηνπινΐα νη αζιεηέο 

αλεβάδνπλ ξπζκηθά ην παλί ,ζηελ θσπειαζία ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ελφο απφιπηα 

θνηλνχ ξπζκνχ. Μέζα απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα απνδεηθλχεηαη αλψηεξε ε 

ζπκβνιή ηνπ ζπληνληζκέλνπ ξπζκνχ απφ ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ δπλάκεσλ ζηηο 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε 
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ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ππεξνρήο ηεο νκάδαο έλαληη ηεο κνλάδαο
80

. Οη ζπληνληζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο απφ ην επηηπρέο απνηέιεζκα , ηελ πινπνίεζε ελφο θνηλνχ 

ζθνπνχ, πξνζέθεξε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  κία πλεπκαηηθφ-ζπλαηζζεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε ζπγθίλεζε
81

.  

Ο ξπζκφο έδσζε ζηελ θνηλφηεηα ηε δπλαηφηεηα ξπζκηζκέλσλ, νκαδηθψλ, 

θνηλσληθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ππήξμαλ , θαη εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη, ην δπλακηθφηεξν κέζν ζηε δηάζεζε ησλ ιαψλ γηα ηελ θαηάρηεζε θάζε 

αλψηεξνπ ζπιινγηθνχ αγαζνχ ,θαη ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο πνπ, ρσξίο απηή, δελ κπνξεί λα ππάξμεη νκαιή πνιηηηζηηθή 

εμέιημή
82

. Ζ ξπζκηθή πξάμε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πνιηηηθή πξάμε πνπ 

νθείιεη λα δηαζέηεη δηαξθή εγξήγνξζε απέλαληη ζηα ξένληα θνηλσληθά δεδνκέλα ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθά ή θαη ζιηβεξά
83

. Δίλαη αθφκα πνιηηηθή ε ξπζκηθή πξάμε, 

φπσο θαη ε κνπζηθή, κε ηελ έλλνηα φηη νδεγεί ζε κηα ζπιινγηθή βίσζε εκπεηξηψλ, 

δεκηνπξγψληαο θαηά ζπλέπεηα κία κεγαιχηεξε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπηλνπ εαπηνχ, 

αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν
84

. Χζηφζν, ν ξπζκηθφο 

ζπληνληζκφο θαη ηα ξπζκηθά ηξαγνχδηα πξνυπνζέηνπλ έλα εμειηγκέλν ζηάδην 

εξγαζηαθνχ θαηακεξηζκνχ θαη κία πςεινχ βαζκνχ εξγαζηαθή εμεηδίθεπζε. 

Δπνκέλσο, ζεσξίεο φπσο ηνπ Γεξκαλνχ νηθνλνκνιφγνπ Karl Bücher πνπ δηαηχπσζε 

ζην έξγν ηνπ Δξγαζία θαη Ρπζκφο ζπλίζηαληαη ιαλζαζκέλεο. Ο ξπζκφο ζε πνιιέο 

πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ήηαλ πξνγελέζηεξα γλσζηφο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ
85

. Άξα ν ξπζκφο είλαη ηαπηφρξνλα κέζν γηα λα 
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ππάξρεη ε θνηλσληθφηεηα, θαη απνηέιεζκα πνπ εθθξάδεη ηελ θνηλσληθφηεηα
86

. Με ηελ 

είζνδν ηεο ηερλνινγίαο ν ξφινο ηνπ κνπζηθνχ θαη ηεο κνπζηθήο αιινηψζεθε. 

Παιαηφηεξα, βιέπεη θαλείο φηη ζε πνιιέο θνηλσλίεο ην επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ δελ 

ππήξρε αθνχ ε κνπζηθή ήηαλ ηξφπνο δσήο θαη θαζεκεξηλή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα 

εθθξαζηεί κέζα απφ απηή. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηηο θνηλσληθήο κεηάιιαμεο ηνπ 

ξφινπ ηεο κνπζηθήο αληαλαθιάηαη θαη ζην κνπζηθφ αθξναηήξην, ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζηεξείηαη ησλ δσληαλψλ κνπζηθψλ βησκάησλ, θαη ηελ ζπλαίζζεζε ηεο κνπζηθήο 

σο κία ζπιινγηθή, θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη εχινγν λα 

βηψλεη κνπζηθή αηξνθία, αθνχ έραζε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα «δεη κε ηε κνπζηθή» ή 

«θαη λα δεη καδί κε ηε κνπζηθή»
87

. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε δεκηνχξγεζε έλα 

παζεηηθφ θαη ακέηνρν αθξναηήξην θνηλσληθά απνθιεηζκέλν απφ ηνλ ξπζκφ θαη ηε 

κνπζηθή
88

. Βέβαηα ζα ήηαλ άηνπν λα κελ ππνινγίζεη θαλείο θαη ηα επεξγεηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ ράξηζε ε ηερλνινγία ζην ζχγρξνλν άλζξσπν κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε κνπζηθή. Ο κνπζηθφο, γεληθά, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη φηη ν 

ξφινο ηνπ ζίγνπξα κπνξεί λα είλαη πιηζηηθφο ή θνξηηζκέλνο ηδενινγηθά φπσο 

άιισζηε είλαη θαη νη θνηλσληθέο αληαλαθιάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Χζηφζν, ε 

πξαγκάησζε ηεο κνπζηθήο πξάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ l’ art pour l’ art κπνξεί λα 

αληηπαξαζέζεη ζηελ θνηλσλία κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε αθνχ δηαζέηεη ηε καγεία λα 

δηαθεχγεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα
89

. Ζ πεπνίζεζε ηνπ Larsen δελ είλαη ηπραία φηη ν 

ξπζκφο θάζε κνπζηθήο παξέρεη ηελ αζθάιεηα ηεο ςπρηθήο ηαχηηζεο κε άιια άηνκα 

πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. Κακία άιιε ηέρλε δελ ππνδειψλεη 

θνηλσληθή ηάμε, ή θνηλσληθή ηαπηφηεηα φζν ε κνπζηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη έθεβνη, νη νπνίνη εληζρχνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ή ηνλ δεκφζηφ ηνπο εαπηφ 
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κε ηα κνπζηθά ηνπο αθνχζκαηα
90

. Οη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε 

κνπζηθέο κε έληνλν ξπζκηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηνλ εθεβηθφ 

ςπρηζκφ, ελψ ν ξπζκφο ζηέθεηαη σο έλα ζεκείν εθηφλσζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

εθεβηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
91

. 

Οη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ξπζκνχ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ίδηα 

βηνινγηθή νξγάλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ζηηο κνξθέο νξγαλσκέλεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπηλσλ ζσκάησλ κέζα ζε κηα θνηλσλία. Ζ κνπζηθή θαη ν 

ξπζκφο είλαη βαζηά ζπλδεδεκέλε κε αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ 

απνθηψληαη κέζα ζηελ θνηλσλία, θαη νη εθθάλζεηο νξγάλσζεο είλαη απφξξνηα 

ππνζπλείδεηψλ δηεξγαζηψλ
92

. Δίλαη ζθφπηκν, επνκέλσο, λα εξεπλψληαη νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηηο κνξθέο αλζξψπηλεο νξγάλσζεο  θαη ζηηο κνξθέο ερεηηθήο νξγάλσζεο 

πνπ γελληνχληαη κέζα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
93

. 

 

Γ2. Ο ξπζκόο ζηηο πξωηόγνλεο θνηλωλίεο 

 

Έλαο ηξφπνο λα θαηαλνεζεί ν πξσηνγελήο ξφινο ηνπ ξπζκνχ ζηελ θνηλσλία 

είλαη λα αλαηξέμεη ζε παιαηνιηζηθέο, αιιά θαη ζχγρξνλεο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο. ηηο 

πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ε κνπζηθή ελδηαθέξεηαη γηα ην ξπζκφ πνιχ πεξηζζφηεξν ζε 

ζρέζε κε ηε δπηηθνεπξσπατθή κνπζηθή, ε νπνία κεξηκλά θπξίσο γηα ηηο ηνληθέο 

ζρέζεηο θαη εηδηθά ηελ αξκνλία. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ε πξσηαξρηθή απφδεημε ηεο 

πξσηφγνλεο πθήο απηψλ ησλ θνηλσληψλ, θαζψο ν ξπζκφο είλαη ην πην θνληηλφ 

ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο ζην αλζξψπηλν ζψκα
94

.Ο ξπζκηθφο πινχηνο πνπ δηέπεη φινπο 

απηνχο ηνπο αξρέγνλνπο πνιηηηζκνχο θαίλεηαη λα είλαη ππεξβνιηθά ζχλζεηνο θαη 
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απεξηφξηζηνο. Χζηφζν, ζε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ησλ 

ξπζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξσηφγνλεο κνπζηθέο παξαδφζεηο αλά 

ηνλ θφζκν. Ζ πξνζπάζεηα απηή βαζίδεηαη ζε γεληθεπκέλα ξπζκηθά θαηλφκελα θαζψο 

επίζεο, θαη ζηε πνζνηηθή ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη. Εεηνχκελν είλαη λα 

απαληεζνχλ εξσηήκαηα εζλνκνπζηθνινγηθήο πθήο φπσο «πνηα είλαη ηα ερεηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηφ πνπ ε Γπηηθή κνπζηθή ζεσξία απνθαιεί 

ξπζκφ;» θαη «πνηεο είλαη νη δνκέο απηψλ ησλ ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ;». Μέζα απφ 

απηή ηε ζθνπηά ν ξπζκφο πξνζεγγίδεηαη σο κία νηθνπκεληθή αμίσζε ηεο κνπζηθήο 

πνπ δχλαηαη λα αλαιπζεί δνκηθά θαη κνξθνινγηθά
95

. 

Σα ζπλεζέζηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξπζκνχ ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο είλαη ν 

εηεξνξπζκηθφο θαη ν ηζνκεηξηθφο ραξαθηήξαο ησλ ζπλζέζεσλ, δειαδή άιινηε λα 

αιιάδεη ην κέηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχλζεζεο θαη άιινηε λα παξακέλεη ζηαζεξφ, 

αληίζηνηρα
96

. ηε ξπζκηθή ησλ πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ θχξηα γλσξίζκαηα είλαη νη 

πνιπξπζκίεο αιιά θαη ε εκθάληζε ηζνξπζκηθήο δνκήο (δειαδή επαλαιήςεηο ζεηξάο 

ξπζκηθψλ αμηψλ). Δπίζεο, ζπρλφ ξπζκηθφ θαηλφκελν απνηειεί ε επηκήθπλζε κίαο 

ξπζκηθήο αμίαο ζην ηέινο ησλ θξάζεσλ
97

.Ζ ξπζκηθή αγσγή πνηθίιεη. πλερείο 

αιιαγέο ζηε ξπζκηθή αγσγή ζπλαληνχληαη θπξίσο ζε ηλδηάληθα ηδηψκαηα, ελψ ε 

ζηαδηαθή επηηάρπλζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θνκκαηηνχ ραξαθηεξίδεη πνιινχο 

πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο. Παξνκνίσο, ε απζηεξή δηαηήξεζε κίαο ρξνληθήο αγσγήο 

είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν, θχξηα φκσο απαληάηαη ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν. Οη 

ξπζκηθέο αμίεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ρξήζε 

ηνπο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ο εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληήζεη έλα 

δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν αμίεο κφλν ζε απηφ θαη θάπνην άιιν κε ακέηξεηα 

ξπζκηθά ζηνηρεία. Ζ θαηακέηξεζε ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ βνεζάεη ζηε ξπζκηθή 
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νξγάλσζε ηνπ εθάζηνηε εζλνκνπζηθνινγηθνχ δείγκαηνο
98

. Ζ νξγάλσζε απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο νδεγεί ζηε κνξθνινγηθή εμέηαζε απηψλ ησλ ξπζκηθψλ ζπλζέζεσλ. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ήρνπ ησλ ηπκπάλσλ απνξξέεη απφ ηελ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη 

ζηνλ ξπζκφ, ζαλ θαηεμνρήλ νξγαλσηηθφ ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο ηνπο
99

.  

Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ Bruno Nettl ηξείο είλαη νη θχξηεο θφξκεο ζηηο 

νπνίεο βαζίδνληαη ηα ξπζκηθά ηξαγνχδηα. Ζ ζηξνθηθή θφξκα είλαη ε πην δηαδεδνκέλε 

θφξκα ζε νιφθιεξν ην βαζίιεην ηεο πξσηφγνλεο κνπζηθήο. Δκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο 

κνξθέο :κε επσδφ, κε αληηθσληθή ή ξπζκηθή πνιπθσληθή ηερλνηξνπία θαη κε 

επηζηξνθηθά ζηνηρεία. Οη επηζηξνθηθέο ζηξνθέο είλαη ζχλεζέο ηχπνο ησλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ ζηξνθηθψλ ιατθψλ ηξαγνπδηψλ. πρλά έρνπλ ην ζρήκα Α Β Γ Α, 

ή Α Α Β Α
100

. Ζ through-composed θφξκα εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ 

ζηξνθηθή θφξκα. Σα ηξαγνχδηα απηά πεξηέρνπλ έληνλα ην ζηνηρείν δηαθφξσλ 

επαλαιήςεσλ, ην κέηξν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζχλζεην, ν αιιεινζρεηηζκφο θη 

ν αξηζκφο ησλ αμηψλ δηάξθεηαο είλαη απινί, ελψ ε κεισδία θαη ν ξπζκφο ηεο νκηιίαο 

εκθαλείο
101

. Ζ ηξίηε θφξκα νλνκάδεηαη ιηηαληθνχ ηχπνπ θαη εκθαλίδεηαη κε δηάθνξέο 

παξαιιαγέο ζηε Νέγξηθε Αθξηθή, ζηελ Κεληξηθή Αζία, θαζψο θαη ζε θάπνηεο θπιέο 

ηεο Ρσζζίαο. Δίλαη ε απινχζηεξε θφξκα πνπ ππάξρεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ξπζκνχ 

ζηελ πξσηφγνλε κνπζηθή. Πξφθεηηαη γηα κία θφξκα πξννδεπηηθή ,πνπ ε θίλεζή ηεο 

δνκείηαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ζηνηρείσλ. Οη ηξεηο απηέο θφξκεο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πεξηπιέθνληαη θαη άιινηε δελ εκθαλίδνληαη θαη θαζφινπ. 

Μία αθφκα πξνβιεκαηηθή πνπ ηίζεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο αλζξσπνινγίαο 

ηεο κνπζηθήο φζνλ αθνξά ηνπο πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο, πάληα ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε θαη ζπζρέηηζε ησλ ξπζκηθψλ θαη κνπζηθψλ 
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 Nettl Bruno, Ζ Μνπζηθή ζηνπο πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο 89 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αιιεινπρία κε ηα εθάζηνηε, ή θαη γεληθεπκέλα θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο Seeger, ε Roseman, ν Bauman θαη άιινη γλσζηνί αλζξσπνιφγνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη απφιπηε ζπλάθεηα θαη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ θνηλσληθψλ 

θαη κνπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κίαο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο
102

. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζζεί ε θνηλσληθή πξνέθηαζε ηνπ ξπζκνχ πνπ παξάγεηαη άιινηε απφ ην 

αλζξψπηλν ζψκα , ηε θσλή θαη άιινηε απφ κνπζηθά φγξαλα θαη θξνπζηά. Ο ξπζκφο 

έρεη επηθνηλσληαθή δπλακηθή κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα θαιχπηεη ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο 

απνζηάζεηο. Με ηηο ξπζκηδφκελεο θχζεηο ηνπ ν ξπζκφο ζπκβνινπνηεί γηα ηνπο 

πξσηφγνλνπο αλζξψπνπο, θαη φρη κφλν, ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Απνηειεί κία 

γιψζζα πνπ αλνίγεη δηάινγν ζηνλ άλζξσπφ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηε θχζε, 

αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ
103

. Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ κηαο πξσηφγνλεο 

θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ήρνπο ησλ θξνπζηψλ 

ζαλ ηελ νκηινχκελε γιψζζα ηνπο
104

. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα θξνπζηά φξγαλα ζηνπο πξσηφγνλνπο πνιηηηζκνχο 

ιακβάλνπλ ππεξθπζηθέο ηδηφηεηεο. πκβνιίδνπλ ζεφηεηεο, θπζηθά θαηλφκελα θαη ν 

ήρνο ηνπο πνιιέο θνξέο ηαπηίδεηαη κε ηηο θσλέο ησλ ζνθψλ πξνγφλσλ. Αθφκα, 

ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε ησλ θξνπζηψλ νξγάλσλ γηα λνεκαηηθά ζηληάια θαη άιιεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο γιψζζαο πνπ ζπλδένληαη κε ην ππεξθπζηθφ, θαζψο αλήθνπλ 

ζηνλ ηειεηνπξγηθφ εμνπιηζκφ ηεο εθάζηνηε θπιήο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ν ζεμνπαιηθφο ζπκβνιηζκφο πνπ ιακβάλνπλ θάπνηεο θνξέο ηα θξνπζηά φξγαλα. Σα 

ηχκπαλα παξηζηάλνπλ ην γπλαηθείν ζψκα θαη νη κπαγθέηεο θαιιηθά ζχκβνια
105

. Οη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ηπκπάλσλ ζεσξνχληαη ζεκαηνθχιαθεο κεγάισλ θαη 

κπζηεξησδψλ κπζηηθψλ. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο είλαη κηα ζξεζθεπηηθή 
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ηειεηνπξγία αθνχ άερα πιηθά ηεο θχζεο φπσο ην μχιν, ηα δέξκαηα, ηα θφθαια θαη 

άιια απνθηνχλ θσλή
106

. Κάζε πεξηνρή, θάζε θπιή ή ρσξηφ δηαζέηε ηε δηθή ηεο 

απφρξσζε θνπξδίζκαηνο ησλ ηπκπάλσλ ηεο. Γεγνλφο, πνπ θαηακαξηπξεί ηελ χπαξμε 

κεισδίαο θαη αξκνλίαο απφ θξνπζηά φξγαλα
107

. 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο πξφθεηηαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δελ 

ππάξρνπλ επαγγεικαηίεο κνπζηθνί θαη αλ ππάξρνπλ είλαη ηφζν άκεζε ε ζρέζε ηνπο 

κε ην αθξναηήξην ηνπο, θαζψο νη θνηλσληθέο δνκέο είλαη πνιχ ζηελέο. Έηζη, ην 

αθξναηήξην αληηδξά πνιχ ελεξγεηηθά, ρσξίο αλαζηνιέο ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα πνπ 

ππφθεηηαη. Οη αληηδξάζεηο απηέο πξνθαινχλ κνπζηθή ηθαλνπνίεζε, ελψ ηαπηφρξνλα 

απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο 

επηηέιεζεο
108

. 

 

Γ3. Ζ ρξήζε ηνπ ξπζκνύ ζηε Θξεζθεία 

 

Οη πξψηεο κνξθέο κνπζηθήο απνηεινχζαλ έλα είδνο ηεξαηηθήο ηέρλεο. Σα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλεο ηεο κνπζηθήο ήηαλ ε ιπηή ελνξρήζηξσζε, ην 

πεξηνξηζκέλν εχξνο ήρσλ, νη απιέο κεισδηθέο θηλήζεηο θαη ε κηθξή πνηθηιία ήρσλ
109

. 

Πξφθεηηαη γηα απιντθέο ξπζκηθέο ζπλζέζεηο φπσο απηέο κεξηθψλ θπιψλ ηεο Αθξηθήο 

ή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπνπ ζπγθεληξσκέλα ηα κέιε ηνπο βνπίδνπλ φινη καδί 

ξπζκηθά, θνπλψληαο παξάιιεια ηα ζψκαηά ηνπο , πξνθαιψληαο κία ζπιινγηθή 

ιεηηνπξγία εμνξθηζκνχ, ιαηξείαο, ζπζίαο, απηεπίγλσζεο θαη απηνζπλεηδεζίαο
110

. Σα 

παξαδείγκαηα πνπ θαηακαξηπξνχλ ηε ζρέζε ξπζκνχ θαη ζξεζθείαο είλαη αλαξίζκεηα, 
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πηζαλφλ φζεο θαη νη εθθάλζεηο ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη αλαθνξάο πξνο ην ζείνλ ησλ 

αλζξψπσλ αλά ηνλ θφζκν. ην θεθάιαην απηφ, ινηπφλ, δίλνληαη θάπνηα 

αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απφ κεγάιεο, ζξεζθεπηηθέο, κνπζηθέο παξαδφζεηο. 

Γηα ηηο ηλδνπηζηηθέο ζξεζθείεο ν ξπζκφο θαη ε κνπζηθή είλαη ζχκθπηεο έλλνηεο 

κε ηε ιαηξεπηηθή ηνπο παξάδνζε
111

. Σα κνπζηθά, ζεσξεηηθά ζπγγξάκκαηα αλάγνληαη 

απφ ηελ βεδηθή επνρή(1500-1000 π.ρ.) θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα ηέζζεξα 

Βεδηθά βηβιία. ε απηά ηα βηβιία ε κνπζηθή εμεηάδεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο
112

. Ο ξπζκφο σο ήρνο βξίζθεηαη ζε αιιεινπρία κε ηελ 

γιψζζα. Ζ ηεξή, ηλδηθή θιαζζηθή κνπζηθή εληάζζεη κέζα ηεο, πάληα εκπλεπζκέλε 

απφ ηα ζξεζθεπηηθά θείκελα, θαη άιιεο κνξθέο ηέρλεο φπσο ην ρνξφ ,θαη ην 

ζέαηξν
113

.  

Δμαηξεηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν ρνξφο ηνπ ίβα. Ο ρνξεπηήο απνδίδεη ηηο 

πέληε θχζεηο ηεο ηλδηθήο ζεφηεηαο κε πέληε δηαθνξεηηθέο ξπζκηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ. χκθσλα κε ηελ βεδηθή παξάδνζε φπνηνο θαηαλνεί ηνλ ξπζκφ απηνχ 

ηνπ ρνξνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππεξβεί ηελ απηαπάηε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη λα 

απειεπζεξψζεη απφ ην ζψκα ηνπ ηνλ απεξηφξηζην άλζξσπν. Σν ζψκα κηκείηαη ηελ 

αέλαε ξπζκηθή θίλεζε ηνπ ζχκπαληνο πνπ ζαλ ξπζκηθφ θέληξν έρεη ηελ θαξδηά θάζε 

αλζξψπνπ
114

. 

ηα πιαίζηα ηεο ηλδνπηζηηθήο ιαηξείαο εληάζζνληαη ηα Mantras , δειαδή 

ζχληνκεο ξπζκηθέο επρέο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο κεκνλσκέλεο ζπιιαβέο 

ή ιέμεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ θακία ζεκαζία, ή ησλ νπνίσλ ην λφεκα ράζεθε ζην 

πέξαζκα ησλ αηψλσλ(svaha,svadha,vasat,vet,vat). Ζ πην γλσζηή θαη θαζηεξσκέλε 

πξνζεπρεηηθή ζπιιαβή ζηνλ ηλδνπηζηηθφ θφζκν είλαη ην ηεξφ Om (γξάθεηαη Aum). 
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κνηεο ζπιιαβέο ζπλαληά θαλείο θαη ζε άιια ηλδνπηζηηθά παξαθιάδηα φπσο ηνλ 

Σαληξηζκφ (um, am ,hrim,em, krom, θαη άιια)
115

. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ζπιιαβψλ δελ 

είλαη ηπραία. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο κε ξπζκηθέο αλαπλνέο θαη ζσκαηηθέο αζθήζεηο 

μππλάεη ήρνπο ζην ζψκα πνπ πξνθαινχλ πςειά επίπεδα ζπγθεληξψζεο θαη 

ζπληνληζκφ ηνπ ζψκαηνο κε ηνπο ξπζκνχο ηνπ ζχκπαληνο. χκθσλα κε ζεσξίεο 

γηφγθη ηα ξπζκηθά mantras πάιινπλ ηα νζηά ηνπ θεθαιηνχ θαη ηνπ ζψξαθα, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ νπδέηεξν εζσηεξηθφ ζφξπβν, πνπ απνβάιιεη φινπο ηνπο 

εμσηεξηθνχο ήρνπο, κεηαηξέπνληαο ην ζψκα ζε έλαλ ερνκνλσκέλν ζάιακν
116

. 

Δπηπιένλ, ζπκθσλά κε ηηο ηλδνπηζηηθέο ζξεζθείεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ελεξγνπνηνχληαη ηα επηά ζεκαληηθά θέληξα (ηζάθξα), ηα νπνία εθηείλνληαη απφ ηε 

βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο σο ην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ. Έηζη ν άλζξσπνο πνπ 

πξνζεχρεηαη κε ζσζηφ ξπζκφ νδεγείηαη ζε κία ζηνραζηηθή ππέξβαζε ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ
117

. 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο νχθηθεο παξάδνζεο είλαη ε Καιιηηερληθή έθθξαζε 

ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο πνπ νδεγεί ζηε κέζεμε κε ην Θείν. Μέζσ ηνπ ρνξνχ, ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο πινχζηαο ηζιακηθήο ινγνηερλίαο νη ζνχθνη αθνινπζνχλ ηελ tariqa 

(δξφκνο ή κνλνπάηη), πνπ νδεγεί ζηελ hakikat(αιήζεηα) θαη ζηελ ma’ rifat 

(γλψζε)
118

. Οη αδειθφηεηεο ησλ νχθη ζπλεζίδνπλ εβδνκαδηαίεο θνηλνηηθέο 

ζπλαληήζεηο πνπ νλνκάδνληαη dhikr ,ή zikr ζηα Σνπξθηθά, δειαδή επηθιήζεηο ή 

ελζπκήζεηο
119

. Αλάινγα κε ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ηεο tariqa ε ηειεηή γίλεηαη θξπθά 

zikr hafi(θξπκκέλν zikr) ή αλνηρηά zikr cehri(θαλεξφ zikr). ηηο ηειεηέο ησλ 

ζηξνβηιηδφκελσλ δεξβίζεδσλ ε επίθιεζε είλαη εζσηεξηθή, νη θηλήζεηο ηνπ 

ζηξνβηιηζκνχ είλαη πξνζσπηθέο θαη βαζίδνληαη ζε έλα θσδηθνπνηεκέλν ηειεηνπξγηθφ, 
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ηνπ νπνίνπ θάζε κέξνο ηεο ηειεηήο πεξηέρεη έλα ξπζκηθφ θχθιν ησλ πελήληα έμη 

ρηχπσλ
120

. ηηο κπζηαγσγηθέο ζπλαληήζεηο ησλ δεξβίζεδσλ ν δάζθαινο επηιέγεη ην 

zikr ηνπ νλφκαηνο ‘Αιιάρ’ ,επηκεθχλνληαο ηα θσλήεληα αθνινπζνχκελνο απφ ηνπο 

καζεηέο. Αλάινγα κε ηνλ ηεθέ απηφ επαλαιακβάλεηαη έληεθα, ηξηάληα ηξεηο ή αθφκε 

θαη ελελήληα ελλέα θνξέο, αξρίδνληαο απφ κία πνιχ αξγή ρξνληθή αγσγή θαη 

θαηαιήγνληαο ζε πνιχ γξήγνξε. Έπεηηα μεθηλά έλα είδνο ζχλζεζεο πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ ηα kudum ηνπ νπνίνπ ν ξπζκηθφο θχθινο δηαξθεί απφ είθνζη νθηψ έσο πελήληα 

έμη ρξφλνπο. Μέρξη ηφηε ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο θάζνληαη θαηαγήο θαη ρηππνχλ ην 

δάπεδν κε ηα ρέξηα. Αθνινπζεί έλα είδνο πνκπήο κε ππνθιίζεηο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

μεθίλα ην ηειεηνπξγηθφ κέξνο ηνπ ζηξνβηιηζκνχ. Οη καζεηέο απφ ηε ζηάζε 

niyaz(αηηψλ) απιψλνπλ ηελ δεμηά παιάκε πξνο ηνλ νπξαλφ θαη ηελ αξηζηεξή πξνο 

ηελ γε. Δλψ ζεθψλεη ην δεμί πφδη ζεθψλεηαη θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην 

αξηζηεξφ, ν θάζε πεξηζηξεθφκελνο δεξβίζεο πξνθέξεη ηε ζπιιαβή ‘Al’ζηε αξρή ηεο 

πεξηζηξνθήο ηνπ ελψ ζηελ εθπλνή ηνπ θχθινπ ζπιιαβίδεη ‘Lah’. Έηζη ζηξνβηιίδεηαη 

ππεξεηψληαο ηνλ επηβεβιεκέλν ξπζκηθφ θχθιν θαη ςάιινληαο ην φλνκα ηνπ Αιιάρ. 

Έπεηηα ν ξπζκηθφο θχθινο αιιάδεη απφ έλαλ θχθιν δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ ζε έλαλ 

αξγφ ησλ 9/4 ή 9/2 πνπ νλνκάδεηαη evfer. Σν ζηάδην ηεο έθηαζεο βηψλεηαη 

εζσηεξηθά
121

. 

ηα πιαίζηα ηνπ ηζιακηθνχ κπζηηθηζκνχ νη ιατθνί πηζηνί ζπγθεληξψλνληαη ζε 

έλα ηδακί ή ζην ιεγφκελν δανπίγηα (γσληά) γηα λα εθηειέζνπλ ηελ ηειεηή dhikr. ηηο 

ιατθέο ζπγθεληξψζεηο είλαη ζπάληα ε ρξήζε κεισδηθψλ νξγάλσλ, ζπλήζσο 

ζπλνδεχνληαη απφ θξνπζηά πνπ παίδνληαη κε ηα ρέξηα ή κε βίηζεο
122

. πκθσλά κε ην 

ηεξφ ηππηθφ γίλεηαη ζπλερήο επαλάιεςε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Θενχ, δειαδή ε ζπλερήο 

επαλάιεςε ελφο ξπζκηθνχ κνηίβνπ. Παξάιιεια έλαο ζνιίζηαο απαγγέιεη πεξίηερλα 

                                                 
120

 Erguner, Σν Σαμίδη ελφο νχθη 98 
121

 Erguner, Σν Σαμίδη ελφο νχθη 173 
122

 Habib Hassan Touma Ζ Μνπζηθή ησλ Αξάβσλ153 
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ζηίρνπο απφ ην θνξάλη. Βαζκηαία απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηεο ρξνληθήο αγσγήο. Καζψο 

πξνθέξεηαη ην φλνκα ηνπ Αιιάρ ξπζκηθά, ηνληζκέλα, εκθαηηθά νη ζπκκεηέρνληεο 

ειέγρνπλ ηηο αλαπλνέο ηνπο. ηαλ εθπλένπλ ζθχβνπλ κπξνζηά θαη φηαλ εηζπλένπλ 

ζηέθνληαη φξζηνη. Μαδί κε ηνλ ξπζκφ ηεο αλαπλνήο επηηαρχλνληαη νη θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο ησλ πηζηψλ θαη ε ηειεηή νδεγείηαη ζηελ θνξχθσζή ηεο. Σν θχξην ξπζκηθφ 

ζρήκα πνπ δνκείηαη ε ηειεηή είλαη ν ξπζκφο Εαθάξ
123

. Οη ζπκκεηέρνληεο κπαίλνπλ 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο έθζηαζεο θαη επαλέξρνληαη κε έλαλ πξνζεπρεηηθφ χκλν
124

. 

Ηδηάδσλ είλαη ν ξφινο ηνπ ξπζκνχ ζηε βπδαληηλή κνπζηθή. Ο ξπζκφο θαιείηαη 

λα ππεξεηεί ηα ηεξά θείκελα αλαδεηθλχνληαο ηα παξάιιεια. Ζ απνθπγή επθξηλνχο, 

ξπζκηθνχ ζρήκαηνο εληζρχεη ηε ιαηξεπηηθή θαηάλπμε. Χζηφζν, ε ζηηρνπνηία ηνπ 

ηνληθνχ ξπζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζζνιιαββία θαη νκνηνλία, γεγνλφο πνπ δίλεη 

ξπζκηθή ζπκκεηξία ζηε βπδαληηλή πκλνινγία
125

. ηελ εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή ηεο 

Γχζεο ηνπο πξψηνπο αηψλεο νη θζφγγνη θαη ηα κέηξα δηαηξνχληαη δηά ηνπ ηξία πξνο 

ηηκήλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ζεκεηνγξαθία ηεο επνρήο αλαινγηθή 

ή ξπζκηζκέλε
126

. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ρξήζε θξνπζηψλ ερεηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ζηελ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή παξάδνζε. Σα φξγαλα απηά είλαη μχιηλα ηάιαληα, 

κεηαιιηθά, ζπλήζσο θξεκαζηά ζήκαληξα, ή ρεηξνζήκαληξα θαη θπξίσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο κνλαζηηθέο θνηλφηεηεο σο ‘αθππλεζηίξηνλ’ (γηα λα μππλάλε 

νη κνλαρνί), γηα λα ππνδειψζνπλ ην ‘ζπλαθηήξηνλ’ θάιεζκα ζηηο θνηλνβηαθέο 

ζπλάμεηο φπσο ηελ ‘ηξάπεδα’(ην θαγεηφ) θαη ηηο αθνινπζίεο. Οη ξπζκηθέο θξνχζεηο 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο, θαη αιιάδνπλ αλάινγα κε ην θάιεζκα
127

. Ο ξφινο ηνπο ζπκίδεη 

έληνλα ηηο θακπάλεο, ζηηο νπνίεο θαη εθεί ζπλαληάκε δηάθνξα είδε θσδσλνθξνπζίαο 
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αλάινγα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηηο εθάζηνηε αθνινπζίαο γηα ηελ νπνία 

θαινχλ ην ιατθφ πιήξσκα
128

. 
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Κεθάιαηο Γ΄ 

Ρσζκός θαη εθπαίδεσζε 

 

Γ1. Ο ξπζκόο κέζα ζε γλωζηέο κνπζηθνπαηδαγωγηθέο ζρνιέο 

 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ε ζρέζε θάπνησλ κεγάισλ 

κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ ζρνιψλ κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ρπζκνχ. Ο Carl Orff είρε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ν ξπζκφο είλαη ην ζπλδεηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ γιψζζαο, κνπζηθήο θαη 

θίλεζεο. ηα πιαίζηα ηεο ζρνιήο Orff-Schulwerk εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο 

ζηνηρεηνδνκηθήο (elementar) κνπζηθήο. Ο ξπζκηθφο ιφγνο είλαη κέξνο ηεο κνπζηθήο 

εκπεηξίαο. Πάλσ ζε απηφ ην κνληέιν κνπζηθήο εθάξκνζε κέζσ ησλ ερεξψλ 

θηλήζεσλ (body percussions) θαη ηε ρξήζε ηδηφθσλσλ θαη κεκβξαλφθσλσλ θξνπζηψλ 

απηνζρεδηαζηηθέο ξπζκηθέο αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζηνλ ηνληζκφ ιεθηηθψλ θξάζεσλ. 

Σα ξπζκηθά ιεθηηθά ζρήκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο εμνηθείσζεο κε φια 

ηα ξπζκηθά ζρήκαηα. Ο Orff είρε ζπιιάβεη ηε κνπζηθή ζαλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ηνλ Ρπζκηθφ Λφγν, ηε Ρπζκηθή 

Κίλεζε, ηελ Ζρεξή Κίλεζε θαη ην Ρπζκηθφ Παίμηκν
 129

.χκθσλα κε ηνλ Addison «ν 

απηνζρεδηαζκφο ζην Orff-Schulwerk είλαη κηα απζφξκεηε κνπζηθή εκπεηξία πνπ 

απειεπζεξψλεη ηα κνπζηθά ζπλαηζζήκαηα κε ελεξγεηηθφ θαη θπζηθφ ηξφπν»
130

. 

Δμαηξεηηθά πξσηνπφξα γηα ηελ επνρή ηεο θαη ε κέζνδνο ηνπ ‘παηέξα’ ηεο 

ξπζκηθήο αγσγήο Emile Jacques Dalcroze. Ζ αληίιεςε ηνπ Βηελλέδνπ 

κνπζηθνπαηδαγσγνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ξπζκνχ ζηα παηδηά είλαη πιήξσο 

επζπγξακκηζκέλε κε ηελ θηινζνθία ηνπ Πιάησλα
131

. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
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ππήξρε ε αληίιεςε φηη κέζσ ηεο ζσζηήο ξπζκηθήο παηδείαο αλαπηχζζεηαη κία 

εχξπζκε πξνζσπηθφηεηα ζε φιεο ηεο ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο
132

. Σα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ Dalcroze είλαη ε Eurhythmics- Μνπζηθή Ρπζκηθή,ηα Solfege 

Dalcroze θαη Solfege Rythmique θαη ηέινο Improvisation- ν Απηνζρεδηαζκφο. Με ηελ 

έλλνηα ηεο Ρπζκηθήο ελλνείηαη κία βησκαηηθή επηθνηλσλία κε ηε κνπζηθή θαη ηνλ 

ξπζκφ. Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν βαζηζκέλε ζηελ αιιειεπίδξαζε ζψκαηνο θαη 

πλεχκαηνο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξεο απηνζρεδηαζηηθέο θηλήζεηο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηνλ ξπζκηθφ ηνληζκφ, ηηο δηάξθεηεο, ηηο δπλακηθέο απμνκεηψζεηο θη άιια 

ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ κνπζηθνχ ξπζκνχ
133

. Δθηφο απφ ηελ έλλνηα 

ηεο ξπζκηθήο πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη απηή ηεο θηλαηζζεζίαο. Ζ θηλαηζζεζία 

απνηειεί ην εξγαιείν ηεο κεζφδνπ ηνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπθγέληξσζεο, ηεο 

κλήκεο, ηεο ζέιεζεο θαη ηεο θαληαζίαο
134

. Ο Dalcroze ζπλέδεζε ηηο δεμηφηεηεο ηηο 

αθνήο κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, νπζηαζηηθά ελαξκφληζε ηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ εγθεθάινπ κε ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ ζψκαηνο
135

. 

 Ο Zoltán Kodály ζηε κέζνδφ ηνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ξπζκνχ 

ρξεζηκνπνίεζε ιεθηηθέο ζπιιαβέο φπσο –ηα, -ηηηη, -ηξίνια θαη άιιέο
136

. Ζ θηινζνθία 

ηνπ Kodaly ήηαλ παηδνθεληξηθή. Γειαδή πίζηεπε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αθνπζηηθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία, γη’ απηφ θαη πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ην 

κνπζηθνπαηδαγσγηθφ ηνπ ζχζηεκα ζηε γεληθή εθπαίδεπζε ηηο ρψξαο ηνπ, ηελ 

Οπγγαξία. Ο Kodály είρε ηελ πεπνίζεζε πσο ε κνπζηθή πξέπεη λα απνηειεί γηα ηνλ 

θάζε άλζξσπν έλα είδνο κεηξηθήο γιψζζαο, ε νπνία ζα ηνλ βνεζάεη ζε φιεο ηηο 

εγθεθαιηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο. Δπηπιένλ, ν 

κεγάινο Οχγγξνο κνπζηθνπαηδαγσγφο πίζηεπε φηη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηα πξψηα 
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ηεο βήκαηα πξέπεη λα αληιείηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή, ιατθή παξάδνζε πνπ 

επηηειείηαη
137

. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην κνπζηθνπαηδαγσγηθφ ζχζηεκα 

Δθπαίδεπζεο Σαιέληνπ( Talent Education) ηνπ Ηάπσλα κνπζηθνπαηδαγσγνχ Shinich 

Suzuki. Ζ κέζνδνο αχηε αθνξά θπξίσο ηε δηδαζθαιία θιαζηθψλ εγρφξδσλ γηα παηδηά, 

σζηφζν ε θηινζνθία ηεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θξνπζηψλ θαη 

γεληθά ηνπ ξπζκνχ. Ζ αθνή εμαζθείηαη ζην παηδί πξνηνχ έξζεη ζε επαθή κε ηε 

κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Σν πξφγξακκα ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλή 

ζπλεηδεηή αθξφαζε κνπζηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε κίκεζε θαη επαλαιεπηηθή κειέηε ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κνπζηθνπαηδαγσγνχ θαη ηνπ δαζθάινπ
138

. Ζ κέζνδφο ηνπ 

Ηάπσλα δαζθάινπ θέξλεη ζην λνπ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο ζε δηάθνξεο 

ιατθέο παξαδφζεηο. κνηα θαη εθεί ε δηάδνζε ηεο γλψζεο βαζίδεηαη ζηελ 

πξνθνξηθφηεηα, ζηελ νμχλνηα ηεο αθνπζηηθήο παξαηήξεζεο θαη κίκεζεο. πλήζσο νη 

κεγάινη ιατθνί δεμηνηέρλεο απφ πνιχ κηθξή ειηθία μεθηλάλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ηε κνπζηθή, ελψ δάζθαιφο ηνπο είλαη θάπνην κεγαιχηεξν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο
139

. 

Μνπζηθνπαηδαγσγηθέο ζρνιέο θαη κέζνδνη ππήξμαλ πνιιέο ζην πέξαζκα ηεο 

κνπζηθνπαηδαγσγηθήο ηζηνξίαο. Οη ζεσξίεο απηψλ ησλ ζρνιψλ βαζίζηεθαλ θαη 

αλαπηχρζεθαλ ππφ ηελ επηξξνή ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. Πνιιέο θνξέο 

πξφζζεζαλ νπζηψδε ζηνηρεία ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. Άιισζηε, είλαη ινγηθφ 

επαθφινπζν ζε κία δσληαλή θνηλσλία πνπ κεηακνξθψλεηαη θαη κεηαιιάζζεηαη 

αλάινγα κε ην πιήξσκα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ απαξηίδεη, λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα 

εμειίζζεηαη ε εθάζηνηε κνπζηθή εθπαίδεπζή ηνπο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε 

κέζνδνο πνπ επηλφεζε ν Maurice Martenot, ε νπνία είρε σο πξσηαξρηθφ ηεο κέιεκα 

λα επαηζζεηνπνηεί ηηο αηζζήζεηο, λα απειεπζεξψζεη ην ζψκα θαη λα ζπγθεξάζεη ηνλ 
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ξπζκφ κε ηελ θίλεζε
140

. Ο Martenot δηαθήξπζζε φηη ε κνπζηθή αλάπηπμε μεθηλάεη 

κέζα απφ ηελ επαθή κε ηνλ ξπζκφ
141

.Σν παηδαγσγηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο ηεο Maria 

Montessori επεθηάζεθε θαη ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε. Ζ Μνληεζζνξηαλή αγσγή 

δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο εκπεηξηθήο απηνκάζεζεο , ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη 

κνπζηθέο αθξνάζεηο, δξαζηεξηνπνίεζε κε κνπζηθά φξγαλα θαη ξπζκηθέο θηλήζεηο
142

. 

Μέζα απφ κία ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ παξαηεξεί θαλείο 

θάπνηεο θνηλέο αμηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ξπζκηθή θαη γεληθφηεξα ηε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε. Γηα φιεο ηηο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο ζρνιέο ε επαθή κε ηνλ ξπζκφ πξέπεη 

λα έρεη βησκαηηθφ ραξαθηήξα, λα πξνζιακβάλεηαη θαη λα εθθξάδεηαη φζνλ ην 

δπλαηφλ απφ πεξηζζφηεξα αηζζεηήξηα φξγαλα(αθνή, ιφγνο, θίλεζε), λα εληζρχεηαη 

απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν), λα 

βαζίδεηαη ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηνπηθή παξάδνζε (ξεπεξηφξην, φξγαλν) θαη 

λα απνηειεί γηα ην παηδί ζεκείν ςπρνζσκαηηθήο έθθξαζεο, έκπλεπζεο, 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ςπραγσγίαο. Με ηελ αδηάζπαζηε ζέζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ ζε 

φιεο ηηο κνπζηθνπαηδαγσγηθέο κεζφδνπο ν καζεηήο γίλεηαη απηφκαηα κνπζηθφο 

εθηειεζηήο, αθξναηήο, θαη ζπλζέηεο. Δπηπιένλ, δηαθξίλνπκε κία θνηλή αλεζπρία θαη 

έλαλ θνηλφ πξνβιεκαηηζκφ ζε φινπο ηνπο κεγάινπο κνπζηθνπαηδαγσγνχο. Οη κέζνδνη 

ηνπο δελ είραλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αθνπζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα  ησλ εθηειεζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, αιιά πίζηεπαλ ζηελ 

πξνζσπηθή θνηλσληθή επζχλε ηνπο απέλαληη ζηηο λεφηεξεο γεληέο, πνπ ζα ηηο 

νδεγήζεη ζε έλα θαιχηεξν θφζκν
143

. Ίζσο, θαη απηφο λα είλαη ν βαζχηεξνο ιφγνο πνπ 

νη ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο βξήθαλ ηφζν κεγάιε απνδνρή θαη απήρεζε, δηαρξνληθά ζε 

φινλ ηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. 
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 Αλδξνχηζνο Π. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο Μνπζηθήο 11 
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 Αλδξνχηζνο Π. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο Μνπζηθήο 11 

143
 Παπαδαξήο, Ζ Μνπζηθή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία, 15 



 45 

Γ2. Πξνηάζεηο θαη θηινζνθηθά δεηήκαηα  πάλω ζηελ ξπζκηθή εθπαίδεπζε 

 

ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηέιεζεο ησλ θξνπζηψλ θαη ηνπ ξπζκνχ ελ 

γέλεη, θαιφ ζα ήηαλ απηνζθνπφο λα κελ είλαη απαξαίηεηα, κφλν ε δηαπαηδαγψγεζε 

θαη ε αλάδεημε ελφο ςπραγσγνχ κνπζηθνχ εθηειεζηή. Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κνπζηθήο εθηέιεζεο, ηελ αγαπεηηθή - εξσηηθή βίσζε ηνπ ξπζκνχ ν καζεηήο, ν 

δηδάζθσλ, ή ν εθάζηνηε εξκελεπηήο ηνπ ξπζκνχ λα αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ. ηφρνο είλαη ε αγάπε θαη ε πξνζνρή γηα ην πιηθφ αληηθείκελν θαη ε ελφηεηα 

κεηαμχ αληηθεηκέλνπ θαη ππνθεηκέλνπ
144

. Οη πξάμεηο θαη ηα ιφγηα ηνπ λα πεξηθιείνπλ 

ηνλ ξπζκφ θαη ηελ αξκνλία
145

. Καηά ηνλ Πξσηαγφξα νη ςπρέο ησλ αλζξψπσλ πξέπεη 

λα εμνηθεηψλνληαη κε ηνπο ξπζκνχο θαη ηελ αξκνλία, ψζηε λα εμειηρζνχλ 

ηζνξξνπεκέλα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη λα γίλνπλ ρξήζηκνη ιφγσ θαη πξάμεη, δηφηη 

ζπλνιηθά ε δσή ηνπ αλζξψπνπ έρεη αλάγθε απφ ηνλ θαιφ ξπζκφ θαη ηελ αξκνλία
146

. 

κνηα ζηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα αλαγλσξίδεη θαλείο ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

ξπζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεηζδχζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ςπρήο θαη λα έρεη επεξγεηηθέο, ή θαη θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο ζηε δηάπιαζε ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ λέσλ
147

. Γελ είλαη ηπραίνο ν φγθνο ηεο παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηα θξνπζηά, ηνπο ήρνπο ηνπο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ πεξηθιείνπλ. Αλ θαη ν ήρνο 

ησλ θξνπζηψλ κνηάδεη θαηλνκεληθά ζηνηρεηψδεο θαη απιφο, αλαξίζκεηεο είλαη νη 

κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο θπζηθέο επηδξάζεηο ηνπ ξπζκνχ 

νξηζκέλσλ ερεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη ερνρξσκάησλ ησλ θξνπζηψλ, πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ πνιηηηζκηθφ θνξέα θαη θνηλσληθφ δηακεζνιαβεηή
148

. 
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Σν ζψκα είλαη ν ππξήλαο ηεο θαζεκεξηλήο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Σν 

εβδνκήληα ηνηο εθαηφ ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλδηαιέμεψλ καο γίλεηαη κε ηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο. Οη θηλήζεηο, νη αληαλαθιαζηηθέο αληηδξάζεηο, ην πφζν θνληά θάζνληαη δχν 

άλζξσπνη φηαλ ζπδεηνχλ, θαζψο θαη νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηνπο απνηεινχλ κεξηθέο 

απφ ηηο φςεηο ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο. Σν είθνζη ηνηο εθαηφ ζπληειείηαη κε ηε 

κεισδηθφηεηα ηεο θσλήο, ηνλ ξπζκφ, ηηο ηνληθφηεηεο ,ηηο εληάζεηο ,ηελ ελέξγεηα θαη 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ ιφγνπ. Οη εξκελεπηέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν 

φισλ ησλ εθθξαζηηθψλ ηνπο κέζσλ γηα λα απνθεχγνληαη εθθξαζηηθά ζπκπιέγκαηα. 

Σν ζψκα ζηελ νιφηεηα ηνπ λα γλσξίδεη φηη θάζε δξάζε ηνπ αληαλαθιά απηφ πνπ 

επηζπκεί λα κεηαδψζεη ζην θνηλφ κε αιήζεηα
149

. ηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ην 

ρηχπεκα ησλ ηπκπάλσλ λνείηαη ζαλ έλα ηκήκα ελφο ζπλνιηθνχ κέξνπο ηεο θίλεζεο 

ηνπ θνξκηνχ
150

. 

Οη κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ξπζκνχ. Με ηε γλψζε ηνπ ρνξνχ ν θξνπζηφο απνθηά κία έθηε αίζζεζε πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη θαιχηεξν έιεγρν ηνπ ζψκαηνο ηνπ, εληζρπκέλε αληίιεςε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο κνπζηθήο θαη ακεζφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ, 

ην αθξναηήξηφ ηνπ, θαη ηνπο ρνξεπηέο πνπ θαιείηαη λα ζπλνδεχζεη. Σν 

ζεκαληηθφηεξν είλαη φκσο ν θξνπζηφο λα αληηιεθζεί ηε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε κίαο 

θίλεζεο , ηελ αμία ηεο ,ηε βαξχηεηά ηεο θαη ηελ νκνξθηά ηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε κία 

θίλεζε ηεο ςπρήο
151

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα δηδεηαί 

πξνζνρή ζηε ζεκαζία ηνπ ζψκαηνο, αθνχ απνηειεί ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ καο θφζκνπ κε ηνλ έμσ. Να αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθά πεδία ειεπζεξίαο 

θαη ειέγρνπ κε λέεο ηερληθέο, λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη λέεο ζσκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηθφ απηνζρεδηαζκφ δάζθαινπ-καζεηψλ. Με 
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 Marshall Lorna , Σν ζψκα κηιά 11 
150

 Blacking John, Ζ έθθξαζε ηεο Αλζξψπηλεο Μνπζηθφηεηαο 58 
151

 Garaudy Roger, Ο ρνξφο ζηε Εσή 23 
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απηφλ ηνλ ηξφπν επεθηείλνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ηνπ νξγάλνπ, ηεο κνπζηθήο 

έθθξαζεο ηνπ εξκελεπηή. Δλψ παξάιιεια δηεπξχλνληαη ηα ζχλνξα ηνπ ςπρηζκνχ θαη 

ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ηνπ. Με ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ην ζψκα γίλεηαη γέθπξα γηα 

ηελ εκπεηξία. Οη λέεο κέζνδνη θίλεζεο θαη αληίιεςεο ηνπ θνξκηνχ δηαλζίδνπλ ηηο 

αηζζήζεηο θαη επεθηείλνπλ ηα βηψκαηα καο. ζν απειεπζεξψλεηαη ην ζψκα ηνπ 

αλζξψπνπ αλαθαιχπηεη πξσηφγλσξεο αληηδξάζεηο θαη αληηιακβάλεηαη ηε ζσκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ . Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ
152

. Ο Γπηηθφο πνιηηηζκφο κπνξεί λα δηδαρζεί απφ 

καχξεο πξσηφγνλεο θπιέο ηηο Αθξηθήο, ησλ νπνίσλ ηα κέιε κέζα απφ ηελ ζσκαηηθή 

ηνπο ελαζρφιεζε κε ην ξπζκφ έρνπλ πνιχ θαιχηεξε ζρέζε κε ηε θπζηθή ηνπο 

ππφζηαζε ζε ζρέζε κε απηή ησλ ζχγρξνλσλ Δπξσπαίσλ
153

. 

Σν ζψκα είλαη ν κνλαδηθφο δηακεζνιαβεηήο κε ηελ εκπεηξία. Σν κπαιφ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέηεη, λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπκάηαη ζπκβάληα, 

αιιά ην ζψκα είλαη εθείλν πνπ βηψλεη άκεζα ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ θνξηηζκέλε 

κε ξπζκνχο ζσκαηηθή δπλακηθή είλαη απηή πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ 

παξαηεξεηηθφηεηα, ζα δηεγείξεη ηε θαληαζία, ζα αλαζχξεη ηε βησκαηηθή γλψζε θαη 

ζα πξνθαιέζεη εμσηεξίθεπζε ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
154

. Βησκαηηθά κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε επθνιφηεξα ηε δχλακε ηνπ ξπζκνχ κέζσ ηεο θίλεζεο πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε πξνζσπηθή έθθξαζε. Ζ θίλεζε ππήξμε αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ζηνηρεηνδνκηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Orff. Ο ξπζκηθφο απηνζρεδηαζκφο κέζσ ηεο 

θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ ξπζκηθνχ ιφγνπ θαη ηε ρξήζε θξνπζηψλ δεκηνπξγνχλ κία 

πεηξακαηηθή ζχλζεζε απαξαίηεηε ζηελ θαιιηηερληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ
155

. 

χκθσλα κε ηηο αμηψζεηο ηεο αηζζεζηνθηλεηηθήο, πνπ δηέπνπλ ηελ θπζηνινγία ηεο 
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Γαιάληεο Γηψξγνο, Μνπζηθνθηλεηηθά δξψκελα, 31 
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 Σζαθηαξίδεο, Μνπζηθή, Κίλεζε, Λφγνο, 22 
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κάζεζεο θαη ηηο ςπρνζσκαηηθέο ηεο αξρέο, φηαλ θηλείηαη ην ζψκα, ην αίζζεκα ηεο 

θίλεζεο κεηακνξθψλεηαη ζε αηζζεηήξηεο εληππψζεηο, πνπ κέζσ ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θηάλνπλ ζηνλ εγθέθαιν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαηξέπεη ηελ 

αηζζεηήξηα πιεξνθνξία ζε γλψζε
156

. 

Πνιχηηκεο επίζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη νη αθνπζηηθέο ξπζκηθέο 

αζθήζεηο. Απηέο ,πέξα απφ ξπζκηθέο, αθνπζηηθέο αζθήζεηο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο 

κπνξνχλ λα είλαη απιέο αθξνάζεηο κνπζηθψλ παξαδεηγκάησλ, ερεηηθψλ ηνπίσλ, 

θπζηθψλ ήρσλ, ή αθφκα θαη αθξνάζεηο ηεο ζησπήο. Ζ αίζζεζε ηεο αθνήο είλαη ε 

πξψηε αίζζεζε πνπ ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηειεπηαία πνπ θεχγεη
157

.χκθσλα κε ηνλ 

πξσηνπφξν εξεπλεηή Alfred Tomatis, ε πξψηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ απηηνχ δελ είλαη ε 

αθνή. Σν απηί δηαζέηεη έλα πνιπζρηδέο ζχζηεκα, ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

ζψκαηνο, ηελ θηλεζηνινγία ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ηελ αληίιεςε γηα ηνλ ρψξν, 

αιιά παξάιιεια επεξεάδεη ηελ φξαζε θαη ηελ νκηιία
158

. Οη ‘ήρνη ζπλδένπλ κεηαμχ 

ηνπο ηηο αηζζεηεξηαθέο καο εκπεηξίεο θαη βνεζνχλ ην άηνκν λα εξκελεχζεη ηνλ 

θφζκν, λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ θαη λα εθθξαζηεί
159

. Να «αθνχο» ζεκαίλεη φηη 

«θαηαιαβαίλεηο», επζπγξακκίδεζαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με ηελ αίζζεζε ηεο 

αθνήο ν άλζξσπνο θνηλσληθνπνηείηαη, αθνχ απηφ ην αηζζεηήξην φξγαλν ηνπ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα πξφζιεςεο θαη κεηάδνζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
160

. Χζηφζν, 

κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ην ξήκα αθνχσ θαίλεηαη λα έρεη ην ξήκα αθξνψκαη. Σν 

ξήκα αθξνψκαη ππνδειψλεη ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή ζην εθάζηνηε αθνπζηηθφ 

εξέζηζκα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αθξφαζεο ην λεπξηθφ ζχζηεκα επεμεξγάδεηαη, 

θαηαγξάθεη θαη δξα απέλαληη ζηελ ερεηηθή πιεξνθνξία
161

. Μέζσ ηεο εμάζθεζεο ηεο 
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αθνήο παξαηεξείηαη θαιχηεξνο ζσκαηηθφο έιεγρνο, αλαπηπγκέλε αληίιεςε 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη βειηησκέλε απφδνζε ζηελ αλάγλσζε θαη ην ιφγν. Δπηπιένλ, ν 

καζεηήο κέζσ ηεο αθνπζηηθήο θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαιχηεξα ηελ 

έλλνηα ηνπ ήρνπ. Γηα ηε θπζηθή ήρνο είλαη ην θαηλφκελν ηεο δφλεζεο. Γηα ηελ 

ςπρνινγία φκσο ήρνο είλαη θάπνην είδνο εκπεηξίαο πνπ απνζπά ν εγθέθαινο απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
162

. 

 Δηδηθφηεξα, κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φπνπ νη κεραλέο δηαηάξαμαλ 

ηελ ερεηηθή ηζνξξνπία, ε αλάγθε αθνπζηηθήο αγσγήο θαηέζηεη απαξαίηεηε γηα ην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο δέρεηαη παζεηηθά ηε καδηθή επίζεζε 

ήρσλ θαη ζνξχβσλ πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζπληειψληαο κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζηελ αχμεζε ηεο ερεηηθήο ξχπαλζεο
163

. ε έλα βίαην ερεηηθφ ηνπίν είλαη ζεκαληηθφ ε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε λα νδεγεί ηα παηδηά απφ ηελ αθνή ζηελ αθξφαζε, ψζηε λα 

αθνπγθξάδνληαη ηελ αθηλεζία θαη ηε ζησπή, λα αλαθαιχπηνπλ γχξσ ηνπο ηηο ερεηηθέο 

πεγέο θαη λα δηαθξίλνπλ ηα ερεηηθά εξεζίζκαηα γχξσ ηνπο. Έηζη, ζα νμχλνπλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο απέλαληη ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ελψ ζα 

δηεπξχλνπλ ηε δηεηζδπηηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. 

Οη αζθήζεηο αθνήο θάησ απφ έλα ςπρνινγηθφ πξίζκα κπνξνχλ λα γίλνπλ 

δίαπινο γλψζεο κέζσ ηεο ζπλεηξκηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ παξάιιεια ζα αλνίμνπλ λέα 

κνλνπάηηα θαη πεδία δξάζεο ζηε θαληαζία ηνπ καζεηή
164

. Ζ θαληαζία κε ηε ζεηξά 

ηεο απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ ζην ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο γηα θάζε ηέρλε. 

Ζ ηέρλε ηεο κνπζηθήο σο έλα πεδίν απφιπηεο εθθξαζηηθήο ειεπζεξίαο εληζρχεη 

δηαδξαζηηθά ηε ζρέζε ηεο κε ηε θαληαζία
165
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Καίξην παηδαγσγηθφ δήηεκα ζηε ζεκεξηλή επνρή ζπλίζηαηαη ην ζέκα ηεο 

αηζζεηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. Ζ κνπζηθή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ην πην 

νξγαλσκέλν κέζν αηζζεηηθήο εθπαίδεπζεο
166

. Ζ ρξήζε δηαζεκαηηθψλ εξεζηζκάησλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ηεο κνπζηθήο ζα ελίζρπε ηελ αηζζεηηθά πγηή αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ
167

.χκθσλα κε έξεπλεο, ππάξρνπλ ηξείο δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο ηεο αηζζεηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ πξψηε ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ 

Immanuel Kant θαη ηεο Suzanne Langer, φηη κέζα απφ ηελ βησκαηηθή εκπεηξία ηεο 

κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ ρνξνχ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ηα 

παηδηά αλαπηχζζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο αηζζεηηθήο γλψζεο, ή κία κνξθή 

αηζζεηηθήο επθπΐαο, ε νπνία πξνζεγγίδεη ζπλαηζζεκαηηθέο, λνεηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Ζ δεχηεξε εθδνρή ηεο αηζζεηηθήο εθπαίδεπζεο πεγάδεη απφ ηελ νπηηθή 

ζεψξεζε ηεο αηζζεηηθήο σο θηινζνθία ηεο ηέρλεο. Σέινο, ε ηξίηε έλλνηα ηεο 

αηζζεηηθήο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζε έλα επξχηεξν παηδαγσγηθφ πιαίζην, ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα θάπνηαο πνηνηηθήο δηάζηαζεο ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ παηδηψλ
168

. Οη ηέρλεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ 

θφζκνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο κπνξεί λα ζηαζεί αξσγφο ζηελ 

αηζζεηηθή αγσγή
169

. Ζ κνξθή ηεο ξπζκηθήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο ζην 

άκεζν αθξναηήξην ηνπ εθάζηνηε θξνπζηνχ, εμαξηάηαη απφ ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο 

θαη απφ ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Γειαδή, επεηδή ν ξπζκφο είλαη 

ήρνη πνπ νξγαλψλνληαη κε αλζξψπηλα εθθξαζηηθά κέζα, εμσηεξηθεχεη ηηο εθθάλζεηο 

ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ κέζα ζηελ θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ
170

. Ζ κνπζηθή 

δεκηνπξγία κεηαρεηξίδεηαη έλα γισζζηθφ ηδίσκα πνπ εκπλέεηαη κνξθηθά θαη 
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πνιηηηζηηθά απφ πνηθίιεο πξαγκαηηθέο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θνηλσληθά ζε κηα 

επνρή. Έηζη, ε θαιιηηερληθή πξάμε απνηειεί θαη ‘έξγν’ θαη ‘ελέξγεηα’
171

. 

Γελ είλαη ηπραία ηα ιφγηα ηνπ κνπζηθνπαηδαγσγνχ Dalcroze πνπ άιιαμε ηα 

παγθφζκηα δεδνκέλα δηδαζθαιίαο ηνπ ξπζκνχ «Πηζηεχσ πξψηα απ’ φια, φηη πξέπεη 

λα κάζνπκε ζηα παηδηά καο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, λα 

αλαπηχζζνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο θαη λα απειεπζεξψλνπλ ηνπο ηδηαίηεξνπο ξπζκνχο 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο απφ θάζε επίδξαζε πνπ ηα εκπνδίδεη λα δξνπλ απζφξκεηα 

[….]νη δάζθαινη πξέπεη λα εθπαηδεχνπλ ηηο λέεο γεληέο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

αγσλίδνληαη γηα ηελ απφθηεζε ηζρπξνχ απηνειέγρνπ θαη ηε δχλακε λα κπνξνχλ λα 

ζέζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηεο αλζξσπφηεηάο»
172

. 

 Γεληθά ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ε έλλνηα ηνπ ζσζηνχ δελ είλαη θάηη 

απζηεξά παγησκέλν. σζηφ είλαη ην αλζξψπηλα αλαγθαίν
173

 .Ο άλζξσπνο είλαη έλαο 

αζηάζκεηνο παξάγνληαο φκνηα θαη θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κεηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε δάζθαιν ή καζεηή, ή θαη θάζε ζπλφιν καζεηψλ. Ο βαζκφο 

απήρεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη θαζηζηνχλ ηνλ θάζε 

άλζξσπν κνλαδηθφ. 
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Δπίιογος 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ηέζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ πνιιά δεηήκαηα πάλσ 

ζηελ ελέξγεηα ηνπ ξπζκνχ. Κάζε έλα απφ φια ηα επηκέξνπο θεθάιαηα ζα κπνξνχζε 

δπλεηηθά λα αλαπηπρζεί σο κία απηνηειήο εξγαζία. Χζηφζν, απψηεξνο ζθνπφο κνπ 

ήηαλ λα έξζσ ζε επαθή κε έλα πνιπζπιιεθηηθφ πιηθφ αλάγλσζεο, πνπ ζα κε 

βνεζνχζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν λα εληζρχζσ θαη λα νξγαλψζσ ηηο γλψζεηο κνπ φζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε ξπζκνχ θαη αλζξψπνπ. Διπίδα κνπ είλαη απηή ε εξγαζία λα θέξεη 

εκέλα θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηεο έλα βήκα πην θνληά ζηνλ ξπζκφ θαη ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο. 
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