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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί πεξηεθηηθή αλαζθφπεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ 

ηεζζάξσλ δηαθεθξηκέλσλ παηδαγσγψλ ηνπ πηάλνπ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο 

πεξηζηξνθήο ηνπ πήρε ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ παηδαγσγψλ πνπ 

δηεξεπλψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη απηέο ησλ Tobias Matthay, Otto Rudolph 

Ortmann, Arnold Schultz θαη Dorothy Taubman. 

Σην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο αλαηνκίαο ηνπ ρεξηνχ. 

Παξνπζηάδνληαη φια ηνπ ηα κέιε πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ πηαληζηηθή εθηέιεζε, 

θαζψο θαη νη αξζξψζεηο πνπ ηα απνηεινχλ. Σην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη 

απφςεηο ηνπ Tobias Matthay ζρεηηθά κε ηελ πηαληζηηθή ηερληθή θαη εηδηθά κε ην ξφιν ηεο 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ πήρε.  

Σην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Otto Rudolph 

Ortmann, ν νπνίνο, ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά φξγαλα, κειέηεζε ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

θαη ηε λνεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ πεηξακάησλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πηαληζηηθήο εθηέιεζεο. Πάλσ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ortmann ζηεξίρζεθε θαη ν Arnold 

Schultz, ηνπ νπνίνπ νη απφςεηο εμεηάδνληαη ζην ίδην θεθάιαην. 

Σην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο Dorothy 

Taubman γηα ηελ ηερληθή ζην πηάλν θαη θπξίσο ν βαξχλνληαο ξφινο πνπ ε ίδηα απνδίδεη 

ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ πήρε.  

 

 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ, θχξην Πέηξν Βνχβαξε θαη θπξία Μφληθα 

Αλδξηαλνπνχινπ, ηφζν γηα ηελ πνιχηηκε θαη νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ έδσζαλ γηα λα  

θαηαθέξσ λα νινθιεξψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία, φζν θαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζε πνπ έδεημαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο. Τέινο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ, ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, 

γηα ηελ πάξα πνιιή κεγάιε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ.  

 

 

 

 
 
 



 4 

2. ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΟΤ ΥΔΡΗΟΤ 
 

2.1Tα άλω άθρα ηοσ αλζρώπηλοσ ζώκαηος 

Τα άλσ άθξα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα:1   

α) ηνλ ψκν 

β) ηνλ πήρε  

γ) ην ρέξη 

δ) ηνλ βξαρίνλα 

 

2.2 H ωκηθή δώλε 

Οη αξζξψζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηελ σκηθή δψλε (Σρήκα 1) είλαη: ε ζηεξλνθιεηδηθή 

άξζξσζε, ε θνξαθνθιεηδηθή, ε αθξνκπνθιεηδηθή θαη ε σκνπιαηνζσξαθηθή. Ζ 

ζηεξλνθιεηδηθή άξζξσζε βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ελφο θαληαζηηθνχ θψλνπ, ε πεξίκεηξνο 

ηεο βάζεο ηνπ νπνίνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ άθξν ηεο θιείδαο πνπ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα θηλεζεί ζε θχθιν. Ζ θνξαθνθιεηδηθή άξζξσζε βξίζθεηαη εθεί φπνπ ην 

εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο θιείδαο δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ θνξαθνεηδή απφθπζε. Ζ 

αθξνκπνθιεηδηθή άξζξσζε βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηεο θιείδαο θαη απνηειεί ην θεληξν 

ηεο σκνπιάηεο. Τέινο, ε σκνπιαηνζσξαθηθή, παξφιν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

αξζξψζεσλ, δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα άξζξσζε γηαηί δελ έρεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνηρεία (πρ. αξζξηθφ ζχιαθα). Μαδί κε ηελ ζηεξλνθιεηδηθή θαη 

αθξνκπνθιεηδηθή άξζξσζε, ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζαλ κηα ελφηεηα 

θαη απφ απηέο πξνθχπηεη φιε ε θίλεζε ηεο σκηθήο δψλεο (Σρήκα 2).2 

  Οη θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ε σκηθή δψλε είλαη ε αλάζπαζε (ν ψκνο θηλείηαη 

πξνο ηα πάλσ θαη πιεζηάδεη ην απηί), ε θαηάζπαζε (ε αληίζηξνθε θίλεζε ηεο 

αλάζπαζεο, δειαδή ν ψκνο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε θηλείηαη πξνο ηα θάησ), ε 

πξνζαγσγή (ε σκνπιάηε θηλείηαη κε δηεχζπλζε πξνο ηα πίζσ), ε απαγσγή (αληίζεηε 

θίλεζε ηεο πξνζαγσγήο, δειαδή ε σκνπιάηε θηλείηαη πξνο ηα κπξνζηά), ε ζηξνθή 

πξνο ηα πάλσ θαη  ε ζηξνθή πξνο ηα θάησ. 

       

                                                 
1
 Νίθνο Μ. Γνχθαο, Κινησιολογία (Αζήλα: Ηαηξηθέο εθδφζεηο Λίηζαο, 2000) 

2
  Ό.π., 281. 



 5 

2.3 Ο πήτες 

Ο πήρεο (ή αληηβξάρην, ιαη. ante brachium) είλαη ην ηκήκα ησλ άλσ άθξσλ ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηνλ αγθψλα έσο ηνλ θαξπφ. Τν κέζν κήθνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,65 

εθαηνζηά. Ο πήρεο ζπλδέεηαη κε ηνλ βξαρίνλα ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα, θαη κε ην ρέξη 

ζηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ. 

O ζθειεηφο ηνπ πήρε απνηειείηαη απφ δπν επηκήθε νζηά, ηελ θεξθίδα, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πήρε θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ θαξπφ πξνο ηελ πιεπξά 

ηνπ αληίρεηξα, θαη ηελ σιέλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πήρε θαη 

ζπλδέεηαη κε ηνλ θαξπφ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ κηθξνχ δαθηχινπ (Σρήκα 4). Τα δπν νζηά 

είλαη ηνπνζεηεκέλα παξάιιεια, ελψ ζην θέληξν ηνπο ππάξρεη έλα άλνηγκα, ην κεζνζηέν 

δηάζηεκα, ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ηνλ κεζνζηέν πκέλα. Απηά ηα δπν νζηά ζπλδένληαη 

κε ηνλ βξαρίνλα (άξζξσζε ηνπ αγθψλα), φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3 θαη κεηαμχ ηνπο κε 

ηελ άλσ θαη θάησ θεξθηδν-σιεληθή άξζξσζε θαη ηε κεζφζηεα ζπλδέζκσζε (Σρήκα 4). 

  Οη θηλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (Σρήκα 3) είλαη ε 

θάκςε θαη ε έθηαζε. Οη κχεο πνπ εθηεινχλ ηελ θίλεζε ηεο θάκςεο είλαη απηνί πνπ 

πεξλνχλ κπξνζηά απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα (ζπκκεηέρεη δειαδή ε θεξθίδα θαη ε 

σιέλε) ελψ ζηελ έθηαζε, ν ηξηθέθαινο θαη ν αγθσληαίνο κπο. 

  Ζ θεξθηδν-σιεληθή άξζξσζε, δειαδή ε άξζξσζε κεηαμχ ηεο σιέλεο θαη ηεο 

θεξθίδαο, κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξεληζκνχ θαη ηνπ ππηηαζκνχ.3 Σηνλ 

ππηηαζκφ ηα δπν νζηά είλαη παξάιιεια, ελψ ζηνλ πξεληζκφ ε θεξθίδα δηαζηαπξψλεηαη 

κε ηελ σιέλε. Ζ άθξα ρείξα αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξεληζκνχ ηελ θίλεζε ηεο 

θεξθίδαο, έηζη ψζηε ε παιάκε λα έξζεη πξνο ηα θάησ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ππηηαζκνχ αθνινπζεί πάιη ηελ ίδηα δηαδηθαζία έηζη ψζηε ε παιάκε λα έξζεη πξνο ηα 

πάλσ. 

Σηε ζηξνθηθή θίλεζε ηνπ πήρε ζπκκεηέρεη ε θεθαιή ηεο θεξθίδαο πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ άλσ θεξθηδν-σιεληθή άξζξσζε (Σρήκα 3). Σηελ θάησ θεξθηδν-σιεληθή άξζξσζε, 

ην θάησ άθξν ηεο θεξθίδαο θηλείηαη ζηελ πεξηθέξεηα ελφο θχθινπ γχξσ απφ ηελ θεθαιή 

ηεο σιέλεο, δηαγξάθνληαο κηα θπθιηθή θίλεζε πεξίπνπ 180 κνηξψλ. Ζ θίλεζε απηή 

παξνπζηάδεηαη ζε έλαλ άμνλα πνπ πεξλά απφ ην κέζν ηεο θεξθίδαο θαη ηεο σιέλεο 

(Σρήκα 5). Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ πήρε, ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη 

νη εμήο πξνυπνζέζεηο: ν πήρεο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο θαη ν βξαρίνλαο καδί κε ην 

ππφινηπν ζψκα λα απνηειεί ην αθίλεην ηκήκα, ελψ ε άθξα ρείξα ζα πξέπεη λα είλαη 

                                                 
3
  Ό.π., 294. 
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ζηαζεξή θαη ν βξαρίνλαο ζε απαγσγή θαη ζε εζσηεξηθή ζηξνθή. Σε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε παξνπζηάδεηαη πξεληζκφο ηεο σιέλεο πνπ παξαζχξεη καδί ηεο θαη ηελ 

θεξθίδα. Τν αληίζεην ζπκβαίλεη θαηά ηελ πξνζαγσγή θαη ηελ εμσηεξηθή ζηξνθή ηνπ 

πήρε. Τν εχξνο θίλεζεο ηνπ ππηηαζκνχ θαη ηνπ πξεληζκνχ ππνινγίδεηαη φηη είλαη  κεηαμχ 

140 κε 160  κνηξψλ. 

 

2.4 Ο θαρπός 

Οη  αξζξψζεηο ηνπ θαξπνχ είλαη ηξεηο: ε θεξθηδνθαξπηθή, ε κεζνθάξπηα θαη νη 

δηαξζξψζεηο ησλ νζηψλ ηνπ θαξπνχ (Σρήκα 6). Οη βαζηθέο θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα 

εθηειέζεη ν θαξπφο είλαη: ε θάκςε, ε  έθηαζε, ε  απαγσγή θαη  ε πξνζαγσγή.  Γηα ηελ 

θάκςε ηνπ θαξπνχ ελεξγνχλ ζπγρξφλσο νη θεξθηδηθνί θακπηήξεο ηνπ θαξπνχ, νη 

πιεπξηθνί θαη νη επηθαλεηαθνί θακπηήξεο. Οη δπν αληαγσληζηηθνί κχεο (ν θεξθηδηθφο 

εθηείλνληαο ηνλ θαξπφ θαη ν εθηείλνληαο ησλ δαθηχισλ) είλαη παζεηηθνί (εθηφο απφ ηνλ 

πιεπξηθφ πνπ είλαη ελεξγφο αλ θαη είλαη αληαγσληζηήο). Σηελ έθηαζε, νη κχεο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη είλαη ν καθξχο θαη βξαρχο θεξθηδηθφο εθηείλσλ ηνλ θαξπφ, ν πιεπξηθφο 

εθηείλσλ ηνλ θαξπφ θαη νη εθηείλνληεο ησλ δαθηχισλ.4 

 

2.5 Ο αληίτεηρας 

Ο αληίρεηξαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θηλείηαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ππφινηπα δάθηπια θαη νη 

θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη είλαη ε θάκςε, ε έθηαζε, ε πξνζαγσγή, ε απαγσγή, ε 

πεξηαγσγή θαη ε αληίζεζε.  Ζ θάκςε θαη ε έθηαζε παξνπζηάδνπλ θαη κηα ζηξνθηθή 

θίλεζε ηνπ αληίρεηξα. Ζ θάκςε αθνινπζείηαη απφ κηα εζσηεξηθή ζηξνθή θαη ε έθηαζε 

απφ κηα εμσηεξηθή. Ζ αληίζεζε ηνπ αληίρεηξα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνιιψλ θηλήζεσλ 

πάλσ ζε απηήλ ηελ άξζξσζε, θαζψο αξρίδεη κε απαγσγή, ζπλερίδεη κε θάκςε θαη 

ηειεηψλεη κε πξνζαγσγή. Ζ θάκςε θαη ε έθηαζε έρνπλ εχξνο θίλεζεο 50 κε 70 κνίξεο. 

 

2.6 Σα οζηά ηωλ δαθηύιωλ (θάιαγγες) 

Κάζε δάθηπιν έρεη ηελ πξψηε, ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε ή νλπρνθφξν θάιαγγα (Σρήκα 7). 

Ο αληίρεηξαο έρεη κφλν ηελ πξψηε θαη ηελ νλπρνθφξν θάιαγγα. Οη αξζξψζεηο ησλ 

δαθηχισλ δηαηξνχληαη ζηηο κεζνθαιαγγηθέο θαη ζηηο κεηαθαξπηνθαιαγγηθέο. Οη θηλήζεηο 

                                                 
4
 Ό.π., 326. 
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πνπ κπνξεί λα θάλεη θάζε δάθηπιν είλαη ε θάκςε, ε έθηαζε, ε πξνζαγσγή, ε απαγσγή 

θαη ίζσο κηα κηθξή ζηξνθηθή θίλεζε. Τν εχξνο ηεο θάκςεο είλαη πεξίπνπ 110 -120 κνίξεο 

ελψ γηα ηηο πιάγηεο είλαη θηλήζεηο είλαη 60  κνίξεο  γηα ην δεχηεξν δάθηπιν, 50 κνίξεο γηα 

ην πέκπην θαη γηα ην ηέηαξην 45 κνίξεο. Οη θηλήζεηο ησλ αξζξψζεσλ ειέγρνληαη απφ ηνπο 

ηελνληεο πνπ εθηείλνληαη σο ηα δάθηπια. Οη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ δαθηχισλ 

παξνπζηάδνληαη κε ηελ άξζξσζε ηνπ θαξπνχ ζε νπδέηεξε ζέζε ή ζε ειαθξηά θάκςε. 
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3. H ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ TOBIAS MATTHAY 

3.1 Βηογραθηθά ζηοητεία 

O  Tobias Matthay (1858-1945) ζεσξείηαη απφ πνιινχο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

πηαλίζηεο- παηδαγσγνχο ζηελ ηζηνξία ηεο πηαληζηηθήο ηέρλεο. Έγηλε γλσζηφο ηφζν γηα ηηο 

πηαληζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο φζν θαη γηα ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ εηζήγαγε ζηελ πηαληζηηθή 

ηέρλε κέζα απφ ηα βηβιία ηνπ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ ζεσξήζεθε επαλαζηαηηθή σο πξνο ηνλ  

ηξφπν κε ηνλ νπνίν παίδνπκε πηάλν αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλαιχνπκε θάζε θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

εθηέιεζεο.5 

  Ζ  ελαζρφιεζή ηνπ κε ην πηάλν μεθηλά ζηα έμη ηνπ ρξφληα. Τν 1871 θαηαθέξλεη λα 

εηζαρζεί ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία ηνπ Λνλδίλνπ, θεξδίδνληαο ηελ ππνηξνθία William 

Sterndale Bennet, ε νπνία ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ πξνζθέξνληαλ εθείλε ηελ επνρή.        

Γάζθαινί ηνπ ζην πηάλν ππήξμαλ νη P. Orrel θαη Walter Macfarren. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

ηνπ  William Sterndale Bennet, ν νπνίνο ππήξμε θαζεγεηήο ηνπ ζηε ζχλζεζε, ζπνχδαζε  

θνληά ζηνπο Arthur Sullivan θαη Ebenezer Prout. Τν 1876 δηνξίδεηαη βνεζφο θαζεγεηή 

πηάλνπ θαη ην 1878 βνεζφο θαζεγεηή αξκνλίαο ζηελ Βαζηιηθή Αθαδεκία ηνπ Λνλδίλνπ. 

Απφ ην 1880 πνπ έγηλε κφληκνο θαζεγεηήο πηάλνπ, άξρηζε ζνιηζηηθή θαξηέξα δίλνληαο 

ξεζηηάι θαη απνθηψληαο θήκε. Ζ πην ζεκαληηθή θαη “δηαθσηηζηηθή” ζηηγκή ζηελ θαξηέξα 

ηνπ ήηαλ φηαλ άθνπζε ηνλ Anton Rubinstein λα παίδεη ζην Λνλδίλν. Γηαπίζησζε 

δπλαηφηεηεο πνπ δελ είρε πνηέ θαληαζηεί φηη κπνξνχζε λα έρεη έλαο θαιιηηέρλεο: ηερληθή 

αξηηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε εξκελεπηηθή δεηλφηεηα. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη έπεηηα έγηλε 

πάζνο ηνπ ε δηδαζθαιία: έβαιε ζ‟ απηήλ φιεο ηνπ ηηο γλψζεηο απφ ηε ζχλζεζε θαη ηε 

ζνιηζηηθή ηνπ θαξηέξα θαη άξρηζε λα δηεξεπλά ηε βαζχηεξε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή 

δξάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. Τν πξψην θαηλνηφκν βηβιίν γηα ηελ ηερληθή ηνπ 

πηάλνπ πνπ έγξαςε, εθδφζεθε κε ηνλ ηίηιν The Act of Touch.6 Αθνινχζεζαλ ην 1905 ην 

First Principles of Pianoforte Playing (απνηειεί ζε γεληθέο γξακκέο πεξίιεςε ηνπ Act of 

Touch κε δχν επηπιένλ θεθάιαηα), ην 1912 ην The Child's First Steps in Pianoforte 

Playing θαη ην 1923 ην The Nine Steps Towards Finger Individualization through Forearm 

                                                 
5
 Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ππνθεθάιαην απφ ην Tobias Matthay, “Tobias Augustus Matthay,” 

The Musical Times  54, no. 848 (Oct. 1913): 641-643. 

6
 Tobias Matthay, The Act of Touch in All its Diversity: An Analysis and Synthesis of Pianoforte Tone-

Production (London: Bosworth and Co., 1903). 
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Rotation. Τν 1923 δεκνζηεχηεθε ην ηειεπηαίν έξγν ηνπ κε ηνλ ηίηιν The Visible and 

Invisible Ιn Pianoforte Technique.7  

 

3.2 Ζ κέζοδος ηοσ Matthay  

Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Matthay πνπ αθνινπζεί, βαζίδεηαη ζην βηβιίν 

The Act of Touch.8 Σην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ν Matthay, έδσζε έκθαζε ηφζν ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αγγίδνπκε ηα πιήθηξα (ηνπζέ) αλάινγα κε ην ερεηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχκε φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν κεραληζκφο ηνπ 

νξγάλνπ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πιήθηξσλ. 

Τν βηβιίν παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Matthay, ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλεο ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ θαη ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ πιήθηξνπ. Σπλνπηηθά, ην πιήθηξν είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Matthay, έλαο 

κεραληζκφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή ηαρχηεηαο ησλ ζθπξηψλ πξνο ζηηο ρνξδέο, 

ελψ ν ήρνο πνπ παξάγεηαη είλαη απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο ηνπ πιήθηξνπ πνπ πξνθαιεί ν 

εθηειεζηήο. Ο ίδηνο εξεχλεζε ηελ πιηθή ζχλζεζε ησλ μχιηλσλ ζθπξηψλ ηνπ πηάλνπ θαη 

ηνπ ρξφλνπ πνπ απηά παξακέλνπλ ζε επαθή κε ηηο ρνξδέο ηνπ πηάλνπ, θάζε θνξά πνπ ν 

εθηειεζηήο παηάεη έλα πιήθηξν. Τν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ απηήλ ηελ έξεπλα 

ήηαλ φηη φζν πην δπλαηά ρηππά ην ζθπξάθη ζηε ρνξδή, ηφζν πην ζχληνκνο είλαη ν 

παξαγφκελνο ήρνο. Αλ ειέγμνπκε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ρηππάκε ην πιήθηξν, ηφηε 

ην ζθπξάθη ζα νδεγεζεί ζηε ρνξδή κε κεγαιχηεξν έιεγρν θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε ηελ παξαγσγή πην πνηνηηθνχ ήρνπ. Γηαθσλνχζε θάζεηα κε ην 

ρηχπεκα ησλ δαρηχισλ ζηα πιήθηξα απφ απφζηαζε, ζεσξψληαο ην αλαπνηειεζκαηηθφ, 

θαηαξρήλ ιφγσ ηεο απψιεηαο ελέξγεηαο θαη έληαζεο ήρνπ, θαηά δεχηεξνλ ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο πνιιψλ επαλαιήςεσλ πάλσ ζην ίδην πιήθηξν θαη ηέινο ιφγσ ηεο άζθνπεο 

κπτθήο θφπσζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κπτθέο δηαηαξαρέο. Ζ ζεσξία ηνπ Matthay 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ επεξεάζηεθε θαηά πνιχ απφ ηηο κειέηεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

Γεξκαλνχ θπζηθνχ Hermann L.F. Helmhaltz.9 

                                                 
7 

Οη ηίηινη ησλ βηβιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ ππνθεθαιαίνπ είλαη απφ ην 

Reginald R. Gerig, Famous Pianists and Their Technique (New York: Robert B. Luce, 1974), 372. 

8
 Ό.π., 370-385. 

9
 Hermann von Helmholtz, On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, 4

th
 

ed. (London: Longmans, Green, and Co., 1912). 

http://books.google.com/books?id=x_A5AAAAIAAJ
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Ο Matthay αζρνιήζεθε ζην έξγν ηνπ αθφκα θαη κε ηε θπζηνινγία θαη ηελ αλαηνκία 

ηνπ αλζξψπηλνπ ρεξηνχ. Γίλεηαη ιφγνο ζηα βηβιία ηνπ γηα ηελ επαθή ησλ δαρηχισλ κε ηα 

πιήθηξα κέζα φκσο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ κπψλ ηνπ ρεξηνχ. Γηα ηνλ Matthay ην ρέξη 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε: βξαρίνλαο, πήρεο, δάρηπια θαη παιάκε. Τν θαζέλα απφ 

απηά ζπλδέεηαη κε κχεο θαη κπνξεί λα δξάζεη αλεμάξηεηα ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια κέιε. 

Τα δάρηπια κπνξνχλ λα θηλεζνχλ πάλσ, θάησ ή ζην πιάη φπσο θαη ην ίδην ην ρέξη. Ο 

πήρεο έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηφο απφ ηηο πάλσ θαη θάησ θηλήζεηο λα θάλεη θαη 

πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο. 

Ζ επαθή κε ηα πιήθηξα είλαη κηα ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο· 

απφ ηε  κία πιεπξά κε ηελ επαθή ησλ δαρηχισλ κφλν ζηελ επηθάλεηα ησλ πιήθηξσλ θαη 

απφ ηελ άιιε κεξηά κε ηελ επαθή ησλ δαθηχισλ ζην πιήξεο βάζνο ηνπ πιήθηξνπ. Ζ 

πξψηε πεξίπησζε δελ απαηηεί πίεζε ηνπ πιήθηξνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ 

ζέινπκε λα παίμνπκε staccato. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε απαηηείηαη πίεζε ησλ πιήθηξσλ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα παίμνπκε legato ή tenuto. Δίλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλερήο  μεθνχξαζε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ πιήθηξσλ κε ην βάξνο λα ππνρξεψλεη ηα 

δάρηπια λα παξακέλνπλ βπζηζκέλα ζηα πιήθηξα. Ζ κεηαθνξά ηνπ βάξνπο ζηα πιήθηξα 

επηηπγράλεηαη κε ηελ μεθνχξαζε ηνπ βξαρίνλα θαζψο θαηεβαίλεη ην πιήθηξν.  

Δπηπιένλ, ν Matthay νξίδεη θαη ηξία είδε επαθψλ (ηνπζέ) κε ηα πιήθηξα. Τν 

πξψην επηηπγράλεηαη κφλν κε ηε δξάζε ησλ δαθηχισλ πάλσ ζηα πιήθηξα (finger 

exertion). Σ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ην ρέξη είλαη παζεηηθφ θαη ν βξαρίνλαο ζηεξίδεηαη 

κφλνο ηνπ. Τν δεχηεξν είδνο ηνπζέ επηηπγράλεηαη κφλν κε ηε δξάζε ηνπ ρεξηνχ (hand 

exertion), ελψ ν βξαρίνλαο  θαη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζηεξίδεηαη κφλνο ηνπ. Τν ηξίην θαη 

ηειεπηαίν είδνο  ηνπζέ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ βάξνπο ηνπ βξαρίνλα (arm weight). 

Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν είδνο ηνπζέ, ν Matthay επηζήκαλε πσο ππάξρνπλ δχν ππν-

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ζην παζεηηθφ βάξνο απφ ηνλ βξαρίνλα (passive arm-

weight) θαηά ηελ νπνία ην βάξνο ηνπ βξαρίνλα κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ ρεξηνχ ζην 

πιήθηξν ρσξίο θακία επηπιένλ θίλεζε (παζεηηθά). Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ζην 

ελεξγφ βάξνο απφ ηνλ βξαρίνλα (active arm weight), θαηά ηελ νπνία ν βξαρίνλαο είλαη 

θαηά πεξίπησζε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απειεπζεξσκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηνπζέ.10  

Αλαιπηηθά γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ηξία είδε ν Matthay επηζεκαίλεη φηη ην πξψην 

είδνο (finger exertion) είλαη έλα ηνπζέ δαθηχισλ ζε ζπλδπαζκφ κε ρέξη πνπ δηαηεξεί 

                                                 
10

 Matthay, The Act of Touch. 
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ζηαζεξφ ηνλ θαξπφ. Ζ ζχζπαζε ησλ κπψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηφ ην είδνο είλαη 

ειάρηζηε. Τα δάρηπια θηλνχληαη κφλν απφ ηνπο κηθξνχο κχεο ηνπ ρεξηνχ πεξηνξίδνληαο κ‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν θάζε έληαζε ζηνλ θαξπφ. Σ‟ απηφ ην είδνο, ην ειεχζεξν βάξνο απφ ηνλ 

βξαρίνλα δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. Γηα ην δεχηεξν είδνο (hand exertion), ν Matthay 

επεζήκαλε πσο αθνξά κέηξηα tempo θαη κέηξηεο εληάζεηο. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ην βάξνο 

απφ ηνλ βξαρίνλα φπσο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, αιιά κφλν νη κχεο ηνπ ρεξηνχ 

θαη ησλ δαθηχισλ. Ο βξαρίνλαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη κφλν απφ ηνπο δηθνχο ηνπ 

κχεο (self-supported arm) ραιαξά, κε ειαζηηθφηεηα θαη φρη δχζθακπηα θαη ζθιεξά. Σ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε, δελ ππάξρεη ζηαζεξή βάζε 

γηα ηηο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ ηνπ ρεξηνχ. Γηα ην ηξίην θαη ηειεπηαίν είδνο (arm weight), 

θχξην ξφιν  παίδεη ην βάξνο ηνπ βξαρίνλα. Σ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνθαιείηαη 

παξαγσγή πνηνηηθνχ ήρνπ κέζσ κπτθψλ ζπληνληζκψλ. Με άιια ιφγηα ε βάζε 

ζηαζεξνπνηείηαη απφ ηε ρξήζε νιφθιεξνπ ηνπ βάξνπο ηνπ ραιαξνχ ψκνπ θαη βξαρίνλα 

γηα λα πξνθαιέζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ θαη ησλ δαθηχισλ. Ο Matthay επεζήκαλε πσο 

είλαη ρξήζηκν θαη γηα ζπλνδεπηηθά πεξάζκαηα, θαζψο θαηάιαβε φηη ην βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα ηεο ηερληθήο ηνπ βάξνπο είλαη φηη θάζε θνξά πνπ πηέδνπκε έλα πιήθηξν ην 

βάξνο ράλεηαη θαηά ηελ θάζνδν ηνπ πιήθηξνπ, νπφηε δελ είλαη δπλαηφλ απηφ λα ζπκβεί 

ζε γξήγνξν tempo. Παξφια απηά, απηφ ην είδνο είλαη ηθαλφ λα δψζεη ήρνπο θαη εληάζεηο 

απφ pianissimo κέρξη fortissimo.11 Έλα θαιφ ηνπζέ, ζχκθσλα κε ηνλ Matthay, 

πξνυπνζέηεη θαιφ έιεγρν ηνπ βάξνπο ηνπ ρεξηνχ θαη ησλ δαρηχισλ ρσξίο θακία 

επηπξφζζεηε δχλακε πνπ ζα πξνθαινχζε πίεζε θαηά ηελ θάζνδν ηνπ πιήθηξνπ. Τν 

βάξνο απηφ πξνέξρεηαη απφ ηνλ βξαρίνλα (arm-weight), θακηά θνξά απφ ηνλ ψκν, θαη ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη απφ φιν ην ζψκα. 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηνπζέ ν Matthay ζπλήγαγε δχν είδε δξάζεο, ηε 

ζπλδπαζηηθή δξάζε ρεξηνχ θαη δαρηχισλ θαη ηε δξάζε ηνπ βάξνπο ηνπ βξαρίνλα. Ζ 

έληαζε ηνπ παξαγφκελνπ ήρνπ εμαξηάηαη απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ απηά ηα δχν είδε δξάζεο θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο βχζηζεο ηνπ δαρηχινπ ζην πιήθηξν. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε παξαπάλσ ελέξγεηα απφ 

φζε ρξεηάδεηαη ή αλ βάινπκε πεξηζζφηεξε δχλακε ζηνλ βξαρίνλα ηελ ψξα πνπ πηέδνπκε 

ην πιήθηξν, ηφηε απηή ε ελέξγεηα ζα πξνθαιέζεη εθείλε ηε ζηηγκή ζθιεξφ ήρν. Σχκθσλα 

κε ηνλ Matthay, ε δχλακε πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθά θαηαλεκεκέλε ψζηε λα 

έρνπκε ην ερεηηθφ απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχκε.  

                                                 
11

 Gerig. Famous Pianists, 387-389. 
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Σχκθσλα κε ηνλ  Matthay ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ επεξεάδεηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

ζηάζεηο ησλ δαθηχισλ. Καηά ηελ πξψηε ζηάζε, ηα δάρηπια είλαη πξνζθνιιεκέλα, 

«μαπισκέλα» πάλσ ζηα πιήθηξα (clinging fingers). Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηάζεο 

ησλ δαρηχισλ πάλσ ζηα πιήθηξα είλαη φκνξθνο θαη ζπκπαζεηηθφο ήρνο, θαζψο νη 

αξζξψζεηο θαη ν θαξπφο είλαη πην ειαζηηθνί. Καηά ηε δεχηεξε ζηάζε ηα δάρηπια είλαη 

ιπγηζκέλα πάλσ ζηα πιήθηξα, κε ηα λχρηα θάζεηα ζηελ επηθάλεηά ηνπο (thrusting 

fingers). M‟απηφ ηνλ ηξφπν ηα δάρηπια αζθνχλ πεξηζζφηεξε πίεζε ζπξψρλνληαο ηα 

πιήθηξα. Τν ερεηηθφ απνηέιεζκα είλαη πην κηθξφ ζε δηάξθεηα, ζχληνκν θαη δηαπγέο, αιιά 

θαη ππεξβνιηθά ιηγφηεξν ειαζηηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην ηξφπν παημίκαηνο. Γηα λα 

επηηεπρζνχλ θαη νη δχν απηνί ηξφπνη απνηειεζκαηηθά, ε δξάζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηε 

θάιαγγα ηεο άξζξσζεο ησλ δαρηχισλ.  

 Σην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ βηβιίνπ The Act of Touch ν Matthay επηζεκαίλεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζέζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ άθξσλ ηνπ. Ζ ζσζηή ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο εγγπάηαη θαη ζσζηή κπτθή ζπλεξγαζία. Κάπνηνη ηειεπηαίνη βαζηθνί θαλφλεο 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο αθνξνχλ ζην φηη δελ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα αθήλνπκε ην ρέξη 

λα θιίλεη πξνο ην πέκπην δάρηπιν, εθηφο θαη αλ πξέπεη λα θάλνπκε πεξηζηξνθή, θαηά 

δεχηεξνλ φηη δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπκε ζηα δάρηπια λα παίδνπλ ζηελ άθξε ησλ 

πιήθηξσλ θαη ηέινο φηη ε ειαθξηά πξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηνπ θαξπνχ ζε πεξάζκαηα 

είλαη ρξήζηκε θαη αλάινγε κε ηελ θίλεζε πνπ θάλεη ν αληίρεηξαο ζηα άζπξα θαη καχξα 

πιήθηξα. 

 

3.3 Ο ρόιος ηες περηζηροθής  ηοσ πήτε ζηελ προζέγγηζε ηοσ Matthay 

Σχκθσλα κε ηνλ Matthay «ε πεξηζηξνθή ηνπ πήρε (forearm rotation) είλαη ε πην 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρεξηνχ αλαθνξηθά κε ηελ πηαληζηηθή ηερληθή, ηε θπζηνινγία θαη 

ηελ παηδαγσγηθή»12. Ο Matthay δηαθσλνχζε κε ηελ άπνςε ησλ Breithaupt θαη 

Steinhausen πνπ δίδαζθαλ φηη ε πεξηζηξνθή ηνπ πήρε είλαη ε ζπλερήο πεξηζηξνθή φινπ 

ηνπ βάξνπο ηνπ βξαρίνλα απφ δάρηπιν ζε δάρηπιν (side-stroke technique).13 O Matthay 

ηζρπξίδεηαη φηη νη ηειεπηαίνη θαηέιεμαλ ζ‟ απηήλ ηελ ηερληθή κφλν απφ ην «θαίλεζζαη», 

απφ ηελ  εηθφλα δειαδή ηεο θίλεζεο θαη φηη δελ κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ φηη απηέο νη 

πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο λα γίλνληαη εκθαλείο θαη νξαηέο. 

                                                 
12

 Tobias Matthay, The Visible and Invisible in Piano Technique (London: Oxford University Press, 1932). 

13
 Tobias Matthay, Some Commentaries on the Teaching of Pianoforte Technique: A Supplement to the 

Act of Touch and First Principles (London: Bosworth and Co., 1941). 
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Δπηζεκαίλεη κάιηζηα φηη δχν είλαη ηα είδε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ πήρε, ε νξαηή 

θαη ε αφξαηε. Ο Matthay αλαθέξεη γηα πξψηε θνξά ζην ηξίην θεθάιαην ηνπ The Αct of 

Touch ηνλ φξν «πεξηζηξνθή ηνπ πήρε» θαη ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή: 

Δίλαη επηηαθηηθέο νη ζπλερείο αιιαγέο ζηελ θνξά θαηεχζπλζεο ηνπ πήρε 
αλ ηα δάρηπια ζηηο αθξηαλέο πιεπξέο ηνπ ρεξηνχ, δειαδή ην πξψην θαη 
ην δεχηεξν, δελ είλαη εμίζνπ δπλαηά. Τν βάξνο πξέπεη λα 
απειεπζεξψλεηαη πεξηζηξνθηθά πξνο ηε κεξηά ηνπ πέκπηνπ δαθηχινπ 
αλ απηφ πξφθεηηαη λα πηέζεη ην πιήθηξν. Απηή ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε 
πξέπεη λα γίλεηαη αλάπνδα φηαλ επηζπκνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 
αληίρεηξα. Όηαλ πάιη ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δάρηπιν ηεο 
απέλαληη κεξηάο ζηεξίδνπκε ην ρέξη ζηε κεξηά ηνπ αληίρεηξα θαη ην 
αληίζηξνθν φηαλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αληίρεηξα.14 
 

Υπάξρνπλ αζθήζεηο πεξηζηξνθήο ηνπ πήρε αθφκα θαη ζην The Child's First Steps 

in Piano Playing θαη ζην The Nine Steps Towards Studies.15 Αθφκα θαη ζην βηβιίν The 

Visible and Invisible in Piano Technique ιέεη φηη ε πεξηζηξνθή ηνπ πήρε πξέπεη λα 

γίλεηαη γηα θάζε λφηα μερσξηζηά. Ζ έιιεηςε απηήο ηεο θίλεζεο είλαη, θαηά ηε γλψκε ηνπ, 

έλα απφ ηα θνηλά ιάζε ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή. 

Ζ πεξηζηξνθή ηνπ πήρε είλαη ε πην ζεκαληηθή απφ ηνπο έμη ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ 

βξαρίνλα. Οη ηξφπνη απηνί είλαη νη εμήο: 

α. ηζνξξνπεκέλνο βξαρίνλαο (poised arm) 

β. πεξηζηξνθή ηνπ πήρε (forearm rotation) 

γ. βάξνο ηνπ πήρε  (forearm weight)  

δ. φιν ην βάξνο ηνπ βξαρίνλα (whole arm weight) 

ε. φινο ν πήρεο κε θνξά πξνο ηα θάησ καδί κε φιν ην βάξνο (Forearm down) 

ζη. Άλσ βξαρίνλαο πξνο ηα κπξνζηά κε ηνλ πήρε λα πηέδεη πξνο ηα θάησ.16 

Ζ πεξηζηξνθή ηνπ πήρε, ζχκθσλα κε ηνλ Matthay  ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε 

λφηα πνπ παίδνπκε. Οη πεξηζηξνθηθέο απηέο θηλήζεηο είλαη είηε επαλαιακβαλφκελεο είηε 

αληίζηξνθεο θαηά ηε θνξά ηεο θίλεζεο απφ λφηα ζε λφηα. Κπξίσο φκσο ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκε ρσξίο λα  νξαηέο, ρσξίο δειαδή λα βιέπεη θαη λα θαηαιαβαίλεη θαλείο 

φηη εθείλε ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο ν πήρεο εθηειεί πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο. Φσξίο ηε 

                                                 
14

 Matthay, The Act of Touch, 117-118. 

15
 Τνbias Matthay, The Nine Steps Towards “Finger Individualisation” trough Forearm Rotation: A 

Supplement to the first book of Pianist’s First Music Making and Child’s First Steps (London, Oxford 

University Press, 1923). 

16
 Matthay, The Visible and Invisible , 49. 
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ρξήζε ηνπο ην ρέξη ζα ζηέθεηαη φξζην πάλσ ζην πιήθηξν, κε ηνλ αληίρεηξα ςειά, αληί λα 

«μαπιψλεη» θαη λα είλαη ζε επαθή κε απηφ. Απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο γηα κεκνλσκέλεο 

λφηεο, νθηάβεο, ζπγρνξδίεο, γξήγνξα δαθηπιηθά πεξάζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην ίδην ην 

ηνπζέ πνπ απαηηείηαη. Δίλαη επηηαθηηθή ε ρξήζε ηνπο εμίζνπ γηα δπλαηφ θαη καιαθφ ήρν, 

staccato, legato, γξήγνξα θαη αξγά πεξάζκαηα. Ζ θαηαλφεζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο 

ηνπ πήρε είλαη ε ιχζε γηα ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, ην ηνπζέ 

γίλεηαη πην καιαθφ θαη νκνηνγελέο, ελψ μερσξίδεηαη πην εχθνια ε κεισδία απφ ηελ 

ζπλνδεία.17 

Aλαθνξηθά κε ηνλ πήρε, ην βάξνο ηνπ (forearm weight) ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηελ 

ηερληθή ησλ ιπγηζκέλσλ δαθηχισλ (thrusting fingers) θαη κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε 

ειεπζεξψλνληαο, θαηά ηελ θάζνδν ηνπ πιήθηξνπ, ην βάξνο ηνπ. Απηφ ην ειαθξχ βάξνο 

ηνπ πήρε είλαη θαηάιιειν γηα ζπγρνξδίεο, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηεί πνιχ ήρν 

θαη ησλ νπνίσλ ην κνπζηθφ απνηέιεζκα επηζπκνχκε λα είλαη δηαθξηηηθφ θαη ειαθξχ. Απηή 

ε απειεπζέξσζε φκσο ηνπ πήρε δελ απαηηεί απαξαίηεηα θίλεζε ή απειεπζέξσζε ηνπ 

βάξνπο απφ ηνλ βξαρίνλα. Γηα κεγαιχηεξν φγθν ζηνλ ήρν κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ζπλδπαζκφ θηλήζεσλ φπσο ε πξνο ηα θάησ θίλεζε ηνπ πήρε 

(forearm down-force) καδί κε ην βάξνο ηνπ άλσ βξαρίνλα (upper-arm weight). Γηα νμχ 

ήρν κπνξνχκε λα απειεπζεξψζνπκε ην βάξνο απφ ηνλ βξαρίνλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πηψζε πξνο ηα θάησ ηνπ πήρε.18 

Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηε ζέζε ηνπ πήρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο 

παξακέλνπλ αφξαηεο εθηφο θαη αλ γίλνληαη επίηεδεο ππεξβνιηθά. Τν απνηέιεζκα είλαη 

πνιινί πηαλίζηεο λα κελ αλαθαιχπηνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επεηδή αθξηβψο δελ 

θαίλεηαη. Οη «αφξαηεο» πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο απαηηνχληαη είηε έρνπκε πεξηζηξνθηθή 

θίλεζε ή κφλν θιίζε ηνπ πήρε γηα λα καο εμαζθαιίζνπλ νκαιφηεηα ζε φια ηα δάρηπια 

αιιά θαη γηα λα θάλεη ηα δάρηπια ζε θάζε κεξηά ηνπ ρεξηνχ ηθαλά λα παίμνπλ ηηο λφηεο 

ηνπο. Απαηηνχληαη φκσο ηαπηφρξνλα θαη ειεχζεξεο πιάγηεο θηλήζεηο (lateral freedom) ηνπ 

θαξπνχ θαη ηνπ ρεξηνχ γηα ηε κέγηζηε νκαιφηεηα. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε  

πεξηζηξνθή ηνπ πήρε δελ ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε «ξνιιάξηζκα» ηνπ ραιαξνχ θαη 

ειεχζεξνπ βάξνπο φινπ ηνπ βξαρίνλα απφ δάρηπιν ζε δάρηπιν φπσο πξέζβεπε ε ζρνιή 

                                                 
17

 Ό.π., 30. 

18
 Ό.π., 31. 
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ηνπ Breithaupt, αιιά πεξηζηξνθή ηνπ πήρε κφλν ζηνλ άμνλα ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζηαζεξφ θαξπφ.19  

Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηε ζέζε ηνπ πήρε πνπ πεξηζηξέθεηαη είλαη επηηαθηηθέο 

πξνθεηκέλνπ ηα δάρηπια (πξψην θαη πέκπην) λα είλαη εμίζνπ δπλαηά. Τν βάξνο πξέπεη 

λα είλαη ην ίδην θαη ζηα δχν δάρηπια θαη λα είλαη εμίζνπ θαηαλεκεκέλν. Τν βάξνο ζα 

πξέπεη λα ειεπζεξψλεηαη πξνο ηε κηα κεξηά ηνπ ρεξηνχ πνπ είλαη ην κηθξφ δάρηπιν αλ 

ζέινπκε λα παίμεη ην πέκπην δάρηπιν, ελψ κηα πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ πήρε 

αληίζηξνθα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

αληίρεηξα.20 Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα πξέπεη κε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε λα 

ππνζηεξίμνπκε ηε κεξηά ηνπ ρεξηνχ πνπ βξίζθεηαη ν αληίρεηξαο φηαλ ζέινπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα δάρηπιν πνπ βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ ρεξηνχ. Πξέπεη 

φκσο λα αλαζηξέςνπκε ηε δηαδηθαζία φηαλ ε πιεπξά ηνπ ρεξηνχ πνπ έρεη ην κηθξφ 

δάρηπιν πξέπεη λα θξαηεζεί καθξηά απφ ηα πιήθηξα.  

Δπηπιένλ απηέο νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο είλαη αλαγθαίεο φηαλ ζέινπκε λα 

πεηχρνπκε κέγηζηε νκαιφηεηα ζην ηνπζέ, λα ηνλίζνπκε κηα κεισδία ζηε κηα πιεπξά ηνπ 

ρεξηνχ αιιά θαη φηαλ ζέινπκε λα «ζαξψζνπκε» φιε ηελ επηθάλεηα ησλ πιήθηξσλ ηνπ 

πηάλνπ θαζψο ε θίλεζε απηή θάλεη ηνλ πήρε λα θαίλεηαη φηη «ίπηαηαη». Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν δηεπθνιχλεηαη θαη ε εθηέιεζε κεγάισλ πεδεκάησλ ζε έθηαζε πάλσ απφ δχν 

νθηάβεο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηά ηα πεδήκαηα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ζα πξέπεη ν 

πήρεο καδί κε ην ρέξη θαη ηνλ θαξπφ λα είλαη εμίζνπ απειεπζεξσκέλνη (ραιαξνί) φηαλ 

παξάγεηαη ν ήρνο, είηε ην ρέξη έρεη θιίζε είηε φρη. Τα πεδήκαηα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 

ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κφλν κε κηα θίλεζε ηνπ πήρε. Ζ νξηδφληηα ή πιάγηα θίλεζε ηνπ 

πήρε παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα «βεληάιηα» κε άμνλά ηεο ηνλ αγθψλα. Με ήξεκν αγθψλα 

κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε ηέηνηα πεδήκαηα. Γηα αθφκα πην κεγάια πεδήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχκε κφλν ηνλ άλσ βξαρίνλα κε πιάγηεο ή νξηδφληηεο θηλήζεηο.21 

Σπλεπψο, ειεπζεξία ζηηο πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ πήρε κπνξνχκε λα έρνπκε  

αλ αθήζνπκε ραιαξφ ηνλ πήρε κε κία θιίζε πξνο θάζε κεξηά ηνπ ρεξηνχ (αληίρεηξα θαη 

κηθξφ δάρηπιν) θαη αλ κπνξνχκε λα ηνλ πεξηζηξέθνπκε ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. 
                                                 
19

 Matthay, The Act of Touch. 

20
 Ό.π., 114. 

21
 Ό.π., 112. 
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3.4 Άιιες βοεζεηηθές θηλήζεης 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηαληζηηθήο εθηέιεζεο έρνπκε, εθηφο απφ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πήρε 

θαη άιιεο θηλήζεηο ησλ κνριψλ ηνπ ρεξηνχ. 22Κάζε κία απφ απηέο ηηο θηλήζεηο ζπκβάιιεη 

φρη κφλν ζηελ πην εχθνιε θαη ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα εθηέιεζε αιιά θαη ζηελ 

δεκηνπξγία πην νκαινχ ήρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο εξκελείαο. Απηέο νη 

βνεζεηηθέο θηλήζεηο αθνξνχλ θαηαξρήλ ζηηο νξηδφληηεο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ θαη ηνπ 

θαξπνχ θαη βνεζνχλ ζην legato, ρσξίο λα θφβεηαη ε κεισδηθή γξακκή. Καηά δεχηεξνλ, 

αθνξνχλ ζηηο πιεπξηθέο θηλήζεηο (side- to- side) ηνπ ρεξηνχ. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ελψλνπκε λφηεο πνπ έρνπλ κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Καηά ηξίηνλ, αθνξνχλ ζηηο 

ειαθξηέο πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ άλσ βξαρίνλα ζε ζπλδπαζκφ κε έλα κηθξφ 

αλαζήθσκα ηνπ πήρε, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ εθηέιεζε γξήγνξσλ πεδεκάησλ ζε 

απφζηαζε πεξίπνπ δχν νθηάβσλ κε κεγάιε αθξίβεηα. Τέηαξηνλ, αθνξνχλ ζηελ πξνο ηα 

πάλσ αιιά θαη πξνο ηα θάησ θίλεζε ηνπ θαξπνχ. Ζ εθηέιεζε απηήο ηεο θίλεζεο καο 

επηηξέπεη λα πηάλνπκε θαη λα ζπλδπάδνπκε εχθνια ηα καχξα θαη ηα άζπξα πιήθηξα ζηηο 

νθηάβεο θαη ηα ζπγρνξδηαθά πεξάζκαηα. Ζ ηειεπηαία βνεζεηηθή θίλεζε πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο είλαη ε πιάγηα θηλήζε ηνπ άλσ βξαρίνλα. 

Δθηειψληαο απηή ηελ θίλεζε κπνξνχκε λα παίδνπκε ζε φιν ην εχξνο ηνπ θιαβηέ ηνπ 

πηάλνπ αθφκα θαη ζηα πην κεγάια πεδήκαηα. 

 

3.5 σκπεράζκαηα αλαθορηθά κε ηελ προζέγγηζε ηοσ Μatthay  

Οη δηδαζθαιίεο ηνπ Matthay θάζε άιιν παξά κέζνδν ηερληθήο απνηεινχλ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα είλαη δηεπθξηλίζεηο, επεμεγήζεηο πηαληζηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπκε φινη καο γηα θαιχηεξε πηαληζηηθή απφδνζε θαη έθθξαζε κέζσ ηνπ 

νξγάλνπ.23 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη ε κνπζηθή δελ ζα 

πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ηερληθή. Δπέκελε φηη έλα πιήθηξν ηνπ πηάλνπ δελ 

πξέπεη πνηέ λα ην αγγίμνπκε ρσξίο πξψηα λα έρνπκε μεθαζαξίζεη ηε κνπζηθή-ερεηηθή-

ξπζκηθή πξφζεζε πνπ έρνπκε. Ο καζεηήο εθπαηδεχεηαη γηα λα ζθέθηεηαη, λα αθνχεη θαη 

λα θξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη καζαίλεη πψο λα παξάγεη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζηαδηαθά 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη είλαη κνπζηθά αλαγθαία. Ο ίδηνο o Matthay ππνζηήξηδε φηη ην πξψην 

                                                 
22

 Οιφθιεξν ην ππνθεθάιαην βαζίδεηαη ζην Matthay, The Act of Touch, 112-113. 

23
 Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ππνθεθάιαην πξνέξρνληαη απφ ην Matthay, “Tobias Augustus 

Matthay,” 641-643. 
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βήκα είλαη λα θαηαλνήζνπκε φηη ε κνπζηθή δελ είλαη κηα ζεηξά απφ αζχλδεηα ζηνηρεία, 

αιιά φηη ε κνπζηθή ζεκαίλεη θίλεζε θαη πξφνδν, κηα εχξπζκε αλάπηπμε πνπ καο δίλεη 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο θαη φρη ήρνπο ρσξίο λφεκα.  

Ο Matthay έδσζε έκθαζε ζηελ ηδέα ηνπ «φινπ» θαη ηεο κεγάιεο κεισδηθήο 

γξακκήο, θαηά ηελ νπνία θάζε κνπζηθφ πέξαζκα νδεγεί ζην επφκελν. Δπίζεο 

ππνγξάκκηζε φηη θάζε ήρνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πηέδνπκε ην 

πιήθηξν. Όιε απηή ε δχλακε πνπ βάδνπκε φηαλ πηέζνπκε έλα πιήθηξν ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια «δπγηζκέλε» αλάινγα κε ην ερφρξσκα πνπ ζέινπκε λα παξάγνπκε. Με 

άιια ιφγηα πξέπεη λα έρνπκε «κπτθή αίζζεζε» ηεο αληίζηαζεο ηνπ πιήθηξνπ.  

Ζ επηζθφπεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Matthay εγείξεη αλαπφθεπθηα ην εξψηεκα 

ζρεηηθά κε ην πνηνη κπτθνί κεραληζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ νη ήρνη πνπ 

απαηηνχληαη θάζε θνξά. Ζ απάληεζε ηνπ Matthay είλαη φηη νη κεραληζκνί πνπ ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ είλαη ηξεηο, ηα δάρηπια (finger exertion), ην 

ρέξη (hand exertion) θαη ην βάξνο ηνπ βξαρίνλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ 

πήρε. Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα παίμνπκε έλα πέξαζκα, κπνξεί λα θαίλεηαη 

φηη παίδνπκε κφλν κε ηα δάρηπια, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθείλε ηε ζηηγκή 

πξαγκαηνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο δξάζεο ησλ δαθηχισλ, ηνπ ρεξηνχ, ηεο 

πεξηζηξνθήο ηνπ πήρε θαη ελφο ζηηγκηαία απειεπζεξσκέλνπ βξαρίνλα πνπ απνηειεί ηε 

βάζε γηα απηφ ην εγρείξεκα. 

Οη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο (ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη νξαηέο) είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηε ζεσξία ηνπ Matthay. Με ηε ρξήζε ηνπ πήρε, θαηά ηνλ Matthay, 

κπνξνχκε λα πεηχρνπκε δηαθνξεηηθνχο ήρνπο, δηάξθεηα, αληηζέζεηο ζηνλ ήρν θαη 

επθηλεζία ζην παίμηκν. Οη αηέιεησηεο δαθηπιηθέο αζθήζεηο δελ είλαη απαξαίηεηεο, θαζψο 

κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ κπτθψλ θαη 

ξπζκηθψλ ζπληνληζκψλ πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε καζεηήο. Σην βηβιίν ηνπ The Act of 

Touch ππνζηεξίδεη φηη «ε εκπεηξηθή κέρξη ηφηε κέζνδνο δηδαζθαιίαο έιεγε φηη ζα πξέπεη 

λα δίλνπκε αζθήζεηο ζηνπο καζεηέο πνπ ίζσο θαη λα κελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο 

καζεηέο, αιιά πνπ ζα ηνπο θάλνπλ λα πξνζπαζήζνπλ πάξα πνιχ, ίζσο θαη πάλσ απφ 

ηηο δπλάκεηο ηνπο».24 Έλα φκσο ζσζηφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο είλαη αληίζεην πξνο απηή 

ηελ άπνςε. Αξρηθά αλαιχνπκε απηφ πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμνπκε, αθνχκε πξνζεθηηθά 

εθηειέζεηο  επηηπρεκέλσλ θαιιηηερλψλ θαη δείρλνπκε ηνπο ηξφπνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

ζα ρξεηαζηεί λα αθνινπζήζεη ν καζεηήο γηα λα πεηχρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. 

                                                 
24

 Ό.π., 641-643. 
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Σε θακία πεξίπησζε δελ ηνλ αθήλνπκε κφλν ηνπ. Ο Matthay έιεγε πσο «είλαη πην 

δχζθνιν είλαη λα δηνξζψζεη κηα ιάζνο ζπλήζεηα παξά λα κάζεη κηα λέα».25  

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα αλαπαξαρζεί 

έλαο σξαίνο ήρνο είλαη λα βάινπκε ηελ άθξε ηνπ δαθηχινπ καο πάλσ ζην πιήθηξν θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην βάξνο ηνπ θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ κέζσ ηεο κπτθήο καο 

αίζζεζεο. Έηζη, θαηαλνψληαο ην βάξνο ηνπ εξγαιείνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ην πιήθηξν δελ είλαη παξά κία κεραληθή 

πξνέθηαζε ηνπ δαθηχινπ καο, ηνπ ζψκαηνο καο πνπ ηειεηψλεη κφλν ζηελ άθξε ηνπ 

ζθπξηνχ (hammer-tip). Πξέπεη ινηπφλ λα αηζζαλζνχκε φηη πξέπεη λα «ζηνρεχζνπκε» ζ 

„απηφ ην κέζν. Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε ζην πιήθηξν κε κεγάιε ηαρχηεηα 

ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε ην ζθπξάθη απφ ηνλ κεραληζκφ ηνπ πηάλνπ λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηε ρνξδή ψζηε λα παξαρζεί ήρνο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δελ ζα πξέπεη λα 

δηνρεηεχνπκε ελέξγεηα ελάληηα ζην πιήθηξν, δειαδή λα ην «ρηππάκε». Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο ηαρχηεηαο. Αλ επί 

παξαδείγκαηη δψζνπκε φιε καο ηελ ελέξγεηα απφηνκα, ηφηε ν ήρνο ζα είλαη ζχληνκνο θαη 

ιακπεξφο, ελψ αλ ηε δψζνπκε ζηαδηαθά ηφηε ν ήρνο ζα είλαη φκνξθνο θαη ιπξηθφο. 
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4. Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ  OTTO ORTMANN ΚΑΗ ΣΟΤ ΑRNOLD SCHULTZ 

4.1. Bηογραθηθά ζηοητεία 

Ο Otto Rudolph Ortmann (1899-1979) ζεσξείηαη απφ πνιινχο ν πην ζεκαληηθφο 

ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο πηαληζηηθήο ηερληθήο.26 Γελλήζεθε ζηε Βαιηηκφξε ησλ Ζ.Π.Α. θαη 

ζπνχδαζε πηάλν ζην Peabody Conservatory κε ηνπο Ludwig Breitner (ήηαλ καζεηήο ηνπ 

Busoni), George Boyle θαη Max Landow, ελψ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κε ηνλ Ernest 

Hutcheson. Απφ ην 1928 κέρξη θαη ην 1942 δηεηέιεζε δηεπζπληήο ζην Peabody, ελψ απφ 

ην 1928 κέρξη θαη ην 1958 ππήξμε δηεπζπληήο ζην Gaucher College. Παξάιιεια, απφ ην 

1925 δηνξίζηεθε ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Peabody Conservatory.  

Αζρνιήζεθε κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ πηάλνπ, ηελ πηαληζηηθή ηερληθή αιιά θαη ηελ 

αλαηνκία. Παξαθνινχζεζε καζήκαηα αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο ζην Johns Hopkins 

University. Σην βηβιίν ηνπ The Physiological Mechanics of Piano Technique πξνζέγγηζε 

θάζε πηπρή ηνπ ζέκαηνο κε ηελ αληηθεηκεληθή καηηά ελφο επηζηήκνλα δειψλνληαο φηη 

«δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο θηλήζεηο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα παίδνπκε πηάλν».27 

Αζρνιήζεθε αθφκε θαη κε επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε θπζηνινγία, ε αλαηνκία, ε θπζηθή 

θαη ε αθνπζηηθή. O Ortmann μφδεςε πνιιέο ψξεο ζην εξγαζηήξην παξαηεξψληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ πηαληζηηθνχ παημίκαηνο. Σχκθσλα κε ηνλ ίδην «ην ζψκα ηνπ 

πηαλίζηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλν κε θάπνηεο αξρέο ηεο θπζηθήο θαη ηεο θπζηνινγίαο».28  

Τν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, δελ έηπρε κεγάιεο απήρεζεο απφ ην θνηλφ, φηαλ 

πξσηνθπθινθφξεζε, θαζψο κέζα απφ απηφ ην έξγν ν Οrtmann επηηίζεηαη θαηά θάπνην 

ηξφπν ζηελ παξάδνζε πνπ επηθξαηνχζε ζρεηηθά κε ηελ πηαληζηηθή ηερληθή. Παξάιιεια 

φκσο, αζρνιείηαη κε ηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ κπτθή αλαηνκία ηνπ θνξκνχ, ησλ 

ρεξηψλ, ηνπ βξαρίνλα θαη ησλ δαθηχισλ. Καηαπηάλεηαη αθφκε θαη κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θνχξαζε πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ πηαλίζηα κεηά απφ πνιιέο ψξεο κειέηεο, 

ηελ ραιάξσζε θαη ηελ θαζαξφηεηα ζην παίμηκν.29 

 

                                                 
26

 Gerig, Famous Pianists, 411. 

27
 Ό.π., 411-412. 

28
 Ό.π., 411-412. 

29
 Marienne Uszler, The Well Tempered Keyboard Teacher (New York: Schirmer, 2000), 308. 
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4.2 σλοπηηθή  παροσζίαζε ηες προζέγγηζες ηοσ Otto Ortmann 

Μεηά απφ βαζηά κειέηε ηεο αλζξψπηλεο αλαηνκίαο, ν Ortmann πεξηέγξαςε ιεπηνκεξψο 

ηηο αξζξψζεηο ηνπ ρεξηνχ, ηε ζέζε ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ.30 

Μία ηππηθή ζπλέξγεηα ησλ αξζξψζεσλ επηηξέπεη θηλήζεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφμν, κε 

ηελ άξζξσζε λα απνηειεί ην θέληξν απηνχ ηνπ ηφμνπ. Έηζη, γλσξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο  

ηεο θάζε άξζξσζεο, ν πηαλίζηαο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη γηα λα πεηχρεη 

κεγαιχηεξε ζσκαηηθή επθνιία θαη δηάξθεηα, ε θίλεζε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε 

κεζαία πεξηνρή θάζε ηφμνπ. 

Γηα ηνλ Ortmann, ε δπλακηθή ησλ αξζξψζεσλ είλαη αλεθηίκεηε: «θάζε θίλεζε πνπ 

θάλνπκε ζηα πιήθηξα εκπιέθεη κία ζηηγκηαία αιιαγή ηνπ ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο αξζξψζεηο πνπ απηή αθνξά».31 Αθφκα θαη ε πην απιή θίλεζε εκπιέθεη πάλσ 

απφ έλαλ κπ θαη έλαο κπο πηζαλφλ λα ελεξγνπνηεί πάλσ απφ κία άξζξσζε κε 

απνηέιεζκα λα ζπκβάιεη ζε πνηθίιεο θηλήζεηο. Ζ απνπζία ηεο θίλεζεο, εμάιινπ, δελ καο 

εγγπάηαη θαη κπτθή απξαμία: νη αληαγσληζηηθνί κχεο απνδείρζεθε πσο δξνπλ ελάληηα ζε 

άιινπο κε ηελ ίδηα δχλακε, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αδχλαηε θάζε θίλεζε. Ο 

Ortmann θαηαλννχζε ηε βαζηά γλψζε ηεο κπνζθειεηηθήο δνκήο ηνπ ρεξηνχ, πνπ θαηείρε 

ε ζρνιή ηεο ηερληθήο ησλ «ςειψλ δαθηχισλ». Βάζεη ηεο γλψζεο απηήο επηζεκαίλεη ηελ 

έιιεηςε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηέηαξηνπ δαρηχινπ ιφγσ ηεο απνπζίαο ζχλδεζήο ηνπ κε 

ηέλνληα. Παξφια απηά ν ίδηνο ηάζζνληαλ θαηά απηήο ηεο ζρνιήο θαζψο ηελ ζεσξνχζε 

ηδηαίηεξα θνπξαζηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή θπξίσο φηαλ επηζπκνχκε λα παίμνπκε 

γξήγνξα.  

         Γχν ζεκαληηθνί φξνη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ortmann είλαη ε ππφ-ραιάξσζε (hypo-

relaxation) θαη ε ππέξ-ραιάξσζε (hyper-relaxation). Ζ πξψηε αθνξά ζηνπο αληαγσ-

ληζηηθνχο κχεο. Σ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε έλα ζεη κπψλ ραιαξψλεη πην αξγά απ‟ φηη ην 

άιιν ζπζπάηαη. Σηε δεχηεξε πεξίπησζε (hyper-relaxation), έλα ζεη κπψλ ραιαξψλεη πην 

γξήγνξα απ‟ φηη ην άιιν ζπζπάηαη.32 Ζ ραιάξσζε είλαη έλα δήηεκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζηε ζεσξία ηνπ Ortmann. Σχκθσλα κε ηνλ ίδην «ε ππεξθφξησζε ησλ κπψλ, ζα νδεγήζεη 

νπσζδήπνηε φρη κφλν ζε κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ζε θαθή πνηφηεηα ήρνπ».33 

                                                 
30

 Gerig, Famous Pianists, 416-432. 

31
 Otto Rudolph Ortmann, The Physiological Mechanics of Piano Tecnique: An Experimental Study of the 

Nature of Muscular Action as Used in Piano Playing, and of the Effects Thereof upon the Piano Key and 
the Piano Tone (London: K. Paul, Trench, Trubner and Co., 1929), 25. 

32
 Gerig, Famous Pianists, 419. 

33
 Ό.π., 419. 
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Πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε δξάζε θαη ζηε ραιάξσζε, δειαδή λα κελ 

είλαη ε κία πην έληνλε απφ ηελ άιιε. Ζ δηαξθήο  ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο κηθξέο θαη 

κεγάιεο ελφηεηεο (γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζην βάξνο απφ ηνλ βξαρίνλα θαη ζηα 

δάθηπια), είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κε ηε κνξθή ηεο ζπρλήο αιιαγήο ηνπ βαξνπο 

πνπ δίλνπκε άιινηε ζηε κία θαη άιινηε ζηελ άιιε ελφηεηα, αλάινγα κε ην κνπζηθφ 

απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχκε.  

Αθφκε, δηεξεπλψληαο ην λεπξηθφ θαη θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη αθνχ ν εγθέθαινο είλαη ην θέληξν ειέγρνπ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηφηε θαη ζηε κειέηε ζην πηάλν ζα πξέπεη λα θάλνπκε ζπλεηδεηέο θαη πξνζεθηηθέο 

επαλαιήςεηο κέρξη ην απνηέιεζκα λα είλαη αμηφπηζην θαη ζπλεηδεηφ. Τν δέζηακα πξηλ 

απφ ηε κειέηε είλαη απαξαίηεην γηα λα θπθινθνξήζεη ην αίκα ζηνπο κχεο.  

Σπλερίδνληαο ηηο κειέηεο ηνπ πάλσ ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ κεραληθφ βξαρίνλα, ν Οrtmann, απέδεημε φηη ην βάξνο απφ ηνλ βξαρίνλα δελ παίδεη 

ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή φζν λνκίδακε. Παξαηήξεζε φηη ε ζέζε πνπ 

επηηξέπεη ηε κέγηζηε ρξήζε ηνπ βάξνπο ήηαλ απηή πνπ απέξξηπηαλ φινη νη πηαλίζηεο: 

ςειά ν θαξπφο, κε ηα δάρηπια λα ζρεκαηίδνπλ θακπχιε, ζαλ κία θακάξα, ελψ ν άλσ 

βξαρίνλαο λα είλαη ζε έθηαζε πξνο ηα εκπξφο κε κία ειαθξηά θαζνδηθή θιίζε. Έλαο ζε  

πςειή ζέζε θαξπφο θάλεη αθφκα πην δχζθνιν ην παίμηκν, φηαλ ζέινπκε λα εθηειέζνπκε 

έλα ρηχπεκα κε ςειά δάθηπια (high finger stroke). Απηφ ην ζπκπέξαζκα έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ επξέσο απνδεθηή ζηάζε θαηά ηελ νπνία ν θνξκφο έρεη κία ειαθξηά θιίζε 

πξνο ηα κπξνζηά θαη ν ψκνο είλαη ζηελ ίδηα επζεία θαη αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ αγθψλα. 

Ζ ηειεπηαία κάιηζηα ζηάζε είλαη απηή πνπ παξέρεη θαη ηελ κηθξφηεξε  πνζφηεηα βάξνπο 

ζηα δάρηπια. Μεηά απφ απηήλ ηελ δηαπίζησζε ν Ortmann θαηέιεμε λα πηνζεηήζεη ηελ 

άπνςε φηη «πνηέ κάιινλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην βάξνο απφ ηνλ βξαρίνλα θπξηνιεθηηθά, 

αιιά αληηθαζίζηαηαη απφ κία κπτθή δξάζε πξνζηηζέκελε ζηελ βαξχηεηα».34  

        Ο Ortmann εζηίαζε θαη ζηελ ηερληθή ηεο θπιηφκελεο θίλεζεο (roll-bewegung) ηνπ 

Breithaupt. Δίλαη ε ηερληθή  ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην βάξνο ηνπ βξαρίνλα θπιά απφ ην 

έλα πιήθηξν ζην επφκελν. Θεσξεί ινηπφλ φηη απηή ε ζεσξία είλαη κία ςεπδαίζζεζε πνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο θίλεζεο. Σε ηεζη κε δπλακνγξάθν απνδείρζεθε φηη 

ην 90% ηνπ βάξνπο ελφο ραιαξνχ ρεξηνχ ράλνληαλ φηαλ αλαζεθψλνληαλ γηα λα 

πξνεηνηκάζεη ηελ επφκελε πξνο ηα θάησ θίλεζε. Γηα λα ππάξμεη ζπλερήο κεηαθνξά ηνπ 

βάξνπο ζηα δάρηπια είλαη απαξαίηεην νη αληαγσληζηηθνί κχεο λα ζπζπψληαη. Τν 
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απνηέιεζκα φκσο πνπ πξνθχπηεη ζ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη αλεπηζχκεην, θαζψο 

απφ ηε ζχζπαζε ησλ αληαγσληζηηθψλ κπψλ πξνθαιείηαη ππεξβνιηθή έληαζε θαη 

αθακςία. Σπλεπψο, δελ κεηαθέξεηαη βάξνο απφ ηνλ βξαρίνλα, αιιά κεηαθέξεηαη κία 

δχλακε πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ κπψλ.35 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλερείο δαθηπιηθέο επαλαιήςεηο πάλσ ζην ίδην πιήθηξν, o 

Ortmann παξαηήξεζε ηελ ηάζε φισλ ησλ πηαληζηψλ λα απνθεχγνπλ λα αιιάδνπλ ηε 

ζέζε ηεο βάζεο ηνπο. Πξφζεμε φηη ην πεηχραηλαλ κεηαηνπίδνληαο θάπνην άιιν κέξνο ηνπ 

βξαρίνλα θαη φρη ην κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ. Απηή ε 

ελέξγεηα, πνπ δελ ήηαλ πάληνηε επηηπρήο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο, πξνθαινχληαλ απφ 

κπτθή θφπσζε. Πξνζζέηνληαο ινηπφλ κία αξγή θίλεζε κεγαιχηεξσλ κπψλ ζηε γξήγνξα 

επαλαιακβαλφκελε θίλεζε, ν πηαλίζηαο αιιάδεη ηελ θίλεζε ηνπ απφ απφιπηε ζε ζρεηηθή 

επαλάιεςε, κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα πεξηνξίδεηαη ε κπτθή επαλάιεςε αιιά θαη λα 

κεηψλεηαη ν θίλδπλνο πξφσξεο θνχξαζεο. Τέινο, ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ησλ 

ειιεηπηηθψλ ρηππεκάησλ ησλ δαρηχισλ ζηα πιήθηξα, κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε φηαλ 

ζέινπκε λα παίμνπκε επηηπρψο ηηο επαλαιακβαλφκελεο λφηεο. Τν ιχγηζκα ησλ δαρηχισλ 

πάλσ ζηα πιήθηξα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαη απνδνηηθφ φηαλ αιιάδνπκε ζπλερψο 

δάρηπια πάλσ ζην ίδην πιήθηξν.36 

 

4.3 Οη αληίρροπες δσλάκεης ζηελ πηαληζηηθή ηετληθή 

Κάζε δχλακε πνπ αζθείηαη ζην πιήθηξν πξνο ηα θάησ είλαη αληίζεηε ζε κία δχλακε πνπ 

αζθείηαη πξνο ηα πάλσ σο αληίδξαζε.37 Αθφκα θαη ην πην κηθξφ πνζνζηφ ηεο πξνο ηα 

θάησ αληίζηαζεο ζην πιήθηξν έδεημε κία αμηνζεκείσηε πξνο ηα πάλσ θίλεζε ηεο 

άξζξσζεο ηνπ ρεξηνχ, ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ αγθψλα. Απηή ε αληίδξαζε κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί  κε ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε  ηεο άξζξσζεο πνπ απηή επεξεάδεη. Ο εθηειεζηήο 

φηαλ παηά ηα πιήθηξα θαληάδεηαη ηελ αληίζηαζή ηνπο θαη έηζη πξνεηνηκάδεη ηελ ηαρχηεηα 

ηεο κπτθήο δξάζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αξζξψζεσλ.  

Γηα ηνλ Ortmann, ηα είδε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρεξηνχ είλαη θαηαξρήλ ε ελεξγή θίλεζε 

(active) πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δξάζε ησλ κπψλ θαη ηα λεπξηθά εξεζίζκαηα θαη ε 

παζεηηθή (passive) πνπ είλαη απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, δπλάκεσλ δειαδή 
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πνπ είλαη έμσ απφ ην ζψκα. Oη ηέζζεξηο παξάκεηξνη ηεο θίλεζεο είλαη ην βάξνο, ε 

απφζηαζε, ν ρξφλνο θαη ν ζηφρνο.  

        Κάζε θίλεζε ζχκθσλα κε ηνλ Ortmann κπνξεί λα είλαη ζπληνληζκέλε (coordinated) 

θαη κε ζπληνληζκέλε (uncoordinated). Απηνί νη δχν φξνη απνηεινχλ δχν κεγάια δεηήκαηα 

ζην έξγν ηνπ Ortmann. Αλ κία θίλεζε είλαη θαιά ζπληνληζκέλε, ηφηε απηφ θαηαδεηθλχεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγεία ησλ ηεζζάξσλ παξακέηξσλ ηεο θίλεζεο.   

        Σε θάζε αιιαγή ηεο ηαρχηεηαο ή έληαζεο, ππάξρεη κία αληίζηνηρε κεηαβνιή  ηνπ 

κπτθνχ ζπληνληζκνχ. Γηα ηηο γξεγνξφηεξεο θαη κηθξέο θηλήζεηο, ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο 

γίλεηαη κε ηνπο κηθξφηεξνπο κχεο θαη ηηο αξζξψζεηο, ελψ γηα θηλήζεηο πνπ απαηηνχλ 

δχλακε, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο κχεο θαη αξζξψζεηο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, κία 

κεγάιε κάδα είλαη πην δχζθνιν λα θηλεζεί γξήγνξα ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο κε 

ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο εμαηηίαο ηεο αδξάλεηαο, ελψ ζε γξήγνξεο θηλήζεηο θαη αιιαγέο 

θαηεχζπλζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ νη κηθξνί κνρινί ηνπ ρεξηνχ θαη 

ησλ δαρηχισλ. 

         Ζ κπτθή δξάζε θαη ν ζπληνληζκφο αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα πνπ 

παίδνπκε. Ζ δηάξθεηα θαη ε έληαζε ηεο ζχζπαζεο ηνπ κπ είλαη δηαθνξεηηθέο ζε αξγή 

ηαρχηεηα θαη ζε γξήγνξε. Σηελ αξγή θίλεζε έρνπκε ιηγφηεξε αδξάλεηα ζηελ αξρή ηεο 

θίλεζεο, αιιά πεξηζζφηεξε βαξχηεηα. Έρνπκε αληίζηαζε ησλ αξζξψζεσλ θαη ιηγφηεξε 

δχλακε. Γελ ππάξρεη έληνλε κπτθή δξάζε, αιιά απηή δηαξθεί ζίγνπξα πεξηζζφηεξν απ‟ 

φηη ζε γξήγνξε θίλεζε. Ζ ζχζπαζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ζηακαηήζεη ηελ θίλεζε πξέπεη 

λα γίλεη ζην ηειείσκα ηεο αξγήο θίλεζεο, ελψ ζε γξήγνξε θίλεζε πξέπεη λα έξζεη ε 

ζχζπαζε λσξίηεξα θαη ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε πην έληνλε δξάζε. 

Όζν πην γξήγνξε είλαη ε θίλεζε, ηφζν πεξηζζφηεξν ε κπτθή ζχζπαζε πιεζηάδεη ζ‟ 

έλα «θεπγαιέν» ηξάβεγκα, αθνινπζνχκελν απφ ραιάξσζε.38Παξαηεξήζεθε φηη ζηηο 

γξήγνξεο θηλήζεηο ν βξαρίνλαο θηλείηαη πάληα γξήγνξα πξηλ παηήζνπκε ην πιήθηξν, 

αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ην παηήζνπκε ζα έρεη ήδε αξρίζεη ε ραιάξσζε. Σηηο αξγέο  

θηλήζεηο, ν βξαρίνλαο θηλείηαη αξγά κε ιηγφηεξε έληαζε, αιιά ε ραιάξσζε ηνπ είλαη 

ζηαδηαθή θαη νη κχεο ζπζπψληαη λσξίηεξα. 

Έλαο ζεκαληηθφο φξνο γηα ηνλ Οrtmann ήηαλ απηφο ηεο απνθαινχκελεο «κπτθήο 

εμάπισζεο» (muscular spread). Πξηλ απφ ηε κέγηζηε ζχζπαζε ελφο κπ, βνεζνχλ καδί 
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κε ηελ απαξαίηεηε άξζξσζε θαη άιινη κχεο γηα λα δψζνπλ επηπιένλ δχλακε. Πάληα 

απηή ε κπτθή εμάπισζε γίλεηαη πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο κχεο.39 

Γηα ηνλ Ortmann ηξία είλαη ηα είδε ηεο θάζεηεο θίλεζεο ηνπ βξαρίνλα:   

1) ειεχζεξε πηψζε ηνπ βξαρίνλα, 

2) ειεγρφκελε θάζνδνο ηνπ βξαρίνλα  

3) Πξνο ηα θάησ ρηχπεκα ηνπ βξαρίνλα κε δχλακε (Force – down stroke ).40 

Τν πξψην είδνο δελ έρεη ζέζε ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή παξά κφλν σο άζθεζε 

πεξηνξηζκέλεο αμίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο αίζζεζεο ραιάξσζεο. Σην δεχηεξν θαη ηξίην 

είδνο, ε κπτθή ζχζπαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή ήρνπ. Ζ ζχζπαζε ζ‟ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ζπκβεί ηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή γηα λα μεπεξάζεη  ηελ 

αληίζηαζε ηνπ πιήθηξνπ. Ζ θίλεζε ζα πξέπεη  λα είλαη φζν πην  ζχληνκε γίλεηαη. 41 

Ο Οrtmann ρξεζηκνπνίεζε παληνγξάθν γηα λα θαηαγξάςεη απηέο ηηο θηλήζεηο. 

Βξήθε φηη νη θακπχιεο ηεο θίλεζεο είλαη αζχκκεηξεο θαη φηη απηέο νη αζπκκεηξίεο είλαη 

παξνχζεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πηαληζηηθήο ηερληθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο νθηάβεο 

πξέπεη ην ρέξη λα είλαη ςειφηεξα θαηά ην ηέινο ηεο θάζεηεο θίλεζεο. Απηή ε θακπχιε  

βνεζά ζηνλ θαιχηεξν κπτθφ ζπληνληζκφ, ζηε δχλακε θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο θίλεζεο. Γηα 

ηνλ Οrtmann ηξία είλαη ηα είδε δαθηπιηθνχ παημίκαηνο: επίπεδα δάθηπια (flat fingers), 

θακππισηά δάθηπια (curved fingers) θαη ειιεηπηηθά ρηππήκαηα δαθηχισλ (elliptical 

fingers strokes). 

Ο Ortmann δηαθσλεί κε ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα απνκνλψζνπκε ηε δξάζε ησλ 

δαθηχισλ γηαηί ζεσξεί πσο δελ είλαη δπλαηφ λα παίμεη απφ κφλν ηνπ έλα δάρηπιν ρσξίο 

λα ππάξμεη ζπληνληζκέλε θίλεζε ζηνπο κχεο θαη ηηο αξζξψζεηο ησλ άιισλ κνριψλ.42 

Όζνλ αθνξά ζηηο θιίκαθεο θαη ηνπο αξπηζκνχο, ν Ortmann ζεσξεί πσο 

απαηηνχληαη πνιχ θαιά ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο. Σηηο γξήγνξεο θιίκαθεο πξέπεη λα 

έρνπκε ζπλερή κεηαηφπηζε ηνπ βξαρίνλα, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε πιάγην πέξαζκα 

ηνπ αληίρεηξα θάησ απφ ηελ παιάκε. Σηελ αληνχζα θιίκαθα, ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ 

είλαη γσληψδεο ελψ ζηελ θαηηνχζα είλαη θακππιψδεο. Σηα αξπέδ είλαη πην εκθαλήο ε 
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θίλεζε ηνπ ειεχζεξνπ βξαρίνλα. Τα αξπέδ πνηέ δελ κπνξνχλ λα παηρζνχλ θπξηνιεθηηθά 

legato. Ζ θίλεζε ηνπ αληίρεηξα είλαη κέξνο ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ βξαρίνλα.  

Γηα ηνλ Ortmann, άιιν έλα ζεκείν ηεο πηαληζηηθήο ηερληθήο πνπ απαηηνχζε κειέηε 

ήηαλ ην ηνπζέ, δειαδή ν ηξφπνο πνπ αγγίδνπκε ηα πιήθηξα. Γηα λα πεηχρεη ν πηαλίζηαο  

ηνλ πην φκνξθν ήρν δελ ζα πξέπεη κφλν λα ειέγρεη ην ηνπζέ θαζψο παηά ην πιήθηξν 

αιιά θαη λα ππνινγίδεη άκεζα ηελ ηαρχηεηα πνπ απηφ θαηεβαίλεη θαη έκκεζα ηελ ηαρχηεηα 

πνπ έρεη ην ζθπξάθη ζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο απειεπζέξσζεο. Γηα λα θαηνξζψζνπκε λα 

παίμνπκε κνπζηθά δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ρηππάκε έληνλα κε ηα δάθηπια 

ηα πιήθηξα. Αλ ζπκβεί απηφ, ηφηε ζα πξνθιεζνχλ ρηππήκαηα απφ ην ζθπξάθη ζηηο 

ρνξδέο θαη ην ερεηηθφ καο απνηέιεζκα ζα είλαη έληνλνη ζφξπβνη πνπ  ζα πξνθαινχληαη  

απφ ηηο ηξηβέο. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν πηαλίζηαο δελ ζα πξέπεη, θαηά ηνλ Ortmann, 

λα αληηκεησπίδεη θάζε λφηα θαη ήρν μερσξηζηά, αιιά θάζε λφηα θαη ήρν ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν θαη ηνλ επφκελν πνπ ζα παξαρζεί. Γηα ηνλ Οrtmann δελ ίζρπε ε 

«απνκφλσζε ζηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ» (isolation of tone production). Πίζηεπε φηη 

φκνξθνο ήρνο δελ είλαη απηφο πνπ είλαη απφ κφλνο ηνπ ζηε ζσζηή ζέζε, αιιά απηφο 

πνπ είλαη ζηε ζσζηή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. 

 

 4.4 Οη περηζηροθηθές θηλήζεης 

Οη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ortmann αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηερληθά 

δεηήκαηα φπσο είλαη ηα ηξέκνιν θαη ην staccato.43 Αλ, γηα παξάδεηγκα, έρνπκε λα 

παίμνπκε ηξέκνιν, ζα πεξηζηξέςνπκε ηνλ πήρε. Σε πεξάζκαηα κε ηξέκνιν επίζεο 

παξαηήξεζε φηη ππάξρεη θαη θίλεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αξζξψζεηο ησλ δαρηχισλ. Σηηο 

πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλα κέξνο ηνπ βάξνπο ηνπ ρεξηνχ.  

Πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ πήρε δελ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε κίαο ηξίιιηαο. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα παίμνπκε απνηειεζκαηηθά κία ηξίιιηα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν 

δάρηπια (εθηφο θαη αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, νπφηε ζα ζπκβάιινπλ θαη άιινη 

κχεο), θαζψο κηα επηπξφζζεηε δξάζε ηνπ πήρε ζα πξνθαινχζε πξνβιήκαηα κε ηελ 

αδξάλεηα.  

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Ortmann, ζηηο πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν έλα κέξνο ηνπ βάξνπο ηνπ ρεξηνχ. Ζ πεξηζηξνθή ηνπ πήρε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  

θπξίσο ζηα ηξέκνιν, είλαη απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν κπτθήο ζχζπαζεο παξά 
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κεηαηφπηζεο ηνπ βάξνπο. Δίλαη απαξαίηεηε καδί κε ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε θαη ζε 

νπνηαδήπνηε θίλεζε απαηηείηαη κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο ηνπ ρεξηνχ. Δπεηδή κία ηέηνηα 

θίλεζε είλαη ζχλζεηε, απαηηείηαη δειαδή εθηφο απφ ηελ πεξηζηξνθή θαη κεηαηφπηζε ηεο 

ζέζεο ηνπ ρεξηνχ, ρξεζηκνπνηείηαη  ζε πεξάζκαηα κε ζπαζηέο νθηάβεο, ζε αληνχζεο θαη 

θαηηνχζεο θιίκαθεο φπνπ ε δαθηπιηθή δξάζε ζπλδπάδεηαη  κε πεξηζηξνθηθή  θίλεζε ηνπ 

πήρε θαη κεηαηφπηζε ηνπ ρεξηνχ.  

       Γηα ηνλ Ortmann, εθηφο απφ ην ηξέκνιν κε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ πήρε 

ππάξρεη θαη ην δαθηπιηθφ ηξέκνιν. Τν ηειεπηαίν είδνο παξαηήξεζε φηη είλαη ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ, ελψ ην πξψην φηη είλαη σθέιηκν θαη ρξήζηκν. 

Σηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ortmann, ν πήρεο ζηα πεξάζκαηα πνπ απαηηνχλ staccato 

αληί λα εθηειεί πεξηζηξνθηθή θίλεζε, εθηειεί κηα πάλσ-θάησ θίλεζε. Τα είδε staccato 

πνπ ππάξρνπλ είλαη ηέζζεξα: δαθηπιηθφ staccato, staccato απφ ηνλ βξαρίνλα, staccato 

απφ ηνλ πήρε θαη staccato απφ ηνλ ψκν. Ζ θίλεζε πνπ θάλεη ην ρέξη γηα λα παίμεη 

staccato είλαη πξψηα πξνο ηα θάησ (πξνο ην πιήθηξν) γηα λα παξαρζεί ν ήρνο πνπ 

επηζπκνχκε θαη κεηά πξνο ηα πάλσ (αληίζεηε θαηεχζπλζε) γηα λα αθήζνπκε απφηνκα ην 

πιήθηξν ψζηε λα έρνπκε staccato. Σ΄απηή ηελ πεξίπησζε ν πήρεο δελ θάλεη 

πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο φπσο ζηα tremolo, αιιά θάλεη θηλήζεηο πάλσ θαη θάησ.44 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην δαθηπιηθφ staccato (finger staccatν) ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

δάθηπια ζε κφληκε ζέζε ζπζηνιήο ελψ γηα ην staccato απφ ηνλ βξαρίνλα (arm staccato)  

βπζίδνπκε ην ρέξη ζηα πιήθηξα, κε ζηαζεξφ ηνλ θαξπφ. Απηφ ην είδνο staccato δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε γξήγνξν πέξαζκα θαζψο απαηηείηαη κεγάιε κπτθή ζπλεξγαζία θαη 

δελ είλαη εχθνιε ζηηο γξήγνξεο θηλήζεηο. Tέινο, γηα ην staccato απφ ηνλ πήρε (hand 

staccato) απαηηείηαη βνήζεηα ηνπ θαξπνχ απφ ηνλ πήρε, ζηαζεξφ ρέξη θαη παιάκε πνπ 

θηλείηαη καδί κε ηνλ θαξπφ, ελψ νη αξζξψζεηο ησλ δαθηχισλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε.45 
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4.5 σκπεράζκαηα γηα ηελ προζέγγηζε ηοσ Ortmann 

O Ortmann ηζρπξίδεηαη φηη «ρξεηάδεηαη εθγχκλαζε ησλ κηθξψλ κπψλ ησλ δαθηχισλ, ηνπ 

ρεηξφο θαη ηνπ πήρε γηα λα απμήζνπκε ηε δχλακή ηνπο πνπ είλαη απνιχησο επηζπκεηή 

γηα ηελ ηερληθή ζην πηάλν».46 Δπίζεο,  

«Άλ ε παιηά ζρνιή πνπ επέκελε ζηνλ άθακπην βξαρίνλα θαη ζην ήξεκν  ρέξη 
έζθαιε ζην θνκκάηη ησλ πνιχ κηθξψλ θηλήζεσλ, ε κνληέξλα ζρνιή ηεο 
ραιάξσζεο (γηα παξάδεηγκα ν Breithaupt) έζθαιε εμίζνπ ζην θνκκάηη ηεο 
πνιχ κεγάιεο θίλεζεο. Όπνπ ρξεηάδεηαη  γξήγνξε αιιαγή θαηεχζπλζεο θαη 
ηαρχηεηαο, ε κείσζε ζηελ αδξάλεηα είλαη ην απνιχησο επηζπκεηφ. 
Οπνηνζδήπνηε ήρνο, tempo θαη θαηεχζπλζε επηηξέπεη ηε κεηαθνξά βάξνπο, 
πξέπεη νπσζδήπνηε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν βξαρίνλαο επεηδή δηεπθνιχλεη  
ηνλ έιεγρν ηνπ ήρνπ θαη κεηψλεη ζην ειάρηζην νηηδήπνηε αλεπηζχκεην ζηελ 
πνηφηεηα ηνπ ήρνπ φπσο είλαη νη ζφξπβνη. Πξέπεη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ 
πηάλνπ λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δξάζε ησλ δαθηχισλ αιιά θαη ζηελ 
θίλεζε ηνπ βξαρίνλα. Ήξεκν ρέξη καδί κε δαθηπιηθή δξάζε είλαη απαξαίηεην 
γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε πεξαζκάησλ. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε θίλεζε ηνπ 
βξαρίνλα».47 

 
Δπηπιένλ, ν Ortmann επηζεκαίλεη φηη ζηελ εθηέιεζε ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηήζακε θακππιφγξακκεο παξά γσληψδεηο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ. Φηάλεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αξζξψζεσλ είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

πηαληηζηηθή ηερληθή. Δπηζεκαίλεη αθφκε φηη ε παζεηηθφηεηα (passivity) νδεγεί ζε έιιεηςε  

κπτθνχ ζπληνληζκνχ ελψ ε ππεξβνιηθή πξνζνρή ζηε ραιάξσζε είλαη ηφζν 

αλαπνηειεζκαηηθή φζν θαη ε ππεξβνιηθή έληαζε. Οδεγήζεθε ηειηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε ζπληνληζκέλε θίλεζε είλαη κία ζπλερήο θίλεζε πνπ αιιάδεη ζηαζεξά αλάινγα κε ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηε δχλακε  πνπ ζέινπκε λα απνδψζνπκε. 

 

4.6 Bηογραθηθά ζηοητεία ηοσ Αrnold Schultz 

O Arnold Schultz (1903-1972) γελλήζεθε ζηελ Winnona ηεο Minnesota ησλ Ζ.Π.Α. Τν 

έξγν ηνπ επεξεάζηεθε θαη ζηεξίρζεθε ζηελ έξεπλα ηνπ Ortmann. Μάιηζηα είπε πσο 

«θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ ζα δηαθξίλνπκε κεηαμχ πξν Ortmann θαη κεηά – Οrtmann 

επνρήο».48  

Πξψηε ηνπ γλσξηκία κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Ortmann ήηαλ κέζσ ηνπ βηβιίνπ ηνπ The 

Physiological Mechanics of the Piano Technique, πνπ ηνλ έθαλε λα απαξλεζεί ην παιηφ 
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δφγκα ηεο ηερληθήο ηεο ραιάξσζεο (Breithaupt) θαη λα απνδερζεί ηηο θαηλνχξγηεο 

ζεσξίεο ηνπ Ortmann πνπ κηινχζαλ γηα θηλήζεηο ησλ κνριψλ πνπ γίλνληαη  κε  ζηαζεξέο 

βάζεηο. Σηεξηδφκελνο ινηπφλ ζηελ έξεπλα ηνπ Ortmann, έγξαςε ην βηβιίν The Riddle of 

the Pianist’s Finger.49 Σ‟ απηφ ην βηβιίν έθαλε έλα βήκα παξαπέξα ζηελ έξεπλα, 

κειεηψληαο λέα πεδία κε ηα νπνία δελ είρε αζρνιεζεί κέρξη ηφηε ν Ortmann, φπσο ε 

δηαζάθεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ θηλήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

πηαληζηηθφ παίμηκν θαη ε κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ κπτθψλ ζπληνληζκψλ ζηε δαθηπιηθή 

ηερληθή. Σην ίδην βηβιίν πεξηιακβάλνληαη αθφκε θαη θξηηηθέο αλαθνξέο πάλσ ζην έξγν 

ησλ Matthay θαη  Breithaupt.         

 

4.7 Ζ προζέγγηζε ηοσ Arnold Schultz γηα ηελ ηετληθή ζηο πηάλο  

Σχκθσλα κε ηνλ Schultz ην ρέξη καο έρεη ηέζζεξηο ελφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

πηαληζηηθφ παίμηκν. Απηέο είλαη ηα δάθηπια, ην ρέξη, ν πήρεο θαη ν βξαρίνλαο. Αλ 

ζεσξήζνπκε φηη θάζε κία απηέο ηηο ελφηεηεο είλαη έλαο κνριφο πνπ κπνξεί λα θηλεζεί 

κφλνο ηνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε ην δήηεκα ηνπ κνρινχ κε ηνλ 

νπνίν ζπλδέεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο βάζε ηεο θίλεζεο. Τα δάθηπια παίδνπλ ελάληηα ζην 

ρέξη, ην ρέξη ζηνλ πήρε, ν πήρεο ζηνλ άλσ βξαρίνλα θαη φινο ν βξαρίνλαο ζηνλ θνξκφ 

ηνπ ζψκαηνο. Δπεζήκαλε φηη θάζε θίλεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ζχζπαζε κπψλ, 

επεξεάδεηαη άιινηε ιηγφηεξν θαη άιινηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ βαξχηεηα πάλσ ζηελ 

ελφηεηα  ηνπ ρεξηνχ πνπ παίδεη. 

Ζ βάζε κπνξεί λα παξακείλεη ζηαζεξή κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: κε ην 

βάξνο, ηελ πίεζε θαη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηεο βάζεο. Σηνλ ηξίην ηξφπν ε βάζε είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ην κπτθφ ηκήκα πνπ παίδεη, ελψ ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν, ε βάζε 

ηείλεη λα είλαη πξνο ηα θάησ θαη ζηεξίδεηαη ζην κπτθφ ηκήκα πνπ παίδεη. Ο Schultz 

αηηηνιφγεζε φηη ε δχλακε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε βάζε 

είλαη απνηέιεζκα κπτθήο δχλακεο θαη φηη ε βάζε ζηαζεξνπνηείηαη είηε απφ ηε ρξήζε 

βάξνπο, είηε απφ ηε ρξήζε πίεζεο ή απφ ηελ κπτθή ζχζπαζε. Αλ απηή ε βάζε παξακέλεη 

ζηαζεξή θαη αθίλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο, ηφηε ν Schultz  ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

contra. Αλ πάιη απηή ε βάζε θηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο, ηφηε ν Schultz  

ρξεζηκνπνηεί  ηνλ φξν trans. 
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Σπλεπψο, ζχκθσλα  κε ηνλ Schultz, επηά είλαη νη βαζηθέο θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα 

εθηειέζεη ην ρέξη ηνπ πηαλίζηα: 

1) Κίλεζε βάξνπο: πξνθαιείηαη απφ ην βάξνο ηνπ εθάζηνηε κνρινχ κφλν θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα παίμνπκε staccato, γξήγνξεο ηαρχηεηεο θαη φηαλ 

ζέινπκε λα απνδψζνπκε επαηζζεζία ζην έξγν. 

2) Contra – weight movement: πξνθαιείηαη απφ κπτθή  ζχζπαζε ελάληηα ζε κία αθίλεηε 

βάζε βάξνπο. 

3) Contra – Pressure movement: πξνθαιείηαη  απφ κπτθή ζχζπαζε έλαληη κίαο αθίλεηεο 

βάζεο πίεζεο. 

4) Contra – Fixation movement: πξνθαιείηαη απφ κπτθή ζχζπαζε ελαληία ζε κία 

αθηλεηνπνηεκέλε βάζε. 

5) Trans – weight movement: πξνθαιείηαη απφ κπτθή ζχζπαζε  ελάληηα ζε κία θηλνχκελε 

βάζε βάξνπο. 

6) Trans – pressure movement: πξνθαιείηαη απφ κπτθή ζχζπαζε ελάληηα ζε κία 

θηλνχκελε βάζε πίεζεο. 

7) Trans – Fixation movement: πξνθαιείηαη απφ κπτθή ζχζπαζε ελάληηα ζε κία 

αθηλεηνπνηεκέλε βάζε. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ θηλήζεσλ απηψλ, ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή, γίλεηαη κε 

βάζε ηξία θξηηήξηα. Πξψηνλ, αλ ην ερεηηθφ απνηέιεζκα είλαη έλα απνηειεζκαηηθά 

εθηειεζκέλν legato θαη πην γεληθά αλ έρεη θαιή πνηφηεηα ν ήρνο. Γεχηεξνλ, αλ ππάξρεη 

ηέιεηνο έιεγρνο ηεο ερεηηθήο έληαζεο. Τν δεχηεξν απηφ θξηηήξην ζπλδέεηαη κε ην 

εθθξαζηηθφ παίμηκν: φηαλ έρνπκε ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ, κπνξνχκε 

λα παίμνπκε ζε φιν ην θάζκα ησλ δπλακηθψλ, κε απνηέιεζκα ην παίμηκν καο λα είλαη 

πνιχ πην εθθξαζηηθφ. Τέινο, αλ κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ ηαρχηεηα, ρσξίο λα 

πέθηεη ην ηέκπν, ηφηε κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη πσο εθηεινχκε ζσζηά ηηο 

παξαπάλσ θηλήζεηο.50 

Όζνλ αθνξά ζηηο επηά βαζηθέο κνξθέο θίλεζεο, ν Schultz έθαλε ιεπηνκεξή 

αλαθνξά  γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.  

α) νη contra – weight θηλήζεηο είλαη ρξήζηκεο θαη πξαθηηθέο κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

έλαο κηθξφο κνριφο, φπσο ην ρέξη ή ηα δάθηπια. Σ‟ απηέο ηηο θηλήζεηο κεηαθέξνπκε ην 

βάξνο είηε απφ πιήθηξν ζε πιήθηξν, είηε απφ δάθηπιν ζε δάθηπιν. Ζ πξψηε πεξίπησζε 
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είλαη αξγή θαη κε πξαθηηθή, ελψ ε δεχηεξε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηαρχηεηα θαη 

δηαθνξεηηθέο εληάζεηο παξά κφλν ζε αξγφ ηέκπν.  

β) νη θηλήζεηο πίεζεο (contra – pressure  θαη trans – pressure movements) είλαη αθφκε 

πην αλεπηζχκεηεο φζνλ αθνξά ην legato, ηελ ηαρχηεηα, ηνλ έιεγρν ηνπ πιήθηξνπ θαη ηελ 

έληαζε.   

γ) νη contra – fixation θηλήζεηο είλαη αλψηεξεο απφ ηηο contra – weight θαη contra- 

pressure θηλήζεηο, ελψ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο θηλήζεηο βάξνπο φζνλ αθνξά ηνλ 

έιεγρν ηεο έληαζεο. 

δ) νη trans movements είλαη νη θηλήζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε βάζε θηλείηαη πξνο ηα πάλσ 

κεηά ηελ θάζνδν ηνπ πιήθηξνπ. Ο Schultz ζεσξεί φηη νη θηλήζεηο απηέο είλαη ε θχξηα αηηία  

ηερληθήο αλεπάξθεηαο. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε απψιεηα ειέγρνπ ηεο δηάξθεηαο 

ηνπ ήρνπ, ηνπ legato, ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ θαη ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ. 

Φξεζηκνπνηνχληαη φκσο θπξίσο φπνπ απαηηείηαη staccato. 51 

Ο Schultz ππνζηήξηδε φηη ε θαζαξή θίλεζε βάξνπο είλαη πξαθηηθά δπλαηή κφλν 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη φιν ην ρέξη. Όπσο θαη ν Ortmann, ν Schultz επεζήκαλε φηη κφλν 

έλα κέξνο ηνπ βάξνπο πνπ ειεπζεξψλνπκε θηάλεη ζηα πιήθηξα θαη φηη ην πνζφ απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηε ζηάζε πνπ έρεη ην ζψκα καο: αλ πηέδνπκε κε δχλακε ηνλ βξαρίνλα 

πξνο ηα θάησ, ηφηε ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξέζνπκε λα παίμνπκε κε βάξνο. Γηα 

λα έρνπκε έιεγρν ηνπ πιήθηξνπ, ζα πξέπεη θάζε άγγηγκα ζηα πιήθηξα λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλν. Γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα παίμνπκε legato, κπνξνχκε λα ην 

πεηχρνπκε  κφλν  αλ ζπάζνπκε ηνλ θαξπφ θαη παίδνπκε ρσξίο αλεμάξηεηα δάθηπια. 

Τέινο, γηα ηνλ Schultz ν θαξπφο, αλ ζέινπκε λα παίμνπκε  κε έληαζε, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο ςειά, ελψ αλ ζέινπκε λα παίμνπκε κε θαζαξή  άξζξσζε, ηφηε ν 

θαξπφο  ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ρακειά.  Απηή ε άπνςε θαίλεηαη λα έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηνπ Οrtmann πνπ ήζειε ειαθξά ρακεισκέλν ηνλ θαξπφ θαη ηα  

δάθηπια ζε επίπεδε θαη κεξηθέο θνξέο θάζεηε ζέζε.  

 

4.8 Ζ κειέηε ηες αλαηοκίας 

O Schultz αζρνιήζεθε αθφκε θαη κε ηελ αλαηνκία ηνπ ρεξηνχ. Δμέηαζε ηνπο κχεο ησλ 

ρεξηψλ θαη δηήθξηλε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη νη εθηείλνληεο κχεο (long 

flexors) θαη αθνξνχλ ζηνπο κχεο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ θάησ κεξηά ηνπ πήρε θαη 

ηειεηψλνπλ ζηηο δεχηεξεο (flexor sublimis) θαη ηξίηεο θάιαγγεο (flexor profundis). Ζ 
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δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη κηθξνί κχεο ηνπ ρεξηνχ θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο lubricalis πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηελ παιάκε θαη ηειεηψλνπλ ζηηο πξψηεο θάιαγγεο θαη απφ ηνπο interossei, 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ παιάκε θαη ζην ξαρηαίν ηκήκα (δξνπλ θπξίσο ζηηο πιάγηεο θηλήζεηο). 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο extensors πνπ μεθηλνχλ απφ ην ξαρηαίν ηκήκα ηνπ 

πήρε θαη ηειεηψλνπλ ζηε θάιαγγα ησλ λπρηψλ. Κχξηα ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ην ζήθσκα 

ησλ δαθηχισλ. Υπάξρνπλ επηά δπλαηνί ζπλδπαζκνί απηψλ ησλ κπτθψλ νκάδσλ πνπ 

εμεηάδνληαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ legato, ηεο 

επαηζζεζίαο θαη αλάινγα κε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ. Έηζη, 

παξαδείγκαηνο ράξε, γηα γξήγνξεο θηλήζεηο κε ρακειέο απαηηήζεηο έληαζεο ελδείθλπηαη 

ε δξάζε ησλ κηθξψλ κπψλ ή ε ζπλδπαζηηθή δξάζε ησλ κηθξψλ θαη ησλ εθηεηλφλησλ 

κπψλ (long flexors).52 

 

4.9 Ζ περηζηροθή ηοσ πήτε ζηελ προζέγγηζε ηοσ Schultz 

Σχκθσλα κε ηνλ Schultz, ε θίλεζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ πήρε είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε 

εθηφο ηνπ πηάλνπ, αιιά φηαλ ηελ ρξεζηκνπνηνχκε ζην πηάλν ε θίλεζε απηή απφ κφλε  

ηεο έρεη κηθξή ηθαλφηεηα λα πηέζεη ηα πιήθηξα. Πξέπεη ζπλήζσο λα ελδπλακψλεηαη κε ην 

βάξνο ή κε δχλακε απφ ηνλ βξαρίνλα θαη ηα δάθηπια. 

Ζ θίλεζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ θεξθηδν-σιεληθή άξζξσζε. Όζν 

πεξηζζφηεξε δχλακε θαη ηαρχηεηα ρξεηάδεηαη, ηφζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρεη φινο ν   

βξαρίνλαο  ζηελ πεξηζηξνθή.  Ζ πεξηζηξνθηθή  θίλεζε είλαη ζεκηηή θαη ε ρξήζε ηεο είλαη 

πνιχηηκε γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ βάξνπο ζεκαληηθψλ δαθηχισλ φηαλ παίδνπκε 

ζπγρνξδίεο. Αθφκε, νη πεξηζηξνθέο απαηηνχληαη ζηελ εθηέιεζε ηξέκνιν φηαλ νη 

απνζηάζεηο ζηα πιήθηξα είλαη αξθεηά καθξηλέο θαη ηα δάθηπια δελ είλαη αξθεηά θνληά.53 
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 Ό.π., 313-315. 

53
 Uszler, The Well Tempered Keyboard Teacher, 313. 
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5. Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ TAUBMAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟ ΠΗΑΝΟ 

5.1 Δηζαγωγηθά ζηοητεία 

Ζ Dorothy Τaubman ζεσξείηαη κία απφ ηεο ζεκαληηθφηεξεο παηδαγσγνχο ηνπ πηάλνπ 

ζηελ Ακεξηθή. Ζ θήκε ηεο είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε ην 1976 ηδξχζεθε πξνο ηηκήλ ηεο ην 

ηλζηηηνχην Dorothy Taubman. Ηδξπηήο ηνπ ηλζηηηνχηνπ είλαη ε Edna Golandsky. Ζ ίδηα 

ππήξμε καζήηξηα ηεο Τaubman θαη κέρξη ζήκεξα ζπλερίδεη ην έξγν ηεο δίλνληαο δηαιέμεηο 

θαη ζεκηλάξηα. Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη ηεξάζηην: ζηα ζεκηλάξηα 

πνπ δηνξγαλψλεη ην ηλζηηηνχην παίξλνπλ κέξνο πηαλίζηεο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Δπηπιένλ, ην ηλζηηηνχην δηαζέηεη γηα φζνπο δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

ζεκηλάξηα ηεο Edna Golandsky απφ θνληά, έλα ζεη απφ πέληε βηληενθαζέηεο. Σ‟ απηέο 

κπνξεί θαλείο λα βξεη νιφθιεξε ηε ζεσξία κέζα απφ καγλεηνζθνπεκέλεο δηαιέμεηο θαη 

masterclasses ηεο Edna Golandsky.                 

Ζ κέζνδνο ηεο Dorothy Τaubman εζηηάδεη θπξίσο ζε εθείλεο ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο πνπ επηθέξνπλ ηελ κηθξφηεξε έληαζε. Ο πηαλίζηαο θαηαλνεί πψο δνπιεχεη ην 

ζψκα ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην παίμηκφ ηνπ φιεο ηηο θπζηθέο ελέξγεηεο 

πνπ θάλεη ην ίδην ηνπ ην ζψκα. Αλ ην θαηαθέξεη απηφ, ηφηε ην απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε 

ηελ Taubman, ζα είλαη εληππσζηαθφ: ζα απνθηήζεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία, πνηθηιία ζηνλ 

ήρν, κεγάιε ηαρχηεηα θαη δπλακηθή ζηελ έθθξαζε. Ο πηαλίζηαο απνιακβάλεη ην παίμηκν 

απαιιαγκέλνο απφ αλεπηζχκεηνπο ηξαπκαηηζκνχο. Ζ κέζνδνο έρεη αλαθνπθίζεη 

πνιινχο ηξαπκαηηζκέλνπο πηαλίζηεο θαη έρεη «ιχζεη ηα ρέξηα» ηνπο, θαζψο κεηά απφ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ππάξρεη ζεακαηηθή βειηίσζε ζην παίμηκφ ηνπο. Όιε ε θηινζνθία ηεο 

ηερληθήο επηθεληξψλεηαη ζηελ εμήο ηδέα: γηα λα παίμνπκε θαιχηεξα πηάλν ζα πξέπεη φρη 

κφλν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο θαιχηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηφο 

καο, αιιά θαη λα εθκεηαιιεπηνχκε φζν γίλεηαη πεξηζφηεξν ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

κεραληζκνχ ηνπ νξγάλνπ.54 

 Οη ηδέεο βέβαηα ηεο Dorothy Τaubman πξνθχπηνπλ φρη κφλν απφ κειέηε ηεο 

αλαηνκίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο αιιά θαη απφ ηηο ζεσξίεο πξνγελέζηεξσλ 

παηδαγσγψλ θαη θπξίσο ηνπ Matthay. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεσξία ηνπ Matthay γηα ηε 

ραιάξσζε θαη ηελ πεξηνζηξνθή ηνπ πήρε ζπλαληάηαη θαη ζηηο ζεσξίεο ηεο Dorothy 

Τaubman. Αθφκα θαη νη ζεσξίεο ηνπ Ortmann επεξέαζαλ ηελ Τaubman: αλαθέξεηαη 

                                                 
54

 Teresa, Dydvig, Piano Technique: The Taubman Approach. 
www.wellbalancedpianist.com/bp.Taubman.htm  (πξφζβαζε: 26-06-2011). 

http://www.wellbalancedpianist/
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ζπγθεθξηκέλα φηη νιφθιεξε ε κειέηε θαη εθηέιεζε ζα πξέπεη λα είλαη έηζη δνκεκέλε ψζηε 

λα έρνπκε ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα κε ηε κηθξφηεξε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα. 

Τξείο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο Τaubman:  

1. Ζ επζπγξάκκηζε ηνπ ρεξηνχ. Με απηφ ηνλ φξν ε Dorothy Taubman αλαθέξεηαη 

ζηε θπζηθή ζέζε ηνπ ρεξηνχ. Ζ ίδηα ππνζηεξίδεη φηη κφλν κε έλα ζσζηά επζπγξακκηζκέλν 

ρέξη ζε θπζηθή ζέζε (Σρήκαηα 7 θαη 13), κπνξνχκε λα έρνπκε πγηή θαη ηζνξξνπεκέλε 

θίλεζε ζην παίμηκν. Γηα λα βξνχκε ηε ζσζηή επζπγξάκκηζε ηνπ ρεξηνχ ζα πξέπεη λα 

αθήζνπκε ην ρέξη λα πέζεη θπζηθά ζην πιαί ηνπ θνξκνχ, ρσξίο θακία θίλεζε ζηα 

δάρηπια θαη ηνλ θαξπφ, πξνζέρνληαο ν πήρεο λα είλαη ζε επζεία κε ηνλ αγθψλα θαη ηηο 

άθξεο ησλ δαρηχισλ. Γηα λα βεβαησζνχκε πσο ε θίλεζή καο είλαη είλαη ζσζηή, πξέπεη 

λα ληψζνπκε ην ρέξη θαη ηνλ θαξπφ σο κία δσληαλή ελφηεηα πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη 

νπνηαδήπνηε θίλεζε. 

2. Ζ ηζνξξνπία ηνπ ρεξηνχ. Ζ ηζνξξνπεκέλε θίλεζε ζην πιήθηξν είλαη κία θπζηθή 

δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη επηβαξπκέλε απφ επηπιένλ θηλήζεηο (π.ρ. κεγάιε πίεζε ησλ 

δαθηχισλ ζηα πιήθηξα φπσο ζην Σρήκα 12 θαη 15). Ζ  επαθή ησλ δαρηχισλ κε ηα 

πιήθηξα δηαζθαιίδεη θαηά ηελ Taubman ηελ ηζνξξνπία ηνπ ρεξηνχ πάλσ ζηα πιήθηξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επαθήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηή ηξηβή κεηαμχ ηνπ 

πιήθηξνπ θαη ηνπ ρεξηνχ, έηζη ψζηε ην ρέξη λα κελ γιηζηξά. Σπλεπψο, φηαλ δελ ππάξρεη 

θαλελφο είδνπο έληαζε ζην ρέξη απφ ηελ πίεζε ζην πιήθηξν θαη ε θίλεζε απηή γίλεηαη 

θπζηνινγηθά, ηφηε ε θίλεζε καο είλαη ηζνξξνπεκέλε. Τε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο πξνο ηα 

θάησ θίλεζεο, δειαδή ηεο βχζηζεο ζην πιήθηξν, ε Dorothy Taubman ηελ νλνκάδεη 

«resting down».55 

Οη θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ ζχκθσλα κε ηελ Taubman είλαη  ηέζζεξηο: 

Α. θηλνχκελν ρέξη θαη βξαρίνλαο (walking arm and hand) 

Β. πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ πήρε 

Γ. κέζα θαη έμσ θηλήζεηο ηνπ πήρε ζηα άζπξα θαη καχξα πιήθηξα 

Γ. κνξθνπνίεζε ηνπ ρεξηνχ 

Τν πξψην είδνο ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ππνζηεξίμνπκε κεκνλσκέλα δάρηπια. 

Πξφθεηηαη γηα κηθξέο θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα είηε πξνο ηα πάλσ θαη θάησ, είηε πιεπξηθά. 

Ολνκάδνληαη έηζη επεηδή νκνηάδνπλ κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ θάλεη ην ζψκα γηα λα 

δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαζψο πεξπαηά. Όζνλ αθνξά ζην ηξίην είδνο θίλεζεο, 

απηέο νη πξνο ηα κέζα θαη έμσ θηλήζεηο ζηα πιήθηξα ρξηζεκνπνηνχληαη γηα λα ξπζκίζνπλ 

                                                 
55

 Ό.π. 
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θηλήζεηο δαρηχισλ κε δηαθνξεηηθφ κήθνο. Δίλαη θηλήζεηο είηε πξνο ηα κέζα ζηα πιήθηξα 

(καθξηά απφ ηνλ εθηειεζηή) φηαλ ζέινπκε λα πάκε θαηα ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο απφ 

έλα καθξχ δάρηπιν ζε έλα πην θνληφ (π.ρ. απφ ην ηξίην ζην ηέηαξην), είηε πξνο ηα έμσ 

(πξνο ηνλ εθηειεζηή) φηαλ ζέινπκε λα πάκε απφ έλα θνληφ δάρηπιν ζε έλα καθξχ. 

 Πξσηεχνληα ξφιν παίδεη ε ζσζηή κνξθνπνίεζε ηνπ ρεξηνχ. Αλ ην ρέξη δελ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζε θπζηθή ζέζε, ηφηε, θαηά ηελ Taubman, δελ πξφθεηηαη πνηέ λα έρνπκε 

θαιά απνηειέζκαηα ζην παίμηκφ καο. Φπζηθή ζέζε ηνπ ρεξηνχ ζεκαίλεη νηη ην ρέξη είλαη 

ζηελ ίδηα επζεία κε ηνλ βξαρίνλα, ρσξίο λα είλαη πην θάησ απφ ηελ άξζξσζε ηνπ αγθψλα 

θαη ρσξίο λα ζρεκαηίδεη γσλία ζε ζρέζε κε ηνλ αγθψλα (Σρήκαηα 7, 9, 11 θαη 13). Τα 

δάρηπια δελ πξέπεη λα είλαη ζθηγκέλα, ζρεκαηίδνληαο θακάξα ζε ζρέζε κε ηα πιήθηξα, 

θαζψο κία ηέηνηα ζέζε πξνθαιεί έληαζε ζηνπο ηέλνληεο θαη πεξηνξηζκέλε θίλεζε 

(Σρήκαηα 9, 10, 12 θαη 14 ). Σε θακία πεξίπησζε ν θαξπφο δελ πξέπεη λα ζρεκαηίδεη 

γσλία κε ηνλ πήρε, θαζψο απηφ ζα ζήκαηλε θεξθηδν-σιεληθή παξέθιηζε (Σρήκα 8). Απηή 

ε πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ. Ζ ζσζηή ζέζε ηνπ ρεξηνχ, θαηά ηελ Taubman, είλαη απηή πνπ δηαηεξεί ηε 

θπζηθή θακπχιε ηνπ, επηηξέπνληαο ηα καθξηά δάρηπια (2ν, 3ν θαη 4ν) λα είλαη θνληά ζηα 

καχξα πιήθηξα, ελψ ηα θνληά (1ν θαη 5ν) λα είλαη θνληά ζηα άζπξα (Σρήκα 9). Όηαλ ν 

πηαλίζηαο ζρεκαηίδεη απφ πξίλ ηε ζέζε πνπ πξφθεηηαη λα παίμεη, ηφηε ε κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα είλαη λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκφο θαζψο ηελ ίδηα ζηηγκή ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ηέλνληεο θαη νη απαγσγείο ηνπ ρεξηνχ. Ο θαξπφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε 

ηνπνζεηεκέλνο ψζηε λα επηηξέπεη θάζε θίλεζε ζηα δάρηπια. Ζ επζπγξάκκηζε ησλ 

δαρηχισλ κε ηνλ πήρε θαη ηνλ αγθψλα (Σρήκαηα 9 θαη 11) είλαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε 

ηελ Taubman. 

 Τέινο, γηα ηελ  Taubman, θάζε ζπληνληζκέλε θίλεζε γηα λα είλαη επηηπρήο ζα 

πξέπεη λα ππαθνχεη ζε δχν αξρέο. Όια ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη γηα λα επηηχρνπκε κέγηζην 

απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα μνδεχνπκε ηε ιηγφηεξε ελέξγεηα.  

 Γηα λα επηηεπρζεί ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ζα πξέπεη λα θηλνχληαη καδί φινη νη 

κνρινί ηνπ ρεξηνχ (δάρηπια, ρέξη ,πήρεο) πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη κε ηνλ ίδην 

ζπγρξνληζκφ, ηελ ίδηα ηαρχηεηα θαη ηελ ίδηα ειεπζεξία. Πξέπεη θαη νη ηξείο απηνί κνρινί 

λα είλαη επζπγξακκηζκέλνη θαη ζπγρξνληζκέλνη γηα λα έρνπκε ζπληνληζκέλε θίλεζε. Αλ 

γηα παξάδεηγκα ηα δάρηπια παίδνπλ κφλα ηνπο μερσξηζηά θαη απνκνλσκέλα απφ ην 

ππφινηπν ρέξη, ηφηε ε αίζζεζε πνπ ζα έρνπκε ζα είλαη έιιεηςε ειέγρνπ θαη αδπλακία ζηα 

δάρηπια.   
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5.2  Ζ περηζηροθή ηοσ πήτε ζηελ προζέγγηζε ηες Taubman. 

Ζ πεξηζηξνθηθή θίλεζε θίλεζε ηνπ πήρε, γηα ηελ Taubman, είλαη ε πην θπζηνινγηθή 

θίλεζε πνπ κπνξεί λα θάλεη απηφ ην ηκήκα ηνπ ρεξηνχ θαζψο είλαη ε ηαρχηεξε θίλεζε 

πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη. Μνηάδεη κε ηελ θίλεζε πνπ θάλνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

θιεηδψλνπκε θαη μεθιεηδψλνπκε. Eίλαη ην ηξίην είδνο θίλεζεο θαη παίδεη βαξχλνληα ξφιν 

ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Taubman. Σρεδφλ ζε νιφθιεξε ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηείηαη ε 

πεξηζηξνθή ηνπ πήρε. Σχκθσλα κε ηελ Taubman, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο  ζε 

πεξάζκαηα κε tremolo, ζε θιίκαθεο, νθηάβεο, δηπιέο ηξίηεο, πεδήκαηα θαη αξπηζκνχο. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά. 

 

5.2.1 Οθηάβες 

Γηα λα εθηειέζνπκε, ζχκθσλα κε ηελ Taubman, απνηειεζκαηηθά νθηάβεο, ζα πξέπεη 

πξψηα λα ξίμνπκε ειεχζεξα ην ρέξη ζηα πιήθηξα ρξεζηκνπνηψληαο ηε βαξχηεηα. 

Αθνινπζψληαο ηελ ειθηηθή πξνο ηα πιήθηξα δχλακε, αθήλνπκε ην ρέξη λα πέζεη πάλσ 

ζηα πιήθηξα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα κελ πέθηεη ην ρέξη κε ραιάξσζε, αιιά 

κε κπτθφ ηφλν. Διεχζεξα ζεκαίλεη φηη ην ρέξη πέθηεη ρσξίο ηίπνηα λα ζηακαηά ηελ πνξεία 

ηνπ πξνο ηα πιήθηξα. Σ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη ν λφκνο ηεο δξάζεο-αληίδξαζεο. Τo 

ρέξη θαζψο πέθηεη ζηα πιήθηξα (δξάζε) απηά πξνθαινχλ αλαπήδεζε (αληίδξαζε) θαη ην 

ρέξη ζεθψλεηαη πξνο ηα πάλσ. Τν πηάλν σζεί πξνο ηα πάλσ ην ρέξη, ελψ αλ ζέινπκε λα 

ην ξίμνπκε ζηα πιήθηξα κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηελ αξρή, απφ κφλν ηνπ 

μαλαθαηεβαίλεη κε ηε βνήζεηα ηεο βαξχηεηαο. Πξέπεη ζην ηέινο, αθνχ κάζνπκε ηελ 

θίλεζε κε κεγάια πεδήκαηα, λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην κέγεζνο ηεο αλαπήδεζεο ψζηε 

λα πεηχρνπκε ηε κέγηζηε ηαρχηεηα.56 

 

5.2.2  Ζ ζσλδσαζηηθή περηζηροθηθή θίλεζε κε θηλούκελο βρατίολα 

Απηή ε θίλεζε είλαη πιάγηα θαη γίλεηαη εθηθηή κε ηε ρξήζε ηνπ ρεξηνχ θαη ηνπ βξαρίνλα 

(walking hand and arm) θαζψο θηλείηαη θαηά κήθνο ησλ πιήθηξσλ. Tν ρέξη καο, θαζψο 

κεηαθηλείηαη απφ ηε κηα ζέζε ζηελ άιιε, έρεη αλάγθε ηελ βνεζεηηθή πεξηζηξνθή ηνπ 

πήρε. Ζ απνπζία ηεο ζεκαίλεη νηη δελ ζα θαηαθέξνπκε πνηέ θηάζνπκε γξήγνξα ζην 

πιήθηξν πνπ ζέινπκε. Σπλεπψο, θαζψο κεηαθέξνπκε ην ρέξη καο απφ ην έλα πιήθηξν 

                                                 
56

 Τν πεξηερφκελν ηνπ ππνθεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζην βίληεν “Perfect Octaves: A Mini-Lesson with Edna 

Golandsky,” http://www.youtube.com/watch?v=qwY-pDnmSiE&feature=related (πξφζβαζε: 24-06-2011). 

http://www.youtube.com/watch?v=qwY-pDnmSiE&feature=related
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ζην άιιν, ζπκβαίλνπλ δχν θηλήζεηο ζην ρέξη καο, κία πεξηζηξνθή ηνπ πήρε ζε 

ζπλδπαζκφ κε κία πιάγηα κεηαθίλεζε ηνπ βξαρίνλα.57 

 

5.2.3 Κιίκαθες 

Σ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη γηα αθφκε κία θνξά ε ζσζηή ρξήζε ηεο πεξηζηξνθήο 

ηνπ πήρε κε πξνεηνηκαζκέλε θίλεζε. Γηα λα εθηειέζνπκε ζχκθσλα κε ηελ Taubman κία 

θιίκαθα γξήγνξα θαη κε θαζαξφηεηα ζην παίμηκν ε πξψηε θίλεζε πνπ ζα θάλνπκε γηα 

ηελ πξψηε λφηα ηεο θιίκαθαο ζα είλαη κία πξνεηνηκαζηηθή θίλεζε. Ο αληίρεηξαο ζ‟ απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πέζεη απφ απφζηαζε ζηα πιήθηξα, εθηειψληαο κνλή 

πεξηζηξνθή. Γηα ηελ Taubman κνλή πεξηζηξνθή (single rotation) είλαη ε θίλεζε θαηά ηελ 

νπνία ν πήρεο ζηξέθεηαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ηνλ αληίρεηξα κε 

απνηέιεζκα ην κηθξφ δάρηπιν λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα πιήθηξα. Γηα λα πάκε ζηελ 

δεχηεξε λφηα θάλνπκε κνλή πεξηζηξνθή, δηπιή ζηελ 3ε θαη κνλή ζηελ 4ε. Γηπιή 

πεξηζηξνθή είλαη ε θίλεζε θαηά ηελ νπνία ν πήρεο θιίλεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πνπ 

βξίζθεηαη ν αληίρεηξαο. Ολνκάδεηαη δηπιή θαζψο γηα λα εθηειεζηεί ζα πξέπεη λα θάλνπκε 

κηα επηπιένλ θίλεζε αληίζεηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα έπξεπε λα θηλεζεί ην ρέξη. 

Σηελ 5ε λφηα έρνπκε κνλή πεξηζηξνθή, ζηελ 6ε  λφηα δηπιή, ζηελ 7ε δηπιή θαη ζηελ 8ε 

δηπιή. Όηαλ παίδνπκε ηελ θιίκαθα απηέο νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ειαρηζηνπνηνχληαη 

ηφζν, ψζηε ζην ηέινο λα κελ θαίλεηαη θαζφινπ ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ πήρε.58 

 

5.2.4  Γηπιές ηρίηες   

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε δηπιψλ ηξηηψλ, είλαη αλαγθαία, ζχκθσλα κε ηελ 

Taubman, θαη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ πήρε. Ζ  πεξηζηξνθή 

ζπλήζσο γίλεηαη πξνο ηε κεξηά πνπ είλαη ν αληίρεηξαο (εθηφο απφ ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο). Σην δεμί ρέξη, δειαδή, ε πεξηζηξνθή γίλεηαη πξνο ηα αξηζηεξά ελψ ζην 

αξηζηεξφ πξνο ηα δεμηά. Αλ εθηειέζνπκε αληίζεηε πεξηζηξνθή, δειαδή πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε, ηφηε ν βξαρίνλαο καο δελ ζα είλαη ηζνξξνπεκέλνο θαη ην βάξνο πνπ πέθηεη 

ζην 2ν θαη 4ν δάρηπιν ζα είλαη πάξα πνιχ κεγάιν. Ζ πεξηζηξνθή πνπ απαηηείηαη είλαη 

                                                 
57

 Τν πεξηερφκελν ηνπ ππνθεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζην βίληεν “Combining Rotation With Walking Hand & Arm 

(Lateral Motion) Presented be Edna Golandsky,”  

http://www.youtube.com/watch?v=aBeONQYqAE0&feature=relmfu (πξφζβαζε: 24-06-2011). 

58
 Τν πεξηερφκελν ηνπ ππνθεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζην βίληεν “Scales: Correct Use of Rotation in Scale 

Playing Presented by Edna Golandsky,” http://www.youtube.com/watch?v=Xkc4Uz387kc&feature=related 

(πξφζβαζε: 23-06-2011). 

http://www.youtube.com/watch?v=aBeONQYqAE0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Xkc4Uz387kc&feature=related
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γηα ηελ πξψηε δηπιή ηξίηε απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά (R-L), απφ ηελ 1ε ζηελ 2ε: R-

L (απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά), 2ε -3ε:R-L , 3ε -4ε: R-L , 4ε -5ε: R-L , 5ε: R-L. 

Γηπιέο λφηεο ζεκαίλνπλ πάληα δηπιή πεξηζηξνθή. Πξέπεη ε πεξηζηξνθή λα είλαη 

απφιπηα ζπγρξνληζκέλε κε ηελ θάζνδν ηνπ ρεξηνχ ζηα πιήθηξα θαη λα κελ εθηειείηαη ζε 

θακία πεξίπησζε κεηά ηελ βχζηζε ηνπ δαρηχινπ. Σηελ αιιαγή ηνπ αληίρεηξα ζηελ 

θιίκαθα κε δηπιέο ηξίηεο ζηε 3ε-4ε λφηα έρνπκε αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο γηα λα 

μαλαθηάζνπκε ζηελ αξηζηεξή θίλεζε. Σπγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηεο ηξίηεο λφηαο 

θαηαιήγνπκε ζε R  θαη γηα βξεζνχκε μαλά ζε L ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ηελ θαηεχζπλζε 

ηνπ αληίρεηξα. Όηαλ παίδνπκε ηηο δηπιέο ηξίηεο ζα πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε ην ρέξη καο 

λα βπζίδεηαη ζηα πιήθηξα, ε θίλεζε λα είλαη ζπλερήο, φπσο θαη ην legato. 

Διαρηζηνπνηνχκε ηελ θίλεζε κ‟απηφλ ηνλ ηξφπν θαη φηαλ ζπλδένπκε ηηο ηξίηεο δελ 

αηζζαλφκαζηε φηη μεθεχγνπκε απφ ηα πιήθηξα αιιά φηη πάκε απφ ηνλ πάην ηνπ ελφο 

πιήθηξνπ ζ‟ απηφλ ηνπ δηπιαλνχ πιήθηξνπ. Αηζζαλφκαζηε, δειαδή, κφληκα βπζηζκέλνη 

ζηα πιήθηξα.59   

 

5.2.5 Παραγωγή ποηοηηθού ήτοσ 

Γηα λα θαηαθέξνπκε λα παξάγνπκε φκνξθν θαη εθθξαζηηθφ ήρν (expressive tone 

introduction) ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ Taubman, θαη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πήρε. Ο πήρεο είλαη πνιχ επθίλεηνο πάλσ, θάησ, δεμηά θαη 

αξηζηεξά, θηλείηαη γξήγνξα θαη κπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξν βάξνο κε απνηέιεζκα έλα 

πνιχ γεκάην θαη εθθξαζηηθφ ήρν. Αλ πέζνπκε κε ηαρχηεηα πάλσ ζηα πιήθηξα  

πξνθχπηεη ζθιεξφο ήρνο. Ο ζσζηφο ηξφπνο γηα λα έρνπκε καιαθφ ήρν είλαη λα ξίρλνπκε 

αξγά ηνλ πήρε πξνο ηα θάησ, πξνο ηα πιήθηξα, ρσξίο φκσο λα ζπάζνπκε ηνλ θαξπφ. 

Όρη, φκσο, απφ ηνλ βξαρίνλα, θαζψο ν βξαρίνλαο είλαη πνιχ βαξχο θαη ζα έρνπκε ηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα. Μηα ηέηνηα θίλεζε, εμάιινπ, είλαη αδχλαην λα γίλεη γξήγνξα.60  

 

                                                 
59

 Τν πεξηερφκελν ηνπ ππνθεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζην βίληεν “Perfect Double Thirds: A mini-Lesson with 

Edna Golandsky,” http://www.youtube.com/watch?v=UE7D6qqpAGw&feature=related (πξφζβαζε: 23-06-

2011). 

60
 Τν πεξηερφκελν ηνπ ππνθεθαιαίνπ βαζίδεηαη ζην βίληεν “The Secret of Expressive Tone Production 

Presented by Edna Golandsky,” http://www.youtube.com/watch?v=IhKh71hIn2c&feature=relmfu 

(πξφζβαζε: 24-06-2011). 

http://www.youtube.com/watch?v=UE7D6qqpAGw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IhKh71hIn2c&feature=relmfu
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη πξνθαλέο φηη νη Matthay θαη Taubman ζπκθσλνχλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ βαξχλνληα ξφιν ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ πήρε ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη Ortmann θαη Schultz επηζεκαίλνπλ απφ θνηλνχ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ξφινπ ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ πήρε ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξαζκάησλ (π.ρ. 

ηξέκνιν).  

Ζ απφθιηζε απηή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη Matthay θαη 

Taubman αλέπηπμαλ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζηεξηδφκελνη πεξηζζφηεξν ζηελ θηλαίζζεζε, 

ζην πσο δειαδή «αηζζάλεηαη» ν πηαλίζηαο θαηά ηελ εθηέιεζε, παξά ζηελ παξαηήξεζε 

ησλ νξαηψλ θηλήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα εξγαζηεξηαθά 

πεηξάκαηα ησλ Ortmann θαη Schultz έδσζαλ απνθιεηζηηθή έκθαζε ζηηο παξαηεξήζηκεο 

θηλήζεηο ηνπ πηαλίζηα θαηά ηελ εθηέιεζε, απνζθνπψληαο ζηελ «απνκπζνπνίεζε» ηεο 

πηαληζηηθήο ηερληθήο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ηα πνξίζκαηα ησλ πεηξακάησλ ηνπ 

Ortmann θαηαδείθλπαλ θηλήζεηο πνπ έξρνληαλ ζπρλά ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο θηλήζεηο 

πνπ νη ίδηνη νη πηαλίζηεο δήισλαλ φηη έθαλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξάζκαηνο. Έηζη, ν Ortmann θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θίλεζε 

πνπ πξαγκαηηθά γίλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξάζκαηνο δηαθέξεη 

απφ ηελ θίλεζε πνπ πηζηεχεη ν ίδηνο ν πηαλίζηαο φηη θάλεη. Καζψο νη Ortmann θαη Schultz 

δελ παξαηήξεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ ηνπο θάπνηα πεξηζηξνθηθή θίλεζε 

ηνπ πήρε, πέξα απφ ηε ρξήζεο ηεο ζε ηξέκνιν πεξάζκαηα, θαη θαζψο γηα απηνχο θακία 

θίλεζε ζην πηάλν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθή αλ δελ ππαθνχεη ζηνπο 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνπο λφκνπο ηεο κεραληθήο θαη ηεο θπζηνινγίαο, νδεγήζεθαλ 

ζηελ επηβεβαίσζε ηεο πεξηνξηζκέλεο εκπινθήο ηνπ πήρε ζηελ πηαληζηηθή ηερληθή. 

Σε αληίζεζε κε ηε κεζνδνινγία ησλ Ortmann θαη Schultz, νη πεξηζζφηεξν 

βησκαηηθέο θαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Matthay θαη Taubman εζηίαζαλ ζηηο 

«αφξαηεο» θηλήζεηο πεξηζηξνθήο ηνπ πήρε. Σχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπο, νη θηλήζεηο 

απηέο είλαη απνηειεζκαηηθέο αθξηβψο φηαλ δελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ηνπο θαη ηνπ θαινχ ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο θηλήζεσλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κνριψλ. Γελ γίλνληαη δειαδή αληηιεπηέο απφ ηνλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή, 

αιιά αηζζεηέο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθηειεζηή. Σην πιαίζην απηφ, νη πξνζεγγίζεηο ησλ 

Ortmann θαη Schultz απφ ηε κηα κεξηά θαη ησλ Matthay θαη Taubman απφ ηελ άιιε δελ 

απνθιείνπλ νη κελ ηηο δε, απιά θαίλεηαη λα θηλνχληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζεψξεζεο ηεο πηαληζηηθήο ηερληθήο, νη κελ ζην επίπεδν ηεο παξαηήξεζεο, νη δε ζην 
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επίπεδν ηεο θηλαίζζεζεο. Πέξα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ 

πήρε, απηή ε δηαπίζησζε εγείξεη γεληθφηεξα εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο δεηεκάησλ ηερληθήο θαηά ηελ 

πηαληζηηθή εθηέιεζε: νθείινπκε λα εκπηζηεπηνχκε ηελ αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε ή ηελ 

ππνθεηκεληθή θηλαίζζεζε; Αθνξά ελ ηέιεη ε πηαληζηηθή ηερληθή θηλήζεηο πνπ πξαγκαηηθά 

εθηεινχκε ή θηλήζεηο πνπ, ελψ θαηλνκεληθά λνκίδνπκε φηη εθηεινχκε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβαίλνπλ; 
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Σρήκα 14. Λάζνο ζέζε ρεξηνχ θαηά ηελ Taubman. Ο θαξπφο είλαη ςειά 
ηνπνζεηεκέλνο θαη ραιάεη ε επζπγξάκκηζε ηνπ ρεξηνχ.  McLelland, Healthy Ηands in 
Μotion.      
 
 

 

Σρήκα 15. Λάζνο ζέζε δαρηχισλ θαηά ηελ Taubman. Τα δάρηπια είλαη ζθηγκέλα                                                                                                                           
McLelland, Healthy Ηands in Μotion.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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