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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως οι ζωγράφοι απεικόνισαν οπτικά την ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι και οι μεγάλοι
συνθέτες αποθανάτισαν τη μουσική της ιστορία μέσω των ήχων, αφού ο ήχος αποτελεί το
ερέθισμα της αντίληψης ενός από τα κύρια όργανα των αισθήσεων και διαδραματίζει ουσιαστικό
ρόλο ως συστατικό στοιχείο της χαραγμένης στη μνήμη μορφής.

Η ακουστική αντίληψη αποτελεί σημαντική νοητική λειτουργία και η ανάπτυξή της
συμβάλει στην προοδευτική βελτίωση της ικανότητας του ανθρώπου να χρησιμοποιεί τη

συναισθησία αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό μνημονικό εργαλείο, το οποίο στηρίζεται στο
συνδυασμό των θεμελιωδών πέντε αισθήσεων και αποσκοπεί στη βελτίωση της καθεμίας από
αυτές, αλλά και στην ταυτόχρονη αποκόμιση της μέγιστης αποδοτικότητάς τους, γεγονός που
οδηγεί σε άνοδο των διανοητικών ικανοτήτων, του δημιουργικού δυναμικού και της μνήμης. Τη
βαθιά σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ακουστική αντίληψη και τη μνήμη πιστοποιεί και η
μαρτυρία του B.Smetana, ενός συνθέτη που τον χαρακτήριζε στην αρχή της καριέρας του ο
ενθουσιασμός και η χειμαρρώδης ενέργεια και που αργότερα βασανίστηκε από βαριά ασθένεια
του εγκεφάλου που τον οδηγούσε και σε σταδιακή απώλεια της ακοής. Όπως περιγράφει και ο
ίδιος λεπτομερειακά, η σωματική του πτώση και η απώλεια της ακοής κυρίως είχε σοβαρότατο

αντίκτυπο στη μνήμη του έτσι, είναι ακόμη πιο αξιοθαύμαστο το γεγονός πως συνέχιζε το
αξιόλογο συνθετικό του έργο.

Από την αρχαιότητα, βέβαια, έχει τονιστεί ο στρατηγικός ρόλος της μνήμης, από τον
Αισχύλο, που στον «Προμηθέα Δεσμώτη» αναφέρεται στη θεά της μνήμης, τη Μνημοσύνη,
μητέρα όλων των Μουσών μέχρι το Σωκράτη, που παραφράζοντας τα λόγια του απεύθυνε σε ένα
φίλο του, θα μπορούσαμε να πούμε: «Πες μου τι θυμάσαι, να σου πω ποιός είσαι». Οι
σπουδαιότεροι δημιουργοί, που συνέβαλαν στην πρόοδο της ανθρωπότητας και άφησαν το
αποτύπωμά τους στην ιστορία, είχαν αρκετά συχνά δυνατή μνήμη, άλλοτε ως εκ φύσεως γενετικό
χαρακτηριστικό, τις πιο πολλές φορές όμως ως επίκτητο που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε με
συνεχή, σταθερή εξάσκηση. Πολλοί ιστορικοί αναφέρουν ότι εξέχοντες στρατηγοί-ηγέτες, όπως ο
Ιούλιος Καίσαρας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Alexander Suvorov είχαν την ικανότητα να θυμούνται
τα πρόσωπα και τα ονόματα σχεδόν όλων των στρατιωτών του πολυάριθμου στρατού τους. Όσο
δε για το διάσημο ρωμαίο φιλόσοφο L.Seneca, λέγεται ότι ήταν ικανός να επαναλάβει μέχρι και
δυο χιλιάδες λέξης ασύνδετες μεταξύ τους.

Η εκπληκτική μνήμη είναι, σχεδόν πάντα, ένδειξη εξαιρετικής ικανότητας και αυτό
επαληθεύει στους W.A.Mozart, S.Rachmaninoff, F.List και Toscanini, που μετά από μια μόνο
ακρόαση ενός δύσκολου μουσικού κομματιού, μπορούσαν να το εκτελέσουν από μνήμης. Ο
F.List, μαθητής του διάσημου μουσικοπαιδαγωγού C.Czerny, στα δεκατέσσερά του έπαιζε όλα τα
πρελούδια και φούγκες από το «Καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο» το J.S.Bach και μάλιστα
σε διαφορετικούς τόνους από μνήμης. Μεταξύ των σύγχρονών μουσικών με εξαιρετική μνήμη
συγκαταλέγεται ο διάσημος Ρώσος πιανίστας, που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο διεθνή
διαγωνισμό «P.I. Tchaikovsky». Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Επτά μέρες» («Seven days»)
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υποστήριξε ότι η τεχνική και η καλή του μνήμη είναι δώρα δοσμένα απ’ το Θεό και αφηγήθηκε
ένα περιστατικό που του συνέβη πρόσφατα. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από γνωστό του μαέστρο,
που τον παρακάλεσε το βράδυ της ίδιας εκείνης μέρας να παίξει στο Παρίσι ένα από τα
κοντσέρτα του Μότσαρτ, στη θέση μιας πιανίστας που αρρώστησε την τελευταία στιγμή. Επειδή
ήξερε καλά το έργο και το εκτελεστικό στιλ του μαέστρου συμφώνησε. Λόγο κυκλοφοριακής
συμφόρησης έφτασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και βγήκε αμέσως στη σκηνή, όπου
πάγωσε εντελώς, όταν άκουσε την ορχήστρα να παίζει την εισαγωγή από άλλο κοντσέρτο του
Μότσαρτ. Προφανώς, ο μαέστρος σε κατάσταση άγχους είχε μπερδέψει τον αριθμό του
κοντσέρτου και αυτό που τώρα άκουγε σοκαρισμένος είχε να το παίξει περίπου δυο χρόνια.
Γρήγορα συνήλθε, συγκεντρώθηκε και έβαλε τα δυνατά του να θυμηθεί τις παρτιτούρες. Όταν
μετά το τέλος της συναυλίας, ο μαέστρος έμαθε τι έχει συμβεί, στην αρχή δεν τον πίστεψε και
μετά πέφτοντας στα γόνατα ζητούσε για ώρα συγνώμη για το σφάλμα του. Η καλή μουσική
μνήμη έγκειται στη γρήγορη απομνημόνευση μουσικής σύνθεσης, στη διαρκή διατήρησή της και
στην κατά το δυνατό ακριβέστερη αναπαραγωγή της ακόμη και μετά ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα από την εκμάθησή της. Αυτό όμως που οι κορυφαίοι μουσικοί, που προαναφέρθηκαν,
κατάφερναν χωρίς προφανή δυσκολία, οι απλοί μουσικοί, ακόμη και αν διαθέτουν μουσικές
ικανότητες, το κατακτούν με πολύ κόπο και εντατική προσπάθεια. Αυτό ισχύει για όλες τις
μουσικές ικανότητες, αλλά ιδιαίτερα για τη μουσική μνήμη. Σύμφωνα με τον N.Rimsky-Korsakov
«η μουσική μνήμη όπως και γενικότερα η μνήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε
διανοητική εργασία. Πιο δύσκολα η μνήμη αποδέχεται τεχνητές μεθόδους ανάπτυξης και
ανταποκρίνεται περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τις ήδη υπάρχουσες ικανότητες που έχει
κάθε άτομο από τη φύση». Σε αυτή τη φαταλιστική άποψη αντιπαρατίθεται μια άλλη σύμφωνα
με την οποία η μουσική μνήμη εξελίσσεται σημαντικά μέσα από ειδικές παιδαγωγικές τεχνικές
που την επηρεάζουν θετικά. Η εκτέλεση μιας μουσικής σύνθεσης από μνήμης, όπως είναι
γνωστό, διευρύνει τις ερμηνευτικές δυνατότητες ενός μουσικού. «Η συγχορδία παιγμένη όσο πιο
ελεύθερα γίνεται μέσα από την παρτιτούρα, δεν ηχεί ούτε στο ήμισυ ελεύθερα, όσο όταν
παίζεται απέξω», θεωρούσε ο R.Schumann.

Παρ’ όλες τις έρευνες που διεξάχθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα και τις
μελέτες που συνακόλουθα δημοσιεύτηκαν με αντικείμενο την ανάπτυξη και διεύρυνση της
μνήμης, όπως επίσης και τις οδηγίες με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί αυτό, δεν είναι εφικτό να
εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε κάθε άτομο ξεχωριστά.

Ακριβώς για αυτό ο J.Hofmann υποστηρίζει πως κανένας κανόνας ή συμβουλή που δίνεται σε
ένα άτομο δεν μπορεί να υιοθετηθεί πανομοιότυπα από ένα άλλο, εάν δεν φιλτραριστεί από το
μυαλό του, και δεν υπαχθεί κατά τη διεργασία αυτή σε αλλαγές, ώστε να καταστεί κατάλληλος
για τη συγκεκριμένη περίπτωση.1 Επομένως, το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν υπάρχει μια
έτοιμη συνταγή απομνημόνευσης ενός μουσικού έργου, η οποία να εξειδικεύεται κατά άτομο.
Έτσι, κάθε μουσικός θα πρέπει να είναι σε θέση να βρει ο ίδιος τις λύσεις που σχετίζονται με τα
προβλήματα μνήμης του, ώστε να τις εφαρμόσει στην πράξη βασισμένος στις ατομικές του

1
Η επιγραφή στο βιβλίου του S.Savshinskiy, Το έργο του πιανίστα σε ένα κομμάτι της μουσικής, Μ.: Μουσική 1964,σ. 3.
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ικανότητες και χρησιμοποιώντας ως έρεισμα τις συμβουλές ειδικευμένων ψυχολόγων και
έμπειρων καθηγητών και εκτελεστών μουσικών έργων.

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μουσικής μνήμης και στηρίζεται στις μελέτες ψυχολόγων και
καθηγητών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και σε προτάσεις αποτελεσματικών μεθόδων
απομνημόνευσης μουσικής. Επίσης, διερευνά μια σειρά από προβλήματα που ανακύπτουν στην
πορεία, ώστε να κατανοηθεί πληρέστερα το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, πρέπει:

1) Α) να εξηγηθούν οι φυσικοί κανόνες της μνήμης
Β) να δοθεί ο ορισμός της μουσικής μνήμης
Γ) να εξεταστεί η σημασία της μνήμης και οι συνειρμοί
Δ) να περιγραφούν τα είδη της μνήμης, οι βασικές διεργασίες και οι μηχανισμοί της

2) να αναλυθούν οι μεθοδολογίες και τα άρθρα των L.Mackinnon, N.I.Golubovskaya,
A.P.Shchapov, S.I.Savshinskiy, Α.Stoyanov, P.I.Petrushin και J.K.Pugach

3) να προταθούν οι αποτελεσματικοί μέθοδοι εκμάθησης μουσικού έργου για σπουδαστές
των Ωδείων.

Όλα τα παραπάνω καθόρισαν τη δομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας η οποία
αποτελείται από τρία κεφάλαια, τον επίλογο και τη βιβλιογραφία.

Πρώτο κεφάλαιο – Μνήμη (ορισμός της μνήμης, ταξινόμηση των ειδών μνήμης, οι
διεργασίες και οι μηχανισμοί της μνήμης) – εξετάζονται καθαρά θεωρητικά θέματα της
οργάνωσης της μνήμης. Ο στόχος – να αναφερθούν οι γενικές επιστημονικές έννοιες σχετικά με
το θέμα που εξετάζεται.

Δεύτερο κεφάλαιο – Απόψεις ψυχολόγων και μουσικών για τη μουσική μνήμη
(ανασκόπηση της βιβλιογραφίας) – είναι αφιερωμένο στην παιδαγωγική έρευνα στο τομέα της
μουσικής μνήμης. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται βιβλιογραφίες και άρθρα των
μουσικοπαιδαγωγών και ερευνητών οι οποίοι ασχολούνται με τα προβλήματα της μνήμης. Ο
σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες της μουσικής μνήμης και οι
αρχές εκμάθησης ενός μουσικού έργου κατά των: L.Mackinnon, N.I.Golubovskaya,
A.P.Shchapov, S.I.Savshinskiy, Α.Stoyanov, P.I.Petrushin και J.K.Pugach.

Τρίτο κεφάλαιο – Τρόπος εκμάθησης μουσικού έργου (μεθοδολογία) - αφιερωμένο

στις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές αρχές εκμάθησης ενός μουσικού έργου κατά τον
J.Hofmann:

1) Εκμάθηση κειμένου με  μουσικό όργανο
2) Εκμάθηση κειμένου χωρίς μουσικό όργανο
3) Εκμάθηση μουσικού έργου χωρίς το κείμενο (παίξιμο απέξω)
4) Εκμάθηση χωρίς το όργανο και χωρίς το κείμενο
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Στη βάση αυτών των αρχών βρίσκονται διαφορετικοί τρόποι εκμάθησης ενός έργου. Κάθε
τρόπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, και βασίζεται σε διαφορετικούς φυσιολογικούς
μηχανισμούς, απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία.

Έτσι λοιπόν, τι είναι η μνήμη, ποιο είναι το χαρακτηριστικό των διαδικασιών της
μνήμης, ποια είναι τα βασικά είδη της μουσικής μνήμης; Και ιδιαίτερα ποιές είναι οι μέθοδοι της
αποτελεσματικής απομνημόνευσης της μουσικής και της ανάπτυξης της μουσικής μνήμης, οι
οποίες μπορούν να προταθούν σε μουσικούς-ερμηνευτές στους οποίους, λόγω της
επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι αναγκαίο να απομνημονεύουν πολλά;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1.1. Μνήμη (ορισμός της μνήμης, ταξινόμηση των ειδών μνήμης, οι διεργασίες και οι

μηχανισμοί της μνήμης)

«Η μουσική μνήμη (αγγλ. music memory) είναι μια νοητική ικανότητα με την οποία
αναγνωρίζουμε και αναπαράγουμε μουσικό υλικό»2. Η μουσική αναγνώριση είναι απαραίτητη
για τη λογική αντίληψη της μουσικής. To βασικό στοιχείο μουσικής μνήμης είναι η καλά
αναπτυγμένη μουσική ακοή. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μουσικής μνήμης παίζουν η
ακουστική μνήμη (ένα είδος παραστατικής μνήμης που περιλαμβάνει τρία σταδία οργάνωσης:
την πρόσληψη, την αποθήκευση και την αναπόληση των ακουστικών πληροφοριών) και η
συναισθηματική μνήμη (είναι η μνήμη εκείνη που σχετίζεται με την ανάκληση των
συναισθημάτων). Κατά την ανάκληση της μουσικής σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η
κιναισθητική μνήμη (η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί με ευχέρεια η σειρά των κινήσεων), η οπτική
(απομνημόνευση της παρτιτούρας) και η λογική μνήμη με την οποία γίνεται απομνημόνευση της
λογικής δομής ενός μουσικού έργου. Το χαρακτηριστικό της μουσικής μνήμης είναι να
σχηματιστούν στους μουσικούς πολυτροπικές παραστάσεις (πολλαπλά συστήματα τρόπων
[modes]).

O B.M.Teplov διαπίστωσε ότι η δεσπόζουσα θέση των ακουστικών παραστάσεων στους
μουσικούς, δεν αποκλείει την αξία και των άλλων τονικοτήτων. Η συγχώνευση διαφορετικών ως
προς την τονικότητα παραστάσεων δημιουργεί συνθετική, πολυτονική παράσταση. Σε άτομα με
υψηλή «εσωτερική ακοή» λαμβάνει χώρα όχι μόνο η εμφάνιση των ακουστικών παραστάσεων
μετά από οπτική αντίληψη, αλλά και η «ακοή με την όραση», δηλαδή η μετατροπή οπτικής
αντίληψης μουσικού κειμένου σε οπτικοακουστική αντίληψη, γεγονός που σημαίνει ότι το
μουσικό κείμενο σε αυτά τα άτομα εμφανίζεται με ακουστικές εικόνες3.

1.2. Η μνήμη και η σημασία της

Οι παραστάσεις αντικειμένων και φαινομένων οι οποίες εμφανίζονται στον εγκέφαλο ως
αποτέλεσμα των επιδράσεών τους σε αναλυτές, δεν εξαφανίζεται χωρίς ίχνη μετά τη λήξη αυτής
της επίδρασης. Οι παραστάσεις αποθηκεύονται ακόμη και σε περίπτωση απουσίας αυτών των
αντικειμένων και φαινομένων με τη μορφή των αναπαραστάσεων μνήμης. Οι αναπαραστάσεις
της μνήμης είναι οι παραστάσεις εκείνων των αντικειμένων και φαινομένων τις οποίες έχουμε
αντιληφθεί στο παρελθόν, όμως τώρα αναπαράγουμε διανοητικά. Οι παραστάσεις μπορεί να
είναι οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές, γευστικές και απτικές. Οι αναπαραστάσεις της μνήμης σε
αντίθεση με τις εικόνες της αντίληψης είναι βέβαια πιο χλωμές, ασαφείς και λιγότερο σταθερές,

2
Β.Meshcheryakov, V.Zinchenko. Μεγάλο ψυχολογικό λεξιλόγιο, Μόσχα: OLMA-Press 2004, σ. 117.

3
B.М.Teplov, Ψυχολογία μουσικών ικανοτήτων, М. 1947, σ. 95.
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όχι τόσο πλούσιες σε λεπτομέρειες, αλλά αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο προηγούμενης
εμπειρίας.

Γενικά, λοιπόν, θα λέγαμε πως η μνήμη είναι μια αντανάκλαση της ανθρώπινης
εμπειρίας, που επιτυγχάνεται με την απομνημόνευση, την αποθήκευση (διατήρηση) και την
ανάκλησή της.

Η απομνημόνευση έχει μεγάλη επιρροή στη συναισθηματική στάση του ανθρώπου σε
αυτά που προκαλούν έντονη συναισθηματική αντίδραση, αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη
συνείδηση και οδηγεί σε αποθήκευση σε μόνιμη βάση.

Η αποδοτικότητα της μνήμης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τη βούληση του
ανθρώπου. Έτσι η μνήμη σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε προσωπικότητας. Ο
άνθρωπος ρυθμίζει συνειδητά τις διαδικασίες της μνήμης του και τις ελέγχει, αναφορικά με τους
στόχους και τις λειτουργίες που θέτει στις δραστηριότητές του.

Η μνήμη ήδη συμμετέχει στην πράξη της αντίληψης, επειδή χωρίς την αντίληψη είναι
αδύνατη. Όμως η μνήμη υφίσταται επίσης και ως μια ανεξάρτητη πνευματική διεργασία που δε
σχετίζεται με την αντίληψη, αφού λειτουργεί με την απουσία του αντικειμένου.

1.3. Συνειρμοί

Από ψυχολογική άποψη οι συνειρμοί είναι οι προσωρινές νευρικές σχέσεις. Διακρίνονται
δύο είδη συνειρμών, απλοί και σύνθετοι. Οι απλοί είναι τρείς και η έννοιά τους σχηματίστηκε
από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη:

Ο συνειρμός της ομοιότητας. Σύμφωνα με αυτόν οι όμοιες παραστάσεις συνδέονται στενά
και πρόκειται για αυτές που στο παρελθόν είχαν βιωθεί ταυτόχρονα ή διαδοχικά αμέσως μετά
(Το όμοιο θυμίζει, αναπλάθει το όμοιο).

О συνειρμός της αντίθεσης. Σύμφωνα με αυτόν συνδέονται αντίθετες παραστάσεις (η
ευτυχία ανακαλεί στη μνήμη τη δυστυχία)

Ο συνειρμός της χωροχρονικής συνάφειας με τον οποίο επανέρχονται στη συνείδηση
πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα που συνδέθηκαν σε άμεση και έμμεση χρονική στιγμή ή
τοπική συνάρτηση με το πρόσωπο που έχουμε μπροστά μας (ο τόπος θυμίζει το δυστύχημα
καθώς περνάμε από εκεί).

Εκτός των παραπάνω υπάρχουν και οι σύνθετοι συνειρμοί – οι σημασιολογικοί, στους
οποίους συνδέονται δυο φαινόμενα, τα οποία και στην πραγματικότητα συνδέονται μεταξύ τους:

Τέτοιοι είναι οι συνειρμοί αναλογίας, γένους προς είδος, όλου προς μέρος και αιτίας προς
συνέπεια. Οι συνειρμοί αυτοί αποτελούν τη βάση των γνώσεών μας.

Η ύπαρξη συνειρμών συνδέεται με το γεγονός ότι τα πράγματα και τα φαινόμενα
αποτυπώνονται και αναπαράγονται όχι μεμονωμένα το ένα από το άλλο, αλλά σε συνδυασμό. Η
ανάκληση του ενός οδηγεί σε ανάκληση των άλλων. Υπό την επιρροή αυτών προκύπτουν
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προσωρινές σχέσεις στον εγκεφαλικό φλοιό, οι οποίες παρέχουν τη φυσιολογική βάση της
απομνημόνευσης και της ανάκλησης.

Για την δημιουργία των συνειρμών είναι απαραίτητη η επανάληψη. Μερικές φορές η
σχέση προκύπτει από την πρώτη φορά εάν στον εγκεφαλικό φλοιό εμφανίζεται ισχυρό επίκεντρο
διέγερσης, το οποίο διευκολύνει τη δημιουργία συνειρμών. Η πιο σημαντική όμως προϋπόθεση
για τη δημιουργία συνειρμών εδράζεται στην πράξη, δηλαδή, στην εφαρμογή των πληροφοριών
για απομνημόνευση κατά τη διαδικασία της αφομοίωσης. Η μνήμη είναι η διατήρηση της
πληροφορίας του «σήματος» μετά από τη διακοπή αυτού του «σήματος».

Κατά τη διάρκεια της οντογένεσης κάθε οργανισμός λαμβάνει από το περιβάλλον
πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται, διατηρεί και αναπαράγει ή χρησιμοποιεί στη
συμπεριφορά του.

Για τη λειτουργία του εγκεφάλου είναι απαραίτητες η παροχή πληροφοριών, η
επεξεργασία και η διατήρησή τους. Στο νευρικό σύστημα διατηρούνται δυο κατηγορίες
πληροφοριών: πληροφορίες που συσσωρεύτηκαν κατά την εξέλιξη του είδους και οδήγησαν σε
μη εξαρτημένα αντανακλαστικά ή ένστικτα και πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά την ατομική
ζωή του οργανισμού με τη μορφή των εξαρτημένων αντανακλαστικών. Επομένως υπάρχουν και
δυο γένη μνήμης: μνήμη του είδους (ειδολογική) και μνήμη ατομική (μεμονωμένη).

Τα αντανακλαστικά θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα
εξαρτημένα αντανακλάστικα και τα ανεξάρτητα. Τα εξαρτημένα αντανακλάστικα μεταδίδονται
κληρονομικά από τη μία γενιά στην άλλη και αφορούν κυρίως τις αντιδράσεις εκείνες που
προσδιορίζουν ένα είδος και το κάνουν να διαφέρει από το άλλο. Είναι ακριβώς αυτά που
δημιουργούν μια συνέχεια στη ζωή, διαχρονικά στην πορεία αιώνων. Τα ανεξάρτητα
αντανακλάστικα είναι οι αντιδράσεις που αποκτά ένας ζωντανός οργανισμός στη διάρκεια της
ζωής του, δεν κληρονομούνται και είναι εκείνα που διαμορφώνουν το χαρακτήρα, και
συγκεκριμένα την ατομικότητα του κάθε οργανισμού.

1.4. Ταξινόμηση τύπων της μνήμης

Υπάρχουν διάφοροι γνωστοί τρόποι ταξινόμησης της μνήμης. Ως σήμερα τα πιο
διαδεδομένα κριτήρια για τη διάκριση διαφόρων τύπων μνήμης αφορούν στην εξάρτηση των
χαρακτηριστικών της μνήμης από τις ιδιαιτερότητες της απομνημόνευσης και της ανάκλησης.
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Ταξινόμηση τύπων της μνήμης
κριτήρια

Ανάλογα με το
ερέθισμα
–είδος της

πληροφορίας-σε

Από ψυχολογικής
πλευράς, σε

Ως προς τη διάρκεια,
σε

Κιναισθητική
Συναισθηματική
Παραστατική
γλωσσολογική

Ακούσια
Εκούσια

Βραχυπρόθεσμη
Μακροπρόθεσμη
Λειτουργική

1.4.1. Ταξινόμηση τύπων μνήμης ανάλογα με το ερέθισμα

Αυτή προτάθηκε για πρώτη φορά από τον P.P.Bilonskiy.4 Αν και οι τέσσερεις τύποι μνήμης
(κιναισθητική, συναισθηματική, παραστατική, γλωσσολογική), κατά την άποψή του δεν
υφίστανται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, και επιπλέον συντονίζονται στενά, ο Bilonskiy
καταφέρνει να προσδιορίσει τις διαφορές μεταξύ τους.

Κιναισθητική μνήμη είναι η απομνημόνευση, η αποθήκευση και η ανάκληση των
κινήσεων. Η κιναισθητική μνήμη αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση διαφόρων πρακτικών και
εργασιακών δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων του βαδίσματος, της γραφής κτλ. Χωρίς
κιναισθητική μνήμη θα έπρεπε να μαθαίνουμε κάθε φορά από την αρχή τις κινήσεις που ήδη
γνωρίζουμε. Ωστόσο, κατά την ανάκληση των κινήσεων δεν τις επαναλαμβάνουμε ακριβώς όπως
τις είχαμε μάθει, ενώ διατηρούμε το γενικό χαρακτήρα των κινήσεων.

Με περισσότερη ακρίβεια οι κινήσεις αναπαράγονται σε συνηθισμένες συνθήκες. Σε
εντελώς άγνωστες και ασυνήθιστες συνθήκες τις κινήσεις αυτές τις κάνουμε με μεγάλη
επιφύλαξη. Είναι εύκολο να επαναλάβουμε τις κινήσεις, εάν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτές,
χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο ή με τη βοήθεια κάποιων συγκεκριμένων ατόμων, όμως αν
βρεθούμε σε νέο περιβάλλον χάνουμε την ικανότητα αυτή.

4 Pavel Bilonskiy - φιλόσοφος, εκπαιδευτικός και ψυχολόγος. To φάσμα των προβλημάτων που μελέτησε

ήταν εξαιρετικά ευρύ. Ειδικότερα, ανέπτυξε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και την
παιδαγωγική. Διατύπωσε μια γενετική (σταδιακή) θεωρία της μνήμης, σύμφωνα με την οποία οι διαφορετικοί
τύποι μνήμης - κιναισθητική, συναισθηματική και λεκτική μορφή - περιγράφονται ως στάδια της ανάπτυξης του
ανθρώπου, του λόγου και της σκέψης του, της αλλαγής της πραγματικότητα τους (P.P. Bilonskiy, Μνήμης
και σκέψης, M.: Εκπαίδευση 1935, σ. 3).
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Συναισθηματική μνήμη είναι η μνήμη για τα συναισθήματα. Αυτός ο τύπος μνήμης είναι η
ικανότητά μας να απομνημονεύουμε και να αναπαράγουμε τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα
πάντα σηματοδοτούν το πόσο ικανοποιούνται οι ανάγκες και τα συμφέροντά μας, καθώς και το
πώς πραγματοποιούνται οι σχέσεις μας με το περιβάλλον. Επομένως η συναισθηματική μνήμη
είναι πολύ σημαντική στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Τα αποθηκευμένα στη μνήμη συναισθήματα
λειτουργούν ως σήματα τα οποία ή παροτρύνουν σε κάποια ενέργεια ή αποθαρρύνουν από
ενέργειες που προκάλεσαν στο παρελθόν αρνητικές συγκινήσεις. Αναπαραγόμενα ή δευτερογενή
συναισθήματα μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από τις αρχικές αντιλήψεις. Αυτό μπορεί να
εξηγηθεί άλλοτε με την αλλαγή στη δύναμη των συναισθημάτων και άλλοτε με την αλλαγή του
περιεχομένου τους.

Παραστατική μνήμη είναι η αποθήκευση, διατήρηση και ανάκληση παραστάσεων
αντιληπτών στο παρελθόν αντικειμένων και φαινομένων. Περιγράφοντας την παραστατική μνήμη
πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αντικειμένων της αντίληψης και πρώτα από
όλα την ωχρότητα αυτών, την αποσπασματική έκθεση και την αστάθειά τους. Αυτά τα
χαρακτηριστικά προσιδιάζουν και σε άλλους τύπους μνήμης, έτσι η αναπαραγωγή (ανάκληση)
αντιληφθέντων στο παρελθόν, συχνά διαφέρει από το πρωτότυπό τους. Με την πάροδο του
χρόνο οι διαφορές αυτές μπορούν να βαθύνουν σημαντικά.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η
ευκολία ανάκλησης της παράστασης. Απαντώντας σε αυτό, μπορούμε, να διακρίνουμε δυο
βασικούς παράγοντες. Πρώτον, η φύση της ανάκλησης επηρεάζεται από το ιδιαίτερο
περιεχόμενο της παράστασης, τη συναισθηματική χροιά της και τη γενική κατάσταση του ατόμου
τη στιγμή της αντίληψης. Δεύτερον, η ευκολία της ανάκλησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου κατά τη στιγμή της ανάκλησης. Η ακρίβεια της
ανάκλησης σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από το βαθμό της εμπλοκής του λόγου στην αντίληψη.
Η παράσταση, η οποία κατά την αντίληψη έχει ονομαστεί, δηλαδή, περιγράφεται με λόγο,
αναπαράγεται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Πολλοί ερευνητές διαχωρίζουν την παραστατική μνήμη σε οπτική, ακουστική, οσφρητική,
γευστική. Ένας τέτοιος διαχωρισμός οφείλεται στην επικράτηση του ενός ή του άλλου τύπου των
αναπαραγωγικών παραστάσεων.

Η γλωσσολογική μνήμη εκδηλώνεται με την απομνημόνευση και την ανάκληση των
σκέψεών μας. Οι άνθρωποι απομνημονεύουν και αναπαράγουν τις σκέψεις που προέκυψαν κατά
τη διαδικασία στοχασμού, συλλογισμού, έτσι θυμούνται το περιεχόμενο του βιβλίου  που
διάβασαν, ή τις συζητήσεις με τους φίλους.

Η ιδιαιτερότητα αυτού του τύπου μνήμης είναι ότι η σκέψη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς
τη γλώσσα, έτσι ώστε η μνήμη γι’ αυτά ονομάζεται όχι απλώς λογική, αλλά γλωσσολογική.
Ωστόσο η γλωσσολογική μνήμη εκδηλώνεται με δυο τρόπους:

α) απομνημονεύεται και αναπαράγεται μόνο το νόημα δοσμένου υλικού, όμως η ακριβής
διατήρηση της αυθεντικής έκφρασης δεν απαιτείται.
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β) απομνημονεύεται όχι μόνο το νόημα αλλά και η κατά γράμμα λεκτική έκφραση
(αποστήθιση). Εάν στην τελευταία περίπτωση, το υλικό δεν υπόκειται σε σημασιολογική
επεξεργασία, η αποστήθιση δεν είναι πλέον λογική αλλά μηχανική.

Η ανάπτυξη και των δύο τύπων γλωσσολογικής μνήμης δεν κινείται παράλληλα. Η
αποστήθιση είναι η ικανότητα με την οποία τα παιδιά συχνά ανταπεξέρχονται πιο εύκολα από
τους ενήλικες και εμφανίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Κατά την απομνημόνευση του νοήματος
πάνω από όλα απομνημονεύεται αυτό που είναι πιο σημαντικό, πιο ουσιώδες, επομένως σε αυτή
την περίπτωση είναι σαφές ότι η διάκριση της κύριας ιδέας στο υλικό εξαρτάται από την
κατανόηση του υλικού, οπότε οι ενήλικες απομνημονεύουν το νόημα καλύτερα από τα παιδιά.
Αντιθέτως, τα παιδιά μπορούν να αποστηθίζουν εύκολα τις λεπτομέρειες, ενώ πολύ πιο δύσκολα
απομνημονεύουν το νόημα.

1.4.2. Ταξινόμηση τύπων μνήμης από ψυχολογικής πλευράς

Υπάρχει ακόμη μια διαίρεση της μνήμης σε είδη η οποία έχει σχέση με τις ιδιαιτερότητες
των παραγόμενων. Έτσι, ανάλογα με τους στόχους, η μνήμη διαιρείται σε ακούσια και εκούσια. Η
ακούσια μνήμη βασίζεται σε αυτόματη ανάκληση και αναβίωση συναισθημάτων χωρίς συνειδητή
προσπάθεια από το άτομο. Αντίθετα, η εκούσια μνήμη ανακαλεί τα δεδομένα μέσω συνειδητής
προσπάθειας ανάκλησης.

Η ακούσια απομνημόνευση δεν είναι ασθενέστερη από την εκούσια. Παραδείγματος
χάρη, ένα πρόσωπο μπορεί να έχει πολύ φτωχή μνήμη για πολλά πράγματα, αλλά για τα
πράγματα που το ενδιαφέρουν, θυμάται συχνά τις πιο περιπλοκές λεπτομέρειες. Αυτό καλείται
ακούσια προσοχή. Αυτός ο τύπος δεν απαιτεί ειδική προσπάθεια, επειδή βασίζεται στο
ενδιαφέρον.

Η αποδοτικότητα της ακούσιας μνήμης εξαρτάται:

1. Από τους στόχους απομνημόνευσης (εξαρτάται για πόσο χρονικό διάστημα θέλει
να θυμάται ο άνθρωπος το υλικό που αφομοίωσε).

2. Από τις μεθόδους μάθησης. Τέτοιες είναι:

α) η μηχανική αποστήθιση – εργάζεται η μηχανική μνήμη, ξοδεύεται πολύ ενέργεια
και χρόνος, ενώ παράγει χαμηλό αποτέλεσμα.

β) η αφήγηση – περιλαμβάνει την κατανόηση του υλικού και τη συστηματοποίησή
του.

γ) οι παραστατικές τέχνες απομνημόνευσης (μεταφορά των πληροφοριών σε
παραστάσεις, γραφικά, εικόνες) – οπότε δουλεύει η παραστατική μνήμη. Η
παραστατική μνήμη διακρίνεται σε οπτική, ακουστική, κιναισθητική, γευστική, απτική,
οσφρητική, συναισθητική.

δ) οι μνημονικές τεχνικές (ειδικές τεχνικές για τη διευκόλυνση της απομνημόνευσης).
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Μνήμη έχουν όλα τα ζωντανά πλάσματα. Ικανότητα νοημοσύνης έχουν ακόμη και τα
φυτά. Με την ευρύτερη έννοια η μνήμη μπορεί να ορίζεται ως ένας σταθερός μηχανισμός
πληροφοριών, επίκτητος και χρησιμοποιούμενος από ζωντανούς οργανισμούς. Η ανθρώπινη
μνήμη είναι πρώτα από όλα η συσσώρευση, σταθεροποίηση, αποθήκευση και επομένως η
ανάκληση της ανθρώπινης πείρας, δηλαδή αυτό που δεν υπάρχει πια στο παρόν. Έτσι, η μνήμη
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πνευματικής φύσης του ανθρώπου, της
ψυχολογικής μας ομοιότητας.

1.4.3. Ταξινόμηση μνήμης ως προς τη διάρκεια

Οι περισσότεροι ψυχολόγοι παραδέχονται την ύπαρξη σταδίων μνήμης, τα οποία
διαφέρουν ανάλογα με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να  αποθηκευτεί μια πληροφορία
στο καθένα από αυτά. Στο πρώτο στάδιο του γνωστικού συστήματος του ανθρώπου στο οποίο
εισέρχονται οι πληροφορίες, σύμφωνα με όλα τα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών
αντιστοιχεί η αισθητηριακή μνήμη. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή μια πληροφορία
σχετίζεται με τους αισθητηριακούς τύπους, οι οποίοι  ανάλογα με τις αισθήσεις ταξινομούνται σε
οπτικούς, ακουστικούς, απτικούς, γευστικούς, οσφρητικούς και κιναισθητικούς τύπους. Στο
στάδιο αυτό γίνεται δεκτός ένας μεγάλος αριθμός ερεθισμάτων – πληροφοριών, οι οποίες
διατηρούνται προσωρινά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα από 0,1 έως 0,5 δευτερόλεπτα.

Η χωρητικότητα της αισθητηριακής συγκράτησης είναι απεριόριστη. Οι πληροφορίες
μένουν σε αυτό το στάδιο μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η μέτρηση αυτού του
διαστήματος είναι πολύ δύσκολη, γιατί οι πληροφορίες σχεδόν αμέσως μεταφέρονται –
αυτόματα- στη βραχυπρόθεσμη μνήμη (ΒΜ) που είναι το δεύτερο στάδιο μνημονικού
συστήματος. Το πρώτο χαρακτηριστικό της βραχυπρόθεσμης μνήμης είναι ο περιορισμένος
χρόνος που η πληροφορία μπορεί να παραμείνει. Χωρίς συνεχή επανάληψη, τα δεδομένα μπορεί
να παραμένουν στην βραχυπρόθεσμη μνήμη περίπου για 20 δευτερόλεπτα. Το δεύτερο
χαρακτηριστικό της που ανακαλύφθηκε, μετά από διάφορα πειράματα, είναι ότι η μέση
χωρητικότητα της είναι περίπου εφτά συν ή πλην δυο (7±2) ξεχωριστά μνημονεύσιμα στοιχεία
(chunks). Τα μνημονεύσιμα στοιχεία είναι πακέτα πληροφοριών, το μέγεθος των οποίων
βρίσκεται στον έλεγχο του μαθητευόμενου. Τα μνημονεύσιμα στοιχεία μπορεί να είναι ένας
μόνο αριθμός ή ομαδοποιημένα τμήματα πληροφοριών.

Μακροπρόθεσμη μνήμη(ΜΜ) θεωρείται  η μνήμη η οποία μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος
χρόνου. Υπάρχουν δυο τύποι μακροπρόθεσμης μνήμης:

ΜΜ με συνειδητή πρόσβαση είναι το είδος μνήμης που εξαρτάται από τη συνειδητή
πρόσβαση, δηλαδή ο άνθρωπος συνειδητά, με τη δική του βούληση μπορεί να θυμηθεί τις
πληροφορίες που χρειάζεται.

ΜΜ άδηλη. Είναι το είδος μνήμης στο οποίο ο άνθρωπος σε φυσικές συνθήκες δεν έχει
συνειδητή πρόσβαση, παρά μόνον κατά την ύπνωση, με την οποία τμήματα του εγκεφάλου
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν και να ανακαλέσουν με λεπτομέρεια τις παραστάσεις, τα
συναισθήματα, τις εικόνες της ζωής.
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Μνήμη εργασίας (ή λειτουργική μνήμη) είναι ο τύπος της μνήμης ο οποίος είναι
σημαντικός και απαραίτητος κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας και εξυπηρετεί αυτή τη
δραστηριότητα, χάρη στη διατήρηση της πληροφορίας, η οποία παρέχεται όπως από τη ΒΜ έτσι
και από τη ΜΜ.

Η μνήμη εργασίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς,
όπως η κωδικοποίηση, η ικανοποίηση, η οργάνωση. Έχει περιορισμένη ικανότητα αποθήκευσης
(H. Ebbinghaus – G.Miller).

H προσωρινή μνήμη εξασφαλίζει τη διατήρηση των πληροφοριών κατά τη διάρκεια λίγων
ωρών. Συλλέγει τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και την ώρα του βραδινού ύπνου
γίνεται το άδειασμα της προσωρινής μνήμης και η κατηγοριοποίηση πληροφοριών, που
συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας καθώς και η μετάβασή της σε Μ.Μ.
Μετά τον ύπνο η προσωρινή μνήμη και πάλι είναι διαθέσιμη για την λήψη καινούριων
πληροφοριών. Η προσωρινή μνήμη του ανθρώπου, ο οποίος κοιμάται λιγότερο από τρεις ώρες το
εικοσιτετράωρο, δεν προλαβαίνει να αδειάσει, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της νοητικής
απόδοσης, της μαθηματικής  λειτουργίας, τη μείωση της προσοχής και της βραχυπρόθεσμης
μνήμης και με συνέπεια τα λάθη στην ομιλία και στις πράξεις.

1.5. Βασικές διαδικασίες και μηχανισμοί της μνήμης

Η μνήμη, όπως και κάθε άλλη γνωστική ψυχική διαδικασία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά.
Τα κύρια χαρακτηριστικά την μνήμης είναι τα εξής: η χωρητικότητα, ο χρόνος ανάκλησης, η
ακρίβεια ανάκλησης, η διάρκεια αποθήκευσης και η ετοιμότητα να χρησιμοποιηθεί  η
αποθηκευμένη πληροφορία.

Η χωρητικότητα μνήμης είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της μνήμης, το οποίο
σχετίζεται με τη δυνατότητα αποθήκευσης και διατήρησης πληροφοριών.

Ο χρόνος ανάκλησης αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί στην
πρακτική του  τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες. Κατά κανόνα, ενεργοποιείται όταν υπάρχει
ανάγκη να λυθεί ένα πρόβλημα, οπότε ο άνθρωπος στρέφεται προς τις πληροφορίες που είναι
αποθηκευμένες στη μνήμη.

Η ακρίβεια ανάκλησης αντανακλά την ικανότητα του ατόμου να διατηρήσει με ακρίβεια
και, κυρίως, να αναπαράγει με ακρίβεια την αποτυπωμένη στη μνήμη πληροφορία, ενώ ο χρόνος
διατήρησης την ικανότητα του ατόμου να συγκρατεί την πληροφορία για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Πολλές φορές ο άνθρωπος προετοιμαζόμενος για εξετάσεις διαβάζει ένα θέμα και
όταν περνάει στο επόμενο, ξαφνικά παρατηρεί ότι ξέχασε το προηγούμενο. Αυτό μπορεί να
συμβεί και με διαφορετικό τρόπο. Ο άνθρωπος απομνημονεύει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, αλλά όταν πρέπει να τις χρησιμοποιήσει δεν μπορεί να το κάνει. Και μετά από ώρα
ξαφνικά παρατηρεί ότι θυμάται όλα αυτά που έμαθε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται
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για ένα άλλο χαρακτηριστικό της μνήμης. Πρόκειται για την ετοιμότητα ανάκλησης μιας
αποθηκευμένης στη μνήμη πληροφορίας.

1.5.1. Η απομνημόνευση

Η απομνημόνευση είναι μια διαδικασία αποτύπωσης και αποθήκευσης της
αντιλαμβανόμενης πληροφορίας. Ανάλογα με το βαθμό δραστηριοποίησης αυτής της
διαδικασίας διακρίνουμε δυο είδη απομνημόνευσης: την ακούσια (μη σκόπιμη) και την εκούσια
(σκόπιμη).

Ακούσια απομνημόνευση είναι η αυτόματη ανάκληση και αναβίωση συναισθημάτων,
χωρίς συνειδητή προσπάθεια από το άτομο. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα απλό
αποτύπωμα που είχε αντίκτυπο στο άτομο και αποθηκεύτηκε ως ίχνος διέγερσης στον
εγκεφαλικό φλοιό. Καλύτερα αποθηκεύεται αυτό που έχει ζωτική σημασία για το άτομο, δηλαδή
ό, τι έχει σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, με τους σκοπούς και τους στόχους του.

Η ακούσια μνήμη βρίσκεται σε αντίθεση με την εκούσια (σκόπιμη), βάσει της οποίας
ανακαλούνται τα δεδομένα μέσω συνειδητής προσπάθειας ανάκλησης. Το περιεχόμενο της
εκούσιας μνήμης συμπεριλαμβάνει το πεδίο της γνώσης. Η εκούσια απομνημόνευση είναι μια
συνειδητή διανοητική δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε εντολή για απομνημόνευση. Εκτός
από αυτό η εκούσια απομνημόνευση περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες που
εκτελούνται με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει το άτομο. Σε τέτοιες ενέργειες ανήκει η
αποστήθιση, η ουσία της οποίας βρίσκεται στην πολλαπλή επανάληψη της ύλης μέχρι την πλήρη
και σωστή απομνημόνευσή της.

Το κύριο χαρακτηριστικό της σκόπιμης απομνημόνευσης εκδηλώνεται μέσω βουλητικών
προσπαθειών, δηλαδή, όταν το άτομο θέτει στόχους απομνημόνευσης. Η πολλαπλή επανάληψη
επιτρέπει αξιόπιστη και σταθερή απομνημόνευση του υλικού προς μάθηση, το οποίο είναι
μεγαλύτερο από τον όγκο της ατομικής βραχυπρόθεσμης μνήμης.

Απομνημονεύεται, όπως και αναγνωρίζεται πρώτα από όλα αυτό που αποτελεί το σκοπό
της δραστηριότητας. Όμως αυτό που δεν ανήκει στο σκοπό της δραστηριότητας,
απομνημονεύεται πλημμελώς κατά τη σκόπιμη απομνημόνευση, αποστελλόμενο  σε
συγκεκριμένο υλικό. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των συστηματικών γνώσεών ενός ατόμου είναι το αποτέλεσμα μιας ειδικής
δραστηριότητας, σκοπός της οποίας είναι η απομνημόνευση ενός υλικού, για να αποθηκευτεί στη
μνήμη. Αυτή η δραστηριότητα που στοχεύει στην απομνημόνευση και ανάκληση διατηρούμενου
υλικού ονομάζεται μνημονική δραστηριότητα.

Όσον αφορά τους συνειρμικούς συσχετισμούς που αποτελούν τη βάση της μνήμης, η
απομνημόνευση διακρίνεται σε μηχανική και λειτουργική.

Η μηχανική απομνημόνευση είναι απομνημόνευση χωρίς κατανόηση του λογικού
συσχετισμού ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη αντιλαμβανόμενου υλικού. Βάση της μηχανικής
απομνημόνευσης είναι οι συνειρμοί από ομοιότητα.
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Η λειτουργική απομνημόνευση, αντιθέτως, βασίζεται στην κατανόηση των λογικών
εσωτερικών συσχετισμών που υπάρχουν σε διαφορετικά τμήματα του υλικού προς μάθηση.

Συγκρίνοντας αυτούς τους δυο τρόπους απομνημόνευσης μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι η λειτουργική απομνημόνευση είναι πιο αποτελεσματική. Με μηχανική απομνημόνευση, μετά
από μια ώρα, στη μνήμη μένει μόνο 40% του υλικού και μετά από λίγες ώρες – μόνο 20%, ενώ
στην περίπτωση της λειτουργικής απομνημόνευσης 40% του υλικού αποθηκεύεται στη μνήμη
ακόμη και μετά από 30 ημέρες.

Η κατανόηση του υλικού επιτυγχάνεται με διαφορετικούς τρόπους και πρώτα από όλα
διακρίνοντας στο υλικό της μελέτης, τις κύριες ιδέες και έπειτα συγκεντρώνοντας αυτές σε ένα
σχεδιάγραμμα. Μια χρήσιμη τεχνική κατανόησης υλικού είναι η σύγκριση, δηλαδή, η εύρεση
ομοιοτήτων και διαφορών των αντικειμένων φαινομένων ή γεγονότων.

Η σημαντικότερη μέθοδος λειτουργικής απομνημόνευσης υλικού και η επίτευξη υψηλής
σταθερότητας διατήρησής της είναι η μέθοδος της επανάληψης. Η επανάληψη αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση για την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Όμως για να
γίνουν παραγωγικές οι επαναλήψεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: Πρώτον, η εκμάθηση
δεν είναι ομοιόμορφη, γι’ αυτό, ενώ υπάρχει στην αρχή άνοδος κατά την ανάκληση, μπορεί να
ακολουθήσει η μερική παρακμή της. Δεύτερον, η εκμάθηση συμβαίνει με άλματα. Κάποιες φορές
η πολλαπλή επανάληψη δε δίνει ένα σημαντικό αποτέλεσμα ανάκλησης, όμως κατά τις επόμενες
επαναλήψεις γίνεται μια απότομη αύξηση του όγκου του αποθηκευμένου υλικού. Τρίτον, εάν το
υλικό προς μάθηση δεν παρουσιάζει δυσκολία στην απομνημόνευση, τότε η πρώτη επανάληψη
δίνει καλύτερο αποτέλεσμα, από ότι οι επόμενες. Τέταρτον, εάν το υλικό είναι δύσκολο, η
απομνημόνευσή του γίνεται με αντίθετη φορά, δηλαδή στην αρχή αργά ενώ μετά γρήγορα. Αυτό
εξηγείται, όταν το υλικό εμφανίζει δυσκολία, οπότε οι πρώτες επαναλήψεις δεν είναι επαρκείς
και ο όγκος του υλικού που μαθαίνεται αυξάνεται μόνο μετά από πολλές επαναλήψεις. Πέμπτον,
οι επαναλήψεις απαιτούνται όχι μόνον για την εκμάθηση ενός καινούριου υλικού, αλλά και όταν
χρειάζεται η σταθεροποίηση στη μνήμη του υλικού που μαθεύτηκε. Κατά την επανάληψη του
υλικού η σταθερότητα και η διάρκεια της αποθήκευσής του αυξάνεται αρκετά.

Επίσης είναι σημαντικό να διανέμεται σωστά η επανάληψη στην πάροδο του χρόνου. Στην
ψυχολογία είναι γνωστοί δυο τρόποι επανάληψης: η συγκεντρωτική και η κατανεμημένη. Κατά
την πρώτη μέθοδο το υλικό απομνημονεύεται με την πρώτη εκμάθηση και οι επαναλήψεις
πραγματοποιούνται η μία μετά την άλλη. Κατά την κατανεμημένη επανάληψη κάθε ανάγνωση
χωρίζεται από την επόμενη με ένα χρονικό διάστημα. Μελέτες καταδεικνύουν ότι η
κατανεμημένη επανάληψη είναι πιο ορθολογική από τη συγκεντρωτική.  Εξοικονομεί χρόνο και
ενέργεια, συμβάλλοντας σε μια πιο διαρκή μάθηση.

Πολύ κοντά στη μέθοδο της κατανεμημένης εκμάθησης είναι η μέθοδος ανάκλησης, κατά
την ώρα εκμάθησης. Η ουσία της έγκειται στην προσπάθεια αναπαραγωγής του υλικού, το οποίο
δεν έχει μαθευτεί πλήρως. Για παράδειγμα, το υλικό μπορεί να μαθευτεί με δυο τρόπους:

α) περιορίζεται μόνο σε ανάγνωση και επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες χρειάζεται
μέχρι την πλήρη εκμάθηση.
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β) γίνονται μια-δυο αναγνώσεις του υλικού, στη συνέχεια πρέπει να το επαναλάβει το
άτομο με τα δικά του λόγια, κατόπιν να το ξαναδιαβάσει μερικές φορές και να ξαναγίνει η
προσπάθεια της αναπαραγωγής κ.ο.κ.

Τα πειράματα δείχνουν ότι η δεύτερη επιλογή είναι πολύ πιο παραγωγική και πιο
αποτελεσματική.  Η απομνημόνευση είναι ταχύτερη και η διατήρηση γίνεται πιο σταθερή.

Η επιτυχία της απομνημόνευσης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το επίπεδο
αυτοελέγχου. Η εκδήλωση αυτοελέγχου φανερώνεται στην προσπάθεια να αναπαραχθεί το υλικό
κατά την εκμάθησή του. Τέτοιες προσπάθειες βοηθούν στο να προσδιορίσει το άτομο τι θυμάται,
ποια λάθη έκανε και τι πρέπει να προσέξει κατά τη μεταγενέστερη ανάγνωση. Επιπλέον, η
παραγωγικότητα της απομνημόνευσης εξαρτάται από τη φύση του υλικού. Το
οπτικοπαραστατικό υλικό αποθηκεύεται καλύτερα από το λεκτικό και το κείμενο που διαθέτει
λογική συσχέτιση αναπαράγεται καλύτερα από τις αποσπασματικές φράσεις.

1.5.2. Η διατήρηση

Η διατήρηση είναι η διαδικασία της ενεργητικής επεξεργασίας, συστηματοποίησης,
γενίκευσης του υλικού, που καταλήγει στην άριστη γνώση του. Η διατήρηση των πληροφοριών
που απομνημόνευσε το άτομο εξαρτάται από το βαθμό της κατανόησής τους. Υλικό που έχει
κατανοηθεί πλήρως, απομνημονεύεται καλύτερα. Η διατήρηση εξαρτάται επίσης από τις
ικανότητες του ατόμου. Σημαντικές για το άτομο πληροφορίες δεν λησμονούνται, αλλά και η
λήθη δεν είναι ομοιόμορφη: αμέσως μετά την εκμάθηση η απόσβεση είναι πιο γρήγορη για το
πρόσφατο, ενώ μετά πιο αργή. Γι’ αυτό το λόγο η επανάληψη δεν μπορεί να περιμένει, η
επανάληψη πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εκμάθηση, όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό.

Μερικές φορές κατά τη διατήρηση παρατηρείται το φαινόμενο της αναπόλησης. Η ουσία
της βρίσκεται στο ότι η ανάκληση, η οποία καθυστερείται για δυο, τρείς μέρες, είναι καλύτερη
από την άμεση. Η αναπόληση παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονα, εάν η πρώτη ανάκληση δεν ήταν
αρκετά κατανοητή. Από φυσιολογικής πλευράς η αναπόληση εξηγείται με ότι αμέσως μετά την
εκμάθηση ενός υλικού, σύμφωνα με το νόμο της αρνητικής απαγωγής, λαμβάνει χώρα η
αναστολή, η οποία στη συνέχεια σταματάει. Έχει διαπιστωθεί ότι η διατήρηση μπορεί να είναι
δυναμική και στατική. Δυναμική διατήρηση εκδηλώνεται στην κύρια μνήμη, στατική στη
μακροπρόθεσμη μνήμη. Με τη δυναμική διατήρηση το υλικό διαφοροποιείται λίγο, ενώ με τη
στατική, αντιθέτως, το υλικό υπόκειται σε αναδόμηση, μεταλλαγή και επεξεργασία.

Η ασφαλής διατήρηση διασφαλίζεται με την επανάληψη, η οποία ενισχύει και
ταυτόχρονα προστατεύει από τα λάθη, δηλαδή, από την απόσβεση προσωρινών συνδέσμων στον
εγκεφαλικό φλοιό. Η επανάληψη πρέπει να είναι ποικίλη και να έχει διαφορετικές μορφές: στη
διαδικασία επανάληψης τα δεδομένα είναι καλό να συγκρίνονται, να παραβάλλονται, να
συστηματοποιούνται. Κατά τη μονότονη επανάληψη λείπει η νοητική δραστηριότητα, μειώνεται
το ενδιαφέρον για απομνημόνευση και κατά συνέπεια δε δημιουργούνται προϋποθέσεις για τη
διαρκή συντήρηση. Πολύ πιο σημαντική για τη διατήρηση είναι η εφαρμογή της γνώσης. Όταν η
γνώση αυτή εφαρμόζεται οι γνώσεις απομνημονεύονται ακούσια.
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1.5.3. Η ανάκληση και η αναγνώριση

Η ανάκληση και η αναγνώριση είναι οι διαδικασίες ανάπλασης πρώτα από όλα αυτού που
είναι ήδη αντιληπτό. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο γεγονός ότι η αναγνώριση γίνεται κατά
τη δεύτερη επαφή με το αντικείμενο και κατά τη δεύτερη αντίληψή του, ενώ η ανάκληση σε
περίπτωση απουσίας του αντικειμένου.

Η ανάκληση μπορεί να είναι ακούσια και εκούσια. Ακούσια είναι η μη σκόπιμη ανάκληση
όταν δεν υπάρχει σκοπός για απομνημόνευση, όταν οι παραστάσεις έρχονται χωρίς προσπάθεια
από μόνες τους και οφείλονται περισσότερο στους συνειρμούς. Εκούσια ανάκληση είναι η
στοχοθετημένη διαδικασία ανάπλασης στη συνείδηση των προηγούμενων σκέψεων,
συναισθημάτων, επιθυμιών και πράξεων. Μερικές φορές, η εκούσια ανάκληση γίνεται εύκολα,
άλλες φορές απαιτεί προσπάθεια. Η συνειδητή ανάκληση, η οποία σχετίζεται με αντιμετώπιση
ορισμένων δυσκολιών και απαιτεί θεληματικές προσπάθειες ονομάζεται ανάπλαση.

Η ποιότητα της μνήμης πιο ξεκάθαρα ανιχνεύεται κατά την ανάκληση, η οποία είναι
αποτέλεσμα τόσο της απομνημόνευσης όσο και της διατήρησης, γι’ αυτό και η
αποτελεσματικότητα μπορεί να κριθεί μόνο από αυτήν. Η ανάκληση είναι μια πολύ σύνθετη
διαδικασία της αποτυπωμένης επανάληψης. Γίνεται μια ανασυγκρότηση, δηλαδή, διανοητική
επεξεργασία του υλικού: γίνεται αλλαγή σχεδίου αφήγησης, επιλέγεται το βασικό (κύριο) και
προστίθεται καινούριο υλικό από άλλες πηγές.

Η επιτυχία της ανάκλησης εξαρτάται από την ικανότητα ανάπλασης των συνδέσμων οι

οποίοι δημιουργούνται με την απομνημόνευση καθώς και την ικανότητα να χρησιμοποιηθεί το

σχέδιο που έχει εκπονηθεί κατά τη διάρκεια της ανάκλησης.

Η φυσιολογική βάση της αναγνώρισης και της ανάκλησης είναι η αναβίωση των ιχνών των

προηγούμενων διεργασιών στον εγκεφαλικό φλοιό. Με την αναγνώριση ζωντανεύει και η

διέγερση, η οποία ακολουθεί μετά την απομνημόνευση.

Μορφές ανάκλησης:

Αναγνώριση – μια εκδήλωση της μνήμης που παρατηρείται με την επαναλαμβανόμενη
αντίληψη του αντικειμένου.

Ανάμνηση (ενθύμηση) – πραγματοποιείται στην απουσία του ήδη αντιληπτού
αντικειμένου.

Ανάσυρση (ανάπλαση) – είναι η πιο δραστική μορφή της ανάκλησης, η οποία εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τη σαφήνεια των στόχων, καθώς και από το βαθμό της λογικής σειράς της
αποθηκευμένης στη Μ.Μ. πληροφορίας.

Αναπόληση – καθυστερημένη ανάκληση αντιληπτής στο παρελθόν πληροφορίας, που
φαινόταν ξεχασμένη.
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Φωτογραφική ή απεικονιστική μνήμη (eidetic imagery) – είναι μια ειδική μνημονική
ικανότητα που περιγράφει τη διατήρηση μιας ακριβούς και λεπτομερούς εικόνας.

Η αναγνώριση ενός αντικειμένου συντελείται τη στιγμή που αυτό γίνεται αντιληπτό και
σχηματίζεται στο άτομο μια αναπαράσταση ή με βάση την προσωπική εμπειρία (αναπαράσταση)
ή με βάση τις λεκτικές περιγραφές (αναπαράσταση μέσω της φαντασίας). Οι διαδικασίες
αναγνώρισης διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το βαθμό σαφήνειας. Η αναγνώριση γίνεται
λιγότερο σαφής σε περιπτώσεις όπου το άτομο έχει μόνο μια αίσθηση γνωριμίας ενός
αντικειμένου, όμως δεν μπορεί να το ταυτίσει με κάτι από το παρελθόν. Τέτοιες περιπτώσεις
χαρακτηρίζονται ως αβέβαιη αναγνώριση. Οι δύο αυτές μορφές αναγνώρισης αναπτύσσονται
σταδιακά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι δύο όμως απαιτείται σύνθετη σκέψη και
βουλητική διαδικασία.

1.5.4. Λήθη

Λήθη είναι μια φυσική διαδικασία. Με την πάροδο του χρόνου οι αναμνήσεις εξασθενούν
και αρκετές από αυτές χάνονται. Η καταπολέμηση της λήθης είναι απαραίτητη, επειδή συχνά
ξεχνιέται το απαραίτητο, το σημαντικό, το χρήσιμο. Πρώτα από όλα ξεχνά το άτομο πράγματα
που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, τέτοια που κρίνει ή αισθάνεται ως ασήμαντα. Οι λεπτομέρειες
ξεχνιούνται ευκολότερα. Συνήθως αποθηκεύονται στη μνήμη οι γενικές εικόνες και τα
συμπεράσματα.

Δύο είναι οι μορφές λήθης:

α) ανικανότητα ανάσυρσης ή αναγνώρισης.

β) λανθασμένη ανάσυρση ή αναγνώριση.

Μεταξύ της πλήρους ανάκλησης και της πλήρους λήθης υπάρχουν διαφορετικά στάδια
ανάκλησης και αναγνώρισης. Μερικοί ερευνητές τα αποκαλούν «επίπεδα μνήμης» και γι’ αυτό
χωρίζονται σε τρία επίπεδα: Ανάκληση μνήμης

Μνήμη αναγνώρισης

Διευκολυνόμενη μνήμη

Ας υποτεθεί, χάρη παραδείγματος ότι ο μαθητής μαθαίνει ένα ποίημα. Αν μετά από ένα
διάστημα μπορεί να το επαναλάβει σωστά, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο της μνήμης, το
υψηλότερο. Αν δεν μπορεί να το επαναλάβει, αλλά χωρίς δυσκολία αναγνωρίζει είτε οπτικά το
ποίημα στο βιβλίο είτε ακουστικά, αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο μνήμης. Αλλά αν ο μαθητής δεν
είναι σε θέση να το θυμηθεί, ούτε να το αναγνωρίσει, κατά τη δεύτερη εκμάθησή του ο μαθητής
χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την απομνημόνευσή του και αυτό είναι το τρίτο επίπεδο.  Έτσι, ο
βαθμός εκδήλωσης μπορεί να διαφέρει. Ενώ η φύση της εκδήλωσης της λήθης μπορεί να
διαφοροποιείται. Η μεγαλύτερη απώλεια υλικού γίνεται αμέσως μετά την αντίληψή του και στη
συνέχεια ξεχνά το άτομο πιο αργά.
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Η λήθη μπορεί αν είναι ολική ή μερική, προσωρινή ή μακρόχρονη.

Κατά την ολική λήθη το υλικό όχι μόνο δεν αναπαράγεται αλλά και δεν αναγνωρίζεται.
Μερική λήθη του υλικού εμφανίζεται όταν το άτομο το αναπαράγει ή μερικώς ή λανθασμένα,
καθώς επίσης και όταν μόνο το αναγνωρίζει, αλλά δεν μπορεί να το αναπαράγει.

Η μακρόχρονη (ολική ή μερική) λήθη, συμβαίνει όταν το άτομο για μεγάλο χρονικό
διάστημα δεν μπορεί να ανασύρει, να ανακτήσει το υλικό. Συχνά η λήθη είναι προσωρινή. Αυτό
φαίνεται όταν το άτομο δεν μπορεί να αναπαράγει το υλικό που θέλει, τη στιγμή που το θέλει,
ενώ μετά από ώρα του έρχεται στη μνήμη.

Η λήθη μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες. Ο πρώτος και ο πιο προφανής
είναι ο χρόνος. Χρειάζεται λιγότερο από μια ώρα για να χαθεί από τη μνήμη το μισό υλικό, το
οποίο απομνημονεύει το άτομο μηχανικά.

Για τη μείωση της λήθης είναι απαραίτητη: η κατανόηση της πληροφορίας καθώς και η
επανάληψή της.

Η λήθη σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη φύση της δραστηριότητας που προηγείται της
απομνημόνευσης καθώς και από αυτήν που έπεται.

Ο αρνητικός αντίκτυπος ο οποίος προηγείται της απομνημόνευσης ονομάζεται
προληπτική αναστολή. Ο αρνητικός αντίκτυπος που ακολουθεί μετά την απομνημόνευση
ονομάζεται αναδρομική αναστολή και είναι ιδιαίτερα εμφανής σε περίπτωση που μετά την
απομνημόνευση πραγματοποιείται παρόμοια με αυτήν δραστηριότητα ή εάν αυτή η ιδιαίτερα
δραστηριότητα απαιτεί μεγάλες προσπάθειες.

Μπορούμε να υποθέσουμε την προφανή σχέση: όσο περισσότερο χρόνο βρίσκονται
πληροφορίες στο ψυχισμό, τόσο πιο βαθειά είναι η λήθη. Όμως υπάρχουν και παράδοξα
φαινόμενα του ψυχισμού: οι ηλικιωμένοι άνθρωποι συγκρατούν στη μνήμη με ευκολία το μακρύ
παρελθόν, όμως το ίδιο εύκολα ξεχνούν αυτά που μόλις άκουσαν. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται
«νόμος του Ribot»5, ο νόμος της μνήμης του παρελθόντος.

Σημαντικός παράγοντας της λήθης θεωρείται ο βαθμός αξιοποίησης των διαθέσιμων
πληροφοριών. Το άτομο ξεχνά πράγματα που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, που κρίνει ή
αισθάνεται ως ασήμαντα. Αυτό πάνω από όλα αφορά τη σημασιολογική μνήμη για τις
πληροφορίες που λαμβάνουμε στην ώριμη ηλικία.

Η λήθη μπορεί να οφείλεται σε κινητοποίηση των αμυντικών ψυχικών μηχανισμών οι
οποίοι εκτοπίζουν από τη συνείδηση στο ασυνείδητο τις τραυματικές εμπειρίες, όπου στη

5 Ο νόμος του Ribot – νομοτέλεια η οποία διατυπώθηκε στα τέλη του ΧΙΧ αιώνα από τον Th. Ribot σύμφωνα με την
οποία η διάλυση της μνήμης κατά την προοδευτική αμνησία, όπως στις περιπτώσεις ασθένειας ή σε μεγάλες ηλικίες
ακολουθεί μια συγκεκριμένη αλληλουχία. Στην αρχή γίνονται απρόσιτες οι αναμνήσεις για πρόσφατα γεγονότα και
στη συνέχεια παρουσιάζεται διαταραχή της ψυχικής δραστηριότητας του ατόμου. Παρουσιάζεται απώλεια
συναισθημάτων και συνηθειών. Τέλος, διασπάται η ενστικτώδης μνήμη και η πορεία αυτών των βημάτων γίνεται με
αντίστροφη σειρά (B.Meshcheryakov, V.Zinchenko, Μεγάλο ψυχολογικό λεξικό, Μ: Olma – Press 2004, σ.57).
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συνέχεια και διατηρούνται λιγότερο ή περισσότερο. Κατά συνέπεια, «σβήνεται» αυτό που
παραβαίνει την ψυχολογική ισορροπία, προκαλώντας αρνητικές τάσεις(«κίνητρα λήθης»).

Άλλες μορφές λήθης είναι η λανθασμένη ανάκληση και η λανθασμένη αναγνώριση. Είναι
πασίγνωστο ότι οι αντιληπτές πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου χάνουν τη φωτεινότητα
και τη σαφήνειά τους στη μνήμη, γίνονται χλωμές και ασαφείς. Ωστόσο, οι αλλαγές των ήδη
αντιληπτών πληροφοριών μπορεί να έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα, όταν η λήθη εκφράζεται
όχι μόνο στην απώλεια σαφήνειας και διάκρισης, αλλά και σε ουσιαστική ασυμφωνία των
υπαρχόντων πληροφοριών που βρίσκονται σε ανάμνηση.

Οι σημαντικές αιτίες της λήθης πέρα από τις μέσες τιμές οφείλονται σε διαφορετικές
ασθένειες του νευρικού συστήματος, καθώς και σε σοβαρά ψυχικά και σωματικά τραύματα.
Αυτό οδηγεί σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται παλίνδρομη αμνησία, κατά την οποία η απώλεια
μνήμης εντοπίζεται σε μια περίοδο πριν από το γεγονός που προκάλεσε την αμνησία. Με την
πάροδο του χρόνου, αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί, και ακόμη περισσότερο, τα ξεχασμένα
γεγονότα μπορεί να αποκατασταθούν πλήρως στη μνήμη.

Το άτομο ξεχνά πιο γρήγορα επίσης σε περιπτώσεις ψυχικής και σωματικής κόπωσης. Ο
λόγος μπορεί να βρίσκεται στην επίδραση εξωγενών ερεθισμάτων, οι οποίοι δεν το αφήνουν να
συγκεντρωθεί στο επιθυμητό υλικό, όπως οι ενοχλητικοί θόρυβοι ή πράγματα τα οποία
εμπίπτουν στο οπτικό πεδίο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΝΗΜΗ (ανασκόπηση βιβλιογραφίας)

Υπάρχει αρκετά μεγάλος όγκος εκτενούς βιβλιογραφίας πάνω στα παιδαγωγικά και
ψυχολογικά θέματα. Η εργασία αυτή όμως θα βασιστεί πάνω σε επιστημονικά έργα και άρθρα
των: L.Mackinnon, N.I.Golubovskaya, A.P.Shchapov, V.I.Petrushin, Α.Stoyanov, U.K.Pugach – οι
οποίοι αποτελούν τη βάση στη διασαφήνιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Και όχι επειδή
είναι γνωστά και σεβαστά ονόματα στο εξωτερικό και στη Ρωσία αλλά και επειδή γνωστοί
εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι που ασχολούνται με προβλήματα της μνήμης, στα άρθρα τους
συχνά αναφέρονται σε αυτά τα έργα. Παραδείγματος χάρη, ο B.M.Teplov στο βιβλίο του «Η
ψυχολογία μουσικών ικανοτήτων» αναφέρεται στις απόψεις του A.P.Shchapov.6

Το έργο του J.K.Pugach «Η ανάπτυξη της μνήμης, το σύστημα των τεχνικών» κέρδισε τη
προσοχή μας με την πρωτότυπη προσέγγισή της, η οποία προϋποθέτει καλύτερη απομνημόνευση
του υλικού. Συνειδητά δε θα ασχοληθούμε σε αυτή την εργασία με τα έργα άλλων γνωστών
ψυχολόγων και παιδαγωγών για να αποφύγουμε τις ομοιότητες των πτυχιακών εργασιών, με
σχετικά θέματα πάνω στα προβλήματα μνήμης των απόφοιτων του τμήματός μας τα
προηγούμενα χρόνια.

2.1. Macκinnon L., Παίζοντας από μνήμης

Η L.Macκinnon είναι εξέχουσα εμπειρογνώμονας σε θεωρητικά προβλήματα της
εκτέλεσης και της παιδαγωγικής. Στο βιβλίο της έχει συγκεντρώσει την πλούσια εκτελεστική και
διδασκαλική της εμπειρία όπως και την εμπειρία μαθητών διαφορετικού βαθμού ταλέντου και
επιπέδου. Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας αναλύει τα προβλήματα της μνήμης από την πλευρά
της ψυχανάλυσης7. Σύμφωνα με τη θεωρία του Sigmund Freud8, υπάρχουν δυο πλευρές του
ανθρώπινου «εγώ»: το συνειδητό και το ασυνείδητο (ή υποσυνείδητο).

«Το ασυνείδητο συνδέεται με τη βιολογική φύση του ανθρώπου και ελέγχεται από
ένστικτα που διέπουν τον τομέα των αισθησιακών φυσικών αναγκών.

6 Teplov B.M. Ψυχολογία Μουσικών Ικανοτήτων. –Μ., 1947, σ. 244
7 Ψυχανάλυση – οικογένεια ψυχολογικών θεωριών και μεθόδων που στοχεύουν στη συστηματική εξήγηση των
ασυνείδητων συνδέσμων μέσω συνειρμικών διαδικασιών. Μια από τις μεθόδους ψυχοθεραπείας δημιουργήθηκε
από τον Sigmund Freud και διαδόθηκε ευρέως στην Ευρώπη (αρχές ΧΧ αιώνα). (Reber A. Επεξηγηματικό Λεξικό της
Ψυχολογίας, M.: Veche, ACT 2000, σ.97).
8 Sigmund Freud (πλήρες όνομα: Sigismund Schlomo Freud, 6 Μαΐου 1856 Πρζίμπορ, Τσεχία – 23 Σεπτεμβρίου 1939,
Λονδίνο) – αυστριακός ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχαναλυτικής σχολής στον τομέα της ψυχολογίας. Ανέπτυξε μια
νέα θεωρία, σύμφωνα με την οποία ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς ελέγχεται από ασυνείδητα
κίνητρα που έχουν κρυφό σεξουαλικό νόημα. (Reber A. Επεξηγηματικό Λεξικό της Ψυχολογίας, M.: Veche, ACT 2000,
σ.97).
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Το συνειδητό ελέγχει το ασυνείδητο και καθορίζει τη συμπεριφορά στο κοινωνικό
περιβάλλον. Μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου συμβαίνει σύγκρουση, έτσι η ισορροπία
μεταξύ των δυο σφαιρών ψυχισμού διαταράσσεται. Ο ψυχισμός προσαρμόζεται αυτόματα στις
αρχές της ηδονής, οι οποίες τροποποιούνται σε αρχές της πραγματικότητας και κατά την
ανισορροπία πραγματοποιείται εκπομπή μέσω της ασυνείδητης σφαίρας».9

Με βάση αυτή τη θεωρία η Mackinnon χτίζει τη γενική ψυχολογική θεωρία της, η οποία
ερμηνεύει τη μουσική μνήμη ως σύνολο όλων των στοιχείων που αποτελούν τη μουσική εμπειρία
και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμάθηση με την ευρύτερη έννοια του όρου. Από το
βιβλίο της συγγραφέα είναι εμφανές ότι βασικό στοιχείο για την βελτίωση της μνήμης είναι μια
βαθιά κατανόηση των διεργασιών στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο που είναι απαραίτητο
στοιχείο στη διάπλαση δεξιοτήτων για την αφομοίωση νέων τεχνικών απομνημόνευσης ενός
μουσικού έργου.

Σύμφωνα με την Mackinnon, οι άνθρωποι διαφέρουν και ως προς την ποιότητα της
μνήμης, και ως προς τη δύναμή της. Κάποιος απομνημονεύει ένα κομμάτι σχετικά γρήγορα μετά
από ένα μόνο άκουσμα ή παίξιμό του, άλλος για την απομνημόνευση του ίδιου κομματιού
χρειάζεται βδομάδες. Όμως η γρήγορη διαδικασία απομνημόνευσης μπορεί να μην είναι αρκετά
ακριβής και σταθερή σε σχέση με αυτήν του «δουλευτάρη», ο οποίος απορροφάει τη μουσική
αργά, μέχρι που αυτή πραγματικά γίνεται μέρος του εαυτού του. Αυτή η διαδικασία, της
σταδιακής απορρόφησης, οδηγεί σε ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις της ίδιας της μουσικής, της
ερμηνείας της. Κατά συνέπεια, αυτός που μαθαίνει αργά, μπορεί να έχει μεγαλύτερο κέρδος.

Η «φυσική» μνήμη συνήθως συνδέεται με τη λεγόμενη «απόλυτη ακοή», όμως αυτοί που
έχουν αυτό το χάρισμα συνήθως βιάζονται να το χρησιμοποιήσουν. Απομνημονεύοντας με
ευκολία μετά από μόλις μια ακρόαση, δεν μπαίνουν στη διαδικασία της επιμελούς μελέτης, που
είναι απαραίτητο στοιχείο για την ακριβή και σίγουρη εκτέλεση από μνήμης. H μνήμη των νέων
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, ευπαθής. Ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να αποστηθίζουν
ολόκληρες σελίδες από βιβλία, χωρίς καλά-καλά να καταλαβαίνουν το νόημά τους.

Αυτό το είδος μνήμης μας θυμίζει τη μνήμη του παπαγάλου και τείνει να μειώνεται με την
ανάπτυξη της νοημοσύνης. Αυτό αποτελεί τη βάση για μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία η
μνήμη φθίνει μετά την ηλικία των 25 ετών – την ηλικία της ωριμότητας. Πολλοί άνθρωποι (όπως
και μουσικοί) πιστεύουν ότι μετά τα 35, το αργότερο τα 40 έτη είναι μάταιη η προσπάθεια
απομνημόνευσης. Μια τέτοια θεωρία της φθοράς της μνήμης είναι εύκολη δικαιολογία για ένα
μέτριο μυαλό. Αυτοί που το λένε δικαιολογούν την απραξία τους, επιλέγοντας τον εύκολο δρόμο,
όπως: «είμαι πολύ μεγάλος για να μάθω ξένες γλώσσες» αντί να ακολουθεί τη διαφορετική αρχή:
«Κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι καινούριο». Όταν ο άνθρωπος είναι ικανοποιημένος με τη φυσική
του κατάσταση, συνήθως ξεχνάει ή δε θέλει να θυμάται ότι για τη διατήρηση του εγκεφάλου,
όπως και των μυών, χρειάζεται καθημερινή εξάσκηση.

Υπάρχουν ωστόσο εξαιρετικές προσωπικότητες που διαφέρουν από τους πνευματικά
στάσιμους, επιλέγοντας διαφορετικό τρόπο ζωής. Γνωρίζοντας ότι παρά την επιρροή των ηλιακών

9 Reber A. Επεξηγηματικό Λεξικό της Ψυχολογίας, M.: Veche, ACT 2000, σ.111.
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αλλαγών του εγκεφάλου η παιδική ευαισθησία (αφυΐα) φεύγει και αντικαθίσταται με μια πιο
χρήσιμη και αξιόπιστη επιλεκτική μνήμη ωριμότητας.

Ο μουσικός που στην ηλικία των 35 ετών λέει: «είμαι πολύ μεγάλος για να επικεντρωθώ»
πρέπει να αντιπαρατάσσει τον εαυτό του με έναν άλλο, ο οποίος με μεγάλη χαρά ξεκινά τη
μελέτη μιας καινούριας σονάτας, σε ηλικία 70 ετών και άνω.

Η δύναμη της μνήμης εξαρτάται από τη συνήθεια της μάθησης. Η ελεγχόμενη μνήμη
μπορεί να αντισταθμίσει τα απερχόμενα χρόνια. Έτσι ο Pachman στην ηλικία των 70 χρόνων
εξομολογήθηκε ότι μόλις τότε έμαθε να εργάζεται. Οι μουσικοί της μεγαλύτερης γενιάς θα πρέπει
να ψάξουν δικές τους μεθόδους εκμάθησης, διατηρώντας τη νεότητα της ψυχής η οποία θα έχει
ευεργετικά αποτελέσματα και στη μνήμη, και σε συμπληρωματικές τεχνικές που στηρίζονται σ’
αυτήν.

Αυτός που δεν έχει απόλυτη ακοή, πρέπει να δουλεύει σκληρά για την απομνημόνευση
ενός μουσικού κομματιού. Άλλος που έχει αυτό το χάρισμα, θα πρέπει να ξοδέψει πολύ λιγότερο
χρόνο, όμως όλοι πρέπει να μελετούν.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι μουσικοί σαν τους σκλάβους είναι καταδικασμένοι να
δουλεύουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Αντιθέτως, η συγγραφέας είναι σίγουρη ότι το έργο
του μουσικού μπορεί να γίνει ευχάριστο και απαγωγικό. Η εστίαση θα τονώνεται με το
ενδιαφέρον, τη λογική οργάνωση εκμάθησης, ενώ θα ανταμείβεται με εξοικονόμηση του χρόνου.
Παράλληλα η γνώση απλών νόμων του ψυχισμού θα οδηγήσει στην απουσία της υπερβολικής
νευρικής έντασης.

Η συγγραφέας πιστεύει ότι η μουσική μνήμη ως κάποιο ιδιαίτερο είδος μνήμης δεν
υπάρχει. Αυτό που συνήθως ονομάζουμε μουσική μνήμη, στην πραγματικότητα είναι η
συνεργασία των διαφορετικών τύπων της μνήμης που έχει κάθε φυσιολογικός άνθρωπος – είναι
μνήμη του αυτιού, του ματιού, της αφής και της κίνησης. Ο έμπειρος μουσικός χρησιμοποιεί
συνήθως όλα τα είδη μνήμης.

Παλιά, εξανάγκαζαν τους αρχάριους να γνωρίζουν τη μουσική, πρώτα από όλα με τα
μάτια, σαν κάτι που θα πρέπει «να βλέπουμε παρά να ακούμε». Ακόμη και σήμερα, κάποιοι που
διδάσκουν με αυτό τον τρόπο, ενθαρρύνουν στους μαθητές τους τις κακές συνήθειες.
Συγκεκριμένα αυτοί των οποίων η μνήμη των μυών ελέγχεται περισσότερο με την όραση παρά με
την εσωτερική ακοή, διαμαρτύρονται για την έλλειψη της ακοής.

Τέσσερεις τύποι μνήμης είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετοι. Εάν ο μουσικός πιστεύει
ότι τα δάχτυλά του δεν μπορούν να εμπιστευτούν τη μνήμη ακοής, τότε αισθάνεται ένα αίσθημα
κατωτερότητας, επιβραδύνοντας έτσι τη συνολική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια είναι εμφανές ότι
εάν η ακουστική μνήμη δεν ελέγχει τη μνήμη των μυών, η εκτέλεση γίνεται αβέβαιη και μη
μουσική.

Κατά τη γνώμη μας, το προαναφερόμενο  θα πρέπει να γίνει αξίωμα για κάθε μουσικό.
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Την ακουστική μνήμη μπορεί να αναπτύξει κανείς ακόμη και σε μεγάλες ηλικίες. Λίγα
λεπτά καθημερινής εξάσκησης της ακοής και στη συνέχεια η μελέτη των αρμονιών στο πιάνο,
σταδιακά θα δημιουργήσουν τη συνήθεια να συλλογίζεται  τη μουσική όχι με μαύρα και άσπρα
σύμβολα, αλλά με ηχητικές εικόνες. Αυτό θα επεκτείνει αρκετά τις δυνατότητες απόδοσης,
επειδή οι μύες, ενεργώντας λιγότερο «μηχανικά», θα είναι πρόθυμοι να ανταποκριθούν στις
προθέσεις του καλλιτέχνη.

Δεν έχουν όλοι την ίδια ικανότητα να βλέπουν. Ένας βλέπει νοερά μια παρτιτούρα με
λεπτομέρειες, άλλος την ίδια παρτιτούρα πολύ αόριστα, χάνοντας πολλές λεπτομέρειες, ενώ ο
τρίτος δεν μπορεί καθόλου να δει με εσωτερική όραση. Ωστόσο, ο τελευταίος μπορεί να
απομνημονεύει τη μουσική το ίδιο καλά, παρόλο που ο πρώτος έχει ικανότητα οξείας
πνευματικής όρασης.

Αυτός που έχει καλή prima vista χρησιμοποιεί κυρίως την οπτική μνήμη, όμως μην
έχοντας το χρόνο να κατανοήσει την αντιληπτή μουσική, δεν είναι σε θέση να την ανακαλέσει στη
μνήμη αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι η μουσική που έχει φωτογραφηθεί οπτικά, δεν είναι
απαραίτητο να αποθηκεύεται στη μνήμη. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να μάθει κάποιος και να
αποθηκεύσει ένα κομμάτι, χωρίς να το βλέπει. Έτσι μαθαίνουν τη μουσική οι τυφλοί και όλοι
αυτοί που έχουν κανονική όραση, οι οποίοι όμως δεν έχουν την ικανότητα να βλέπουν
διανοητικά (ή βλέπουν θολά).

Πολλοί εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι στην εκμάθηση ενός μουσικού έργου πρέπει να
χρησιμοποιείται η οπτική μέθοδος. Αυτό δεν ισχύει, παρά μόνο αν ο μαθητής μπορεί «να ακούει
βλέποντας». Αυτόν όμως που δε διαθέτει τέτοια ικανότητα, η οπτική μέθοδος απομνημόνευσης
μπορεί να τον βλάψει σοβαρά. Πολύ εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η οπτική απομνημόνευση, που
αρχικά είναι μηχανική, σταδιακά μετατρέπεται σε καθαρά δημιουργική, στην ικανότητα «να
ακούει ο μαθητής βλέποντας». Όμως πολλοί που προσπάθησαν να απομνημονεύσουν τη
μουσική, στη συνέχεια παραιτήθηκαν από το παίξιμο από μνήμης, πιστεύοντας ότι έχουν «κακή
μνήμη».

Ο καθένας πρέπει μόνος του να αποφασίσει σε ποιο βαθμό πρέπει να βασίζεται στην
οπτική μνήμη. Αυτός που «βλέπει» τη μουσική, φυσικά θα κάνει καλά αν χρησιμοποιήσει αυτό
τον τύπο μνήμης και τον εμπιστευτεί. Όμως, υπάρχουν και αυτοί που στηρίζονται στην ακοή και
στις μυϊκές αισθήσεις και δεν υστερούν καθόλου στην απομνημόνευση της μουσικής.

Η οπτική μνήμη καθώς και η τέλεια ακοή, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες, όμως δεν είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση από μνήμης.

«Η μνήμη αφής έχει καλύτερο αποτέλεσμα αν παίξει κανείς με κλειστά μάτια και σε
σκοτάδι. Αυτό βοηθά τον μουσικό να ακούει τον εαυτό του και να ελέγχει τις αισθήσεις με τα
άκρα των δαχτύλων. Ο πιανίστας, όπως και ο τσεμπαλίστας πρέπει να νιώθει τα πλήκτρα, χωρίς
να τα χτυπά. Ένας καλός οργανίστας δεν χτυπάει το πόδι του στο ποδόπληκτρο, αλλά νιώθει τις
ομάδες των μικρότερων πλήκτρων και έτσι χωρίς να τα κοιτάζει ξέρει τι πρέπει να κάνει.» 10

10 L.Mackinnon, Παίξιμο από μνήμης,  έκδ. «Μουσική» 1967, σ.20.
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Η μυϊκή μνήμη ενός οργανοπαίκτη πρέπει να είναι καλά αναπτυγμένη, γιατί χωρίς άμεση
νευρική αντίδραση στο άγγιγμα των πλήκτρων, όπως και σε ακουστική αντίληψη, η
επαγγελματική τεχνική είναι αδύναμη. Οι κινήσεις ποτέ δεν πρέπει να είναι μηχανικές – πρέπει
να είναι αυτόματες, με άλλα λόγια υποσυνείδητες. Μόνο παίζοντας κάποιος από μνήμης μπορεί
να καταλάβει πόσο αξιόπιστη είναι η κιναισθητική μνήμη που περιλαμβάνει επίσης και την
αίσθηση της κατεύθυνσης. Το αυτί ακούει τον ήχο, τη συγκεκριμένη στιγμή με την εσωτερική
ακοή φαντάζεται αυτόν τον ήχο, και αν εμπιστευτεί τη μνήμη, τα χέρια υπακούν στη συνήθεια
και βρίσκουν το δρόμο τους.

Οι δύο τύποι μνήμης – μυϊκή και αφής – στην πραγματικότητα είναι αναπόσπαστοι ο ένας
από τον άλλο, αλλά στη φάση της απομνημόνευσης πρέπει να συνεργάζονται τουλάχιστον τρεις
τύποι: ακουστικός, απτικός και κιναισθητικός. Η οπτική μνήμη συνήθως συνδέεται με τους
άλλους και προστίθεται σε κάποιο βαθμό σε αυτό το «κουαρτέτο», εξυπηρετώντας τη
διαμόρφωση των συνηθειών που είναι αναγκαίες σε κάθε καλλιτέχνη.

Η μνήμη και οι συνήθειες αποτελούν μαζί μια τεράστια ιδιότροπη ορχήστρα, τα μέλη της
οποίας βρίσκονται σε μια μυστική και λεπτή συμμαχία που είναι ικανή να κάνει απρόσμενα
κόλπα (τεχνάσματα). Την κατάρτιση και την διάπλαση αυτής της ορχήστρας πρέπει να αναλάβει
ένας αυστηρός μαέστρος – Νους, επειδή για επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων απαιτείται
βαθιά γνώση της υπόθεσης και αυστηρή πειθαρχία.

Η κιναισθητική μνήμη δύσκολα κυριαρχείται από το μαέστρο, και ακόμη πιο δύσκολα
επιτυγχάνεται η αναπόσπαστη προσοχή. Αυτή μπορεί να επιφέρει σύγχυση σε όλη την ορχήστρα.
Αλλά επειδή οι συνήθειες δεν αλλάζουν βίαια, ο μαέστρος πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη υπομονή
ώστε οι πρόβες να έχουν μεγαλύτερο όφελος.

Από την άλλη πλευρά, όταν η μνήμη τροφοδοτείται από το ενδιαφέρον, οι συνήθειες
υποτάσσονται πολύ γρήγορα, αφομοιώνοντας τους ρόλους τους. Καλά εκπαιδευμένοι μουσικοί
εκτελούν άψογα τους ορχηστρικούς τους ρόλους, εκτός αν ο Νους υποκύψει στο διαβόητο άγχος.

Σύμφωνα με την Mackinnon, ο καλύτερος δάσκαλος ενός μουσικού είναι οι δικές του
φυσικές αισθήσεις, για αυτό το λόγο η ανάλυση της προσωπικής εμπειρίας είναι ευεργετική.
Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η θεωρία μάθησης.

Σε αυτό το κεφάλαιο, ο συγγραφέας ερευνά τη θεωρία της ψυχανάλυσης για να δείξει το
πόσο ευέλικτη, πολύπλευρη και ευπροσάρμοστη) είναι η λειτουργία της μνήμης. Με ευρεία
έννοια του όρου, η μνήμη δεν περιορίζεται μόνο στην απομνημόνευση του «πολύ σημαντικού».
Η μνήμη συμμετέχει σε διαφορετικές πτυχές της ζωής μας, τόσο σε συνειδητές όσο και σε
υποσυνείδητες. Άλλωστε, η μνήμη είναι η βάση της ύπαρξης και ανάπτυξης.

Αυτό που συμβαίνει στον ύπνο, ήταν και παραμένει ένα μυστήριο, που μέχρι και σήμερα
παραμένει κρυφό. Σύμφωνα με τη θεωρία του Sigmund Freud, τα όνειρα αποτελούν εκδήλωση
του ασυνείδητου «εαυτού» μας του δεύτερου μισού μας, το οποίο δε γνωρίζουμε καθόλου καλά.
Τι κι αν τα όνειρα δεν μπορούν να περιγράψουν ζωντανά και πολύχρωμα το συνειδητό εαυτό
μας; Ένας λόγος παραπάνω για να ερευνήσουμε το μυστηριώδη κόσμο της φαντασίας.
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Τα όνειρα αποκαλύπτουν ενδιαφέροντα πράγματα για τη λειτουργία της μνήμης μας.
Μπορούν να είναι μεγαλόπρεπα ή αστεία, αλλά από την πλευρά της άγρυπνης συνείδησης είναι
σπάνια λογικά. Είναι προφανές, ότι, όταν μας παίρνει ο ύπνος, ο έλεγχος του ψυχισμού περνάει
σε άλλο μέρος της ύπαρξής μας, στο υποσυνείδητο. Έτσι, βλέπουμε ότι ο ψυχισμός μας σύμφωνα
με τις συνθήκες λειτουργεί σε διαφορετικούς τομείς με διαφορετικούς τρόπους. Στο όνειρο
μπορεί να δούμε ξαφνικά έναν άνθρωπο, τον οποίον έχουμε ξεχάσει εδώ και καιρό, αλλά μας
εμφανίζεται με πολλές λεπτομέρειες και μιλάει με γνωστή φωνή. Θα τολμούσε τότε ένας
μουσικός μετά το ξύπνημα να πει: «δεν έχω καλή μνήμη»; Ακόμη και μια επιφανειακή μελέτη των
ονείρων αποκαλύπτει την εκπληκτική επιμονή της μνήμης. Μερικοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η
μνήμη διατηρεί κάθε εντύπωση που λαμβάνουμε.

Το υποσυνείδητο, καθώς και το συνειδητό είναι από τη φύση τους δημιουργικά.
Αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο των ονείρων μας με λεπτομέρεια. Αυτός κάνει πράξεις, τις οποίες
δεν έχουμε δει να κάνει στην πραγματικότητα, λέει πράγματα που ποτέ δεν έχουμε ακούσει από
αυτόν: αυτό είναι το παιχνίδι του υποσυνείδητου, που συνδυάζει ανόμοια κομμάτια των ιδεών
σε νέα φανταστικά σχήματα και εμείς δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις προθέσεις και τις
αντιδράσεις του. Μερικές φορές το υποσυνείδητο διασκεδάζει με «αστεία», που δεν περιέχουν,
από την πλευρά της άγρυπνης συνείδησης, καθόλου έξυπνο χιούμορ. Μερικές φορές σε αυτό
προστίθεται η έμπνευση που προχωρά πολύ πέρα από τα όρια του δυνατού.

Στον ύπνο ο ψυχισμός του ανθρώπου ελέγχεται από το υποσυνείδητο, με συνέπεια να
νιώθει πολύ άβολα με τα άγρυπνα συναισθήματα. Το υποσυνείδητο, αγνοώντας όλες τις
δυνατότητες του ανθρώπου και τους φυσικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένου του νόμου της
βαρύτητας, μπορεί να μας κάνει να πλέουμε πάνω στα σύννεφα. Το μέτρο όπως και η αίσθηση
χρόνου μπορεί να μας απατήσουν και μέσα σε μισό λεπτό μπορεί να χωρέσει η εμπειρία ενός
ολόκληρου μήνα.

Η ασυνείδητη δραστηριότητα δεν σταματάει ποτέ. Τη νύχτα υπό τη συνοδεία των
συνεχόμενων ονείρων, η καρδιά πρέπει να χτυπάει το ίδιο όπως και κατά τη διάρκεια της ημέρας,
τα πνευμόνια – να αναπνέουν, οι ιστοί μυϊκοί και νευρικοί να αποκαθιστώνται. Πιστεύουμε ότι
πολλά πράγματα όπως η υγεία, η ικανότητα κίνησης, η ομιλία είναι δεδομένα. Αν και η γνωριμία
με το φαινόμενο συνήθως στερεί τη δυνατότητα αιφνιδιασμού, ας προσπαθήσουμε ως
ευσυνείδητοι ερευνητές να συλλογιστούμε τη θαυματουργή ζωντανή μνήμη που ελέγχει πολλές
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Η ίδια η μνήμη και όχι ο φόβος μήπως την χάσουμε
μας δίνεται από τη γέννησή μας. Είναι δυνατόν να αμφιβάλουμε για την τελειότητα της
λειτουργίας της!;

Η πράξη της ομιλίας είναι φαινόμενο πολύ πιο πολύπλοκο από το παίξιμο στο μουσικό
όργανο, και αφού ο μουσικός μπορεί να επαναλάβει μια λεκτική φράση από μνήμης, το να
επαναλάβει μια μουσική φράση πρέπει να είναι σχετικά εύκολο.

Η εκτέλεση ενός  μουσικού έργου, καθώς και η ομιλία – είναι επίκτητη δεξιότητα και όχι
φυσικά διαπραττόμενη ενέργεια (όπως το χτύπημα της καρδιάς). Αυτές τις δεξιότητες πρέπει να
τις μαθαίνουμε συνειδητά. Για να μάθουμε να μιλάμε ή να γράφουμε ή να παίξουμε μια κλίμακα
χρειάζεται προσπάθεια, και η προσπάθεια γίνεται μικρότερη μετά από πολύ εξάσκηση. Τέλος,
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μετά από αρκετή εξάσκηση μπορούμε να εκτελούμε αυτές τις ενέργειες «χωρίς σκέψη». Η
εκτέλεση ενός προγράμματος συναυλίας από μνήμης φαντάζεται στον αμύητο ακροατή σαν ένα
είδος θαύματος, ενώ ένας έμπειρος σολίστας πιστεύει ότι είναι πολύ φυσικό. Όταν ο έλεγχος των
κινήσεων εξελίσσεται σε «έξυπνη συνήθεια» στο υποσυνείδητο, αυτές οι κινήσεις χωρίς να
χάνουν την αρχική τους σύνθετη δομή, γίνονται φυσικές και ανάλαφρες.

Η συνειδητή προσοχή κάθε δεδομένης στιγμής μπορεί να ασχολείται μόνο με ένα πράγμα,
ενώ το ασυνείδητο ταυτόχρονα ελέγχει αμέτρητες λειτουργίες. Εάν δεν υπάρχει αυτή η
καταπληκτική ιδιότητα του ασυνείδητου, οι δεξιότητες που έχουμε αποκτήσει θα ήταν εξαιρετικά
περιορισμένες τόσο στη χωρητικότητα όσο και στη φύση τους.

Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση συνηθειών, είτε αυτές
είναι κατάλληλες είτε μη, αλλά με το ξεκίνημα της διαδικασίας τον έλεγχο αναλαμβάνει η
συνείδηση. Η επιλογή του υλικού, η διάπλαση των δεξιοτήτων, η ανάλυση της ενέργειας που
πραγματοποιήθηκε, όλα αυτά ανήκουν στο πεδίο καθηκόντων του Νου, και ο μουσικός που
συνειδητοποιεί την ευαισθησία της μουσικής και τη φυσική της αντοχή, πρέπει να
συμπεριφέρεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Ξεκινώντας από καθαρά πρακτικούς λόγους, θα περιοριστούμε σε μια απλοποιημένη
αναπαράσταση των δυο πλευρών της ύπαρξής μας – του συνειδητού και του υποσυνείδητου.

Οι επιτυχίες στη μουσική δεν είναι επαρκείς χωρίς τη δύναμη της θέλησης, αλλά ακόμη
και η θεληματική πίεση είναι διανοητική παρά την οποιαδήποτε εξωτερική προσπάθεια. Φυσικά,
ανάλογα με το βαθμό προετοιμασίας αυτή η προσπάθεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή
μικρότερη, όμως από μόνη της η αποφασιστικότητα, ακόμη και η πιο ένθερμη δεν οδηγεί στην
επιτυχία. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, όταν κάνουμε προσπάθεια για να κοιμηθούμε ότι ο ύπνος
δεν μας παίρνει. Όταν κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να μην αγχωθούμε γίνεται το ανάποδο.

Στη ψυχολογία είναι γνωστός ο νόμος «της αντίστροφης προσπάθειας». Πάνω σε αυτό
λέει ο Ch. Baydouin: «Εάν κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση που περιγράφεται με τα λόγια:
«Θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ», μπορεί να θέλει ότι θέλει, αλλά όσο περισσότερο προσπαθεί, τόσο
λιγότερο θα μπορεί»11

Εάν η αντιυποβολή δεν είναι τόσο ενεργή, όπως στην περίπτωση της «αντίστροφης
προσπάθειας» («θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ»), έστω και μια συνειδητή σκέψη μπορεί να είναι
ένα σοβαρό εμπόδιο της υποσυνείδητης πράξης. Αν προσπαθεί κανείς να παίξει σωστά, όταν
παίζει από μνήμης – απλά επιτυγχάνει να κάνει περισσότερα λάθη απ’ ότι συνήθως. Σε όλες τις
περιπτώσεις όπου οι πράξεις που οφείλονται σε πολλαπλές επαναλήψεις γίνονται συνήθεια, θα
πρέπει να αποφευχθεί η ενεργή παρέμβαση της συνείδησης.

Ένας άντρας δένει τη γραβάτα του τόσες φορές που μπορεί να το κάνει αυτόματα, αλλά
εάν από απροσεξία σκεφτεί πώς το κάνει – το δέσιμο γίνεται στραβό και θα πρέπει να ξεκινήσει
από την αρχή. Βγαίνοντας στη σκηνή ο ρήτορας προσπαθεί να δείχνει αξιοσέβαστος, όμως
δίνοντας σε αυτό πολύ μεγάλη προσοχή περπατάει αφύσικα, αδέξια. Μια έμπειρη

11 Charles Baydouin – διάσημος Βρετανός ψυχολόγος.
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δακτυλογράφος η οποία προσπαθεί υπερβολικό να αποφύγει τα λάθη, οπωσδήποτε θα κάνει
υπερβολικά πολλά. Δεν είναι απαραίτητο να δοθούν και άλλα παραδείγματα για το τι μπορεί να
αποκαλεστεί «παρέμβαση της συνείδησης». Έτσι, αν ένας μουσικός παίζοντας ένα κομμάτι,
σκέφτεται την τεχνική πλευρά, αντί να δώσει έμφαση στην ίδια τη μουσική – η ερμηνεία θα είναι
κακή, ακόμη και στην περίπτωση που μπροστά του έχει τις παρτιτούρες. Στην απουσία πάλι της
παρτιτούρας η συνείδηση μπορεί να προκαλέσει την πλήρη αποτυχία της μνήμης.

Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν εμφανίζονται απαραίτητα λόγω του φόβου (όπως στη
περίπτωση της αντίστροφης προσπάθειας), αλλά μπορούν να παραχθούν από την έλλειψη απλών
γνώσεων ψυχολογίας. Μερικοί άνθρωποι δεν σκέφτονται, ότι, αφού η ζωή αποτελείται κυρίως
από διανοητικές και σωματικές συνήθειες – πρέπει να υπάρχει ένα μέρος του «εαυτού μας» το
οποίο να είναι υπεύθυνο για αυτές τις συνήθειες. Ακόμη και ένας έμπειρος μουσικός ο οποίος
δεν έχει παραμικρή ιδέα για τις δυνατότητες του υποσυνείδητου, καμιά φορά πιστεύει ότι η
συνείδηση είναι πλήρως υπεύθυνη για την συμπεριφορά του στη σκηνή.

Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η επιλογή, η διαμόρφωση συνηθειών και στη
συνέχεια η διόρθωση τους είναι ο στόχος της νόησης του μουσικού, αλλά στη σκηνή θα ήταν
καλό να δώσει ελευθερία στις συνήθειες – εδώ η ύπαρξη ελέγχου της συνείδησης θα είναι
περιττή. Μια συνείδηση προσπάθεια αναπόφευκτα προκαλεί ένταση, και ο μηχανισμός της
μνήμης (η ανάκληση) μπορεί να λειτουργεί άψογα, μόνον όταν η μνήμη είναι ελεύθερη από κάθε
περιορισμό. Σε αυτήν την περίπτωση στην προσοχή θα πρέπει να δοθεί  παθητικός ρόλος.

Η νόηση, για την οποία δικαίως υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, είναι μόνο μικρό μέρος της
προσωπικότητάς του. Μαζί με αυτήν υπάρχει το αρχέγονο, υποσυνείδητο μυαλό, στο οποίο
πρέπει να δοθεί η ελευθερία.

Μια έμπειρη δακτυλογράφος ή μια πλέκτρια δουλεύουν υποσυνείδητα, η προσοχή τους
μπορεί ελεύθερα να ασχολείται με τελείως εξωγενείς σκέψεις. Μερικά είδη της γραφοτεχνικής
δουλειάς ή του πλεξίματος δεν απαιτούν προσοχή, και το γεγονός ότι η σκέψη σε αυτές τις
περιπτώσεις ταξιδεύει αλλού, ουσιαστικά βοηθάει στη δουλειά, επιτρέποντας έτσι στις
υποσυνείδητες συνήθειες να πράττουν χωρίς παρεμβολές. Ωστόσο, το παίξιμο σε μουσικό
όργανο διαφέρει σημαντικά από τη δουλειά στη γραφομηχανή, και παρόλο που οι κινήσεις ενός
μουσικού – ερμηνευτή πρέπει να γίνονται αυτόματα, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να
μετατρέπονται σε καθαρά μηχανικές χωρίς να τις σκέφτεται να τις μετατρέπουμε σε καθαρά
«μηχανικές». Η συνείδηση δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο υποσυνείδητο, αλλά στη μουσική
ερμηνεία αυτά τα δύο κομμάτια του «εαυτού» δεν μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα το ένα από
το άλλο, γιατί ο προορισμός τους είναι να λειτουργούν μαζί.

Εδώ πρέπει να τεθεί ένα σημαντικό ερώτημα: ποια είναι η διαφορά μεταξύ της
αυτοματοποιημένης, αλλά ταυτόχρονα εκφραστικής απόδοσης, και μιας ερμηνείας που σαν τη
λατέρνα ηχεί μηχανικά; Ούτε ο φυσιολόγος, ούτε ο ψυχολόγος δεν μπορούν να λύσουν ακόμη
αυτό το πρόβλημα.

Κάθε μουσικός προικισμένος με ταλέντο τεχνικής ελευθερίας, παίζοντας ένα κομμάτι από
μνήμης, την ίδια στιγμή μπορεί να διαβάζει ένα άγνωστο βιβλίο – φαινόμενο που επιβεβαιώνει
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την άκρα τελειότητα και ανεξαρτησία της κιναισθητικής μνήμης, ενώ η προκύπτουσα εκτέλεση
δεν μπορεί να ονομάζεται μουσική με την ακριβή έννοια του όρου, αφού σε αυτή τη διπλή πράξη
το μυαλό πρέπει να είναι απασχολημένο με την ανάγνωση και η προσοχή για τη μουσική
αποσπάται. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι η έλλειψη νοήματος στην εκτέλεση οφείλεται στην
έλλειψη προσοχής. Αν, αντί της μουσικής στραφούμε στην ομιλία – θα δούμε ότι εξακολουθεί να
ισχύει ο ίδιος νόμος: όταν απουσιάζει η προσοχή – το νόημα χάνεται.

Δεδομένου ότι ο λόγος αποτελεί άμεσο φορέα της σκέψης - μόνο λίγοι δημόσιοι ομιλητές
μπαίνουν στον πειρασμό να τον χρησιμοποιήσουν μηχανικά. Αυτή η θλιβερή εξαίρεση
προσωποποιείται σε έναν αστοιχείωτο ξεναγό, ο οποίος επαναλαμβάνοντας σαν παπαγάλος το
μονόλογό του για πολλά χρόνια, έχασε κάθε ενδιαφέρον για αυτόν.

Το νόημα της μουσικής διαφέρει από αυτό του λόγου, είναι λιγότερο βέβαιο και σχετικά
λίγοι μπορούν να το αποκαλύψουν πλήρως και να το κατανοήσουν. Στην πραγματικότητα, πολύς
κόσμος απολαμβάνει κάποιους καλλιτέχνες, που ο έμπειρος μουσικός τους θεωρεί εντελώς
άμουσους. Το ευρύ κοινό βρίσκει κατά κύριο λόγο τη γοητεία στην ταχύτητα της εκτέλεσης, ενώ
μαγεύεται από τη ροή των ήχων. Συμβαίνει να ακούσουμε: «Μ’ αρέσει η μουσική επειδή με κάνει
να αναρωτιέμαι για πολλά πράγματα». Και παρόλο που η μουσική μπορεί να προκαλέσει και
προκαλεί κάποια περιπλάνηση σκέψεων σε αυτούς που ακούν, αλλά δεν ακούν, για τον αληθινό
μουσικό αυτό έχει μια συγκεκριμένη έννοια, η οποία προσελκύει την προσοχή, όπως και το
νόημα των λέξεων. Είναι ένα πράγμα να νιώθουμε τη μουσική, και άλλο να την κατανοούμε, ενώ
το πιο εξαίσιο είναι να μιλούμε τη γλώσσα της.

Υπάρχουν καλλιτέχνες με ιδιοσυγκρασία, ορμητική οι οποίοι δεν ελέγχουν αρκετά τη
συνείδηση και βασίζονται πλήρως στις αισθήσεις. Υπάρχουν ορθολογικοί οι οποίοι σκέπτονται
τόσο πολύ που όλα τα συναισθήματά τους βρίσκονται σε καταπίεση. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες
όμως αποτελούν παράδειγμα ισορροπίας της αίσθησης και της λογικής, ένα παράδειγμα της
μεταξύ τους συνεργασίας. Η εσωτερική ισορροπία δεν μπορεί να διδαχτεί – αυτή είναι συνέπεια
των ατομικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας.

Οι καθημερινές συνήθειες διαμορφώνουν την προσωπικότητα ενός μουσικού, που
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική εμπειρία, και τη λειτουργία της μνήμης.
Εκείνος που επιτρέπει στα συναισθήματα να βγαίνουν από τον έλεγχο, μπορεί να χάσει και τον
τεχνικό έλεγχο. Αυτός που σκέφτεται υπερβολικά, μπορεί να προκαλέσει κενό μνήμης. Αυτός που
πολιορκείται από καθημερινούς φόβους θα γίνει νευρικός πάντα και παντού. Αυτός που
διασπάται στο γνώριμο σπιτικό περιβάλλον, υπάρχει ενδεχόμενο να μη μπορεί να συγκεντρωθεί
στη σκηνή. Μόνον ένας μουσικός με ισορροπημένα χαρακτηριστικά είναι ασφαλής. Πάντα
συγκεντρωμένος, δε θα επιτρέψει στον εαυτό του να αποσπασθεί η προσοχή του. Όμοιος με το
μαέστρο, θα γυρίσει την πλάτη του στο κοινό και ήρεμα θα επιδοθεί στη μουσική, σίγουρος ότι η
μουσική και οι συνήθειες είναι εξασκημένες με έξυπνες ασκήσεις, υπακούοντας στη μουσική του
ηγεσία.

Οι ενήλικοι, όπως και τα παιδιά, μπορεί να υποφέρουν από αποσπάσεις της προσοχής
την ώρα μελέτης, αλλά υπάρχουν και αυτοί που παραδέχονται ότι γενικά είναι ανίκανοι να
στείλουν τις σκέψεις τους εκεί που πρέπει. Επιλέγοντας το δρόμο της μικρότερης αντίστασης,
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όπως τα παιδιά, προσπαθούν να μάθουν κομματιαστά το ακατανόητο και συνεχίζουν να
μαθαίνουν τη μουσική μέσω πολλαπλών επαναλήψεων. Αυτές οι παράλογες μέθοδοι σε
επιδόσεις εκτός ελέγχου: τα  συναισθήματα διαταράσσουν τις ακόμη ανώριμες συνήθειες, και η
μνήμη είναι αυτή που συντελεί στην αποτυχία, παρόλο δεν είναι η πρώτη που φταίει.

Η πειθαρχία καλλιεργεί μια πνευματική όραση  η οποία μπορεί να εστιάσει στην προσοχή.
Βλέπουμε πιο καθαρά αυτό το οποίο κοιτάμε, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε λιγότερο  καθαρά
τα άλλα αντικείμενα. Έτσι ακριβώς κατανοούμε με σαφήνεια την ίδια την ιδέα, όταν δίνουμε
προσοχή σ’ αυτήν, όμως στην περιφέρεια της συνείδησής μας συχνά νιώθουμε την παρουσία
άλλων ιδεών.

Ο νους, όπως και η όραση κουράζεται, εάν για μεγάλο χρονικό  διάστημα  επικεντρώνεται
σε  ένα αντικείμενο. Ανήσυχος από τη φύση του, προτιμά  πάντα  να αλλάζει τα αντικείμενο της
προσοχής  του. Οι ταινία στο σινεμά ικανοποιούν αυτή την ανάγκη για αλλαγή του τρόπου
σκέψης και κρατούν την προσοχή ακόμη και των υπανάπτυκτων ανθρώπων  για πολλές ώρες. Η
μουσική  είναι απείρως πιο μεταβλητή και οι εναλλαγές των παραστάσεων μπορούν για πολύ
χρόνο να απασχολήσουν τις σκέψεις του ερασιτέχνη.

Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό βαθμό  ικανότητας  για επικέντρωση.
Είναι επίσης γνωστό ότι η ικανότητα  αυτή  μπορεί να αναπτυχτεί  με την εξάσκηση. Όμως, δεν
γνωρίζουν πάντα ότι η συγκέντρωση, ως χαρακτηριστικό της μνήμης είναι μια εγγενής ιδιότητα
της φυσιολογικής νοημοσύνης. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο φυσιολογικές εκφράσεις της,
μπορούμε να καταλάβουμε τι προκαλεί  αυτήν την ικανότητα.

Ένα παιδί παίζοντας με το αγαπημένο του  παιχνίδι, είναι αντιπροσωπευτική εικόνα της
πλήρους συγκέντρωσης. Είναι  τόσο απορροφημένο, που όλα τα υπόλοιπα παύουν να υπάρχουν
για αυτό. Επίσης και τα ζώα είναι ικανά για την κατάσταση της συγκέντρωσης, όπως μπορούμε
να δούμε σε ένα κυνηγετικό σκυλί που προχωράει στα ίχνη του λαγού. Είναι προφανές ότι όταν
ένα αντικείμενο ή μια ιδέα στην οποίο επικεντρώνεται η σκέψη, σχετίζεται  με το ενδιαφέρον ή
την απόλαυση, λειτουργεί ακούσια η προσοχή.

Οι ενήλικοι, καθώς και τα παιδιά, συγκεντρώνονται σε ένα αντικείμενο για μικρότερο ή
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάλογα με την ελκυστικότητα του αντικειμένου. Όχι μόνο ο
ερωτευμένος, αλλά και ο καλλιτέχνης, ο επιστήμονας, ο επιχειρηματίας, μπορεί να ζουν στιγμές ή
και χρόνια όταν τα συναισθήματα τονώνουν τόσο το ενδιαφέρον, που το αντικείμενο του
ενδιαφέροντος, (ένα πρόσωπο, μια ιδέα, ένα αντικείμενο του πόθου) μετατρέπεται σε έμμονη
ιδέα που εντελώς απορροφά όλες τις σκέψεις. Τα μαθήματα μουσικής μπορούν να
απορροφήσουν πλήρως την προσοχή επειδή για τον πραγματικό γνώστη της μουσικής παρέχεται
το βασικό κίνητρο της συγκέντρωσης, δηλαδή το ενδιαφέρον, η ευχαρίστηση, η συγκίνηση και
πολλές φορές φτάνει στο πάθος.

Πώς μπορούμε με τη δική μας πρωτοβουλία να διεγείρουμε ακούσια, τη φυσική προσοχή;
Εδώ πάλι υπάρχει κάτι που μπορούμε να δανειστούμε παρατηρώντας τις μεθόδους εκπαίδευσης
παιδιών, αλλά και ζώων. Επιβάλλοντας στο παιδί ένα πλαίσιο αυστηρών συνθηκών ή και με την
απειλή τιμωρίας μπορούμε να το αναγκάσουμε να ασχοληθεί προσωρινά με κάτι το οποίο δεν το
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ενδιαφέρει. Ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός όμως, γνωρίζει πως μία τέτοια μέθοδος είναι
ανώφελη. Αυτός ο τρόπος καταργήθηκε ακόμη και από τους θηριοδαμαστές. Αυτοί κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι τα ζώα εκπαιδεύονται χειρότερα υπό την επήρεια φόβου. Άμα όμως
προστεθεί ένα κίνητρο με τη μορφή κάποιας ανταμοιβής, τότε η εκπαίδευση γίνεται επιτυχημένη
και η αντιπάθεια μεταμορφώνεται σε αγάπη.

Αναγνωρίζοντας την ακούσια προσοχή, πρέπει με υπομονή να τη μελετήσουμε, γιατί μόνο
τότε μπορούμε να οδηγήσουμε σωστά το μαθητή εκπαιδεύοντας και επιβραβεύοντάς τον. Ο
μουσικός ο οποίος δεν έχει μάθει να συγκεντρώνεται στη δουλειά πρέπει να κρίνει ο ίδιος τη
μέθοδο της μελέτης του και αν αυτή δεν του φαίνεται επαρκής, πρέπει να πάρει την τελεσίδικη
απόφαση αλλαγής της, ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Υπό την επήρεια συναισθημάτων η δύναμη του ενδιαφέροντος διπλασιάζεται και
λειτουργεί πάντα σαν μαγνήτης που είτε έλκει, είτε απωθεί την προσοχή. Με τη δύναμη της
θέλησης μπορεί κάποιος να αποσπάσει την προσοχή του και να τη συγκεντρώσει σε κάτι
διαφορετικό. Μόλις όμως αυτός ο έλεγχος αρχίζει να χάνεται, η προσοχή μεταβιβάζεται στο
αντικείμενο του ενδιαφέροντος ή σε κάτι που μας ανησυχεί ή σε κάτι με το οποίο η σκέψη μας
συνήθως προτιμά να ασχολείται. Εκτός από αυτό τον τύπο προσοχής που απαιτεί μεγάλη δύναμη
της θέλησης και προκαλεί γρήγορα κούραση, υπάρχουν και δύο τύποι που είναι απαραίτητοι για
την εκμάθηση ενός κομματιού και την εκτέλεσή του.

Ας φανταστούμε έναν μουσικό, που κοιτάει έναν πίνακα που του αρέσει. Εδώ υπάρχουν
δύο περιπτώσεις: Είτε κοιτάει τον πίνακα συνειδητά μελετώντας τον, είτε τον αντιλαμβάνεται
άμεσα και επιτρέπει στον πίνακα να τον απορροφήσει. Στην πρώτη περίπτωση ο μουσικός κάνει
ανάλυση του έργου, προσέχει την αναλογία, τον ρυθμό, τις γραμμές, τα χρώματα, την αρμονία
της ένωσης των κομματιών και την προσαρμογή τους στο σύνολο. Με άλλα λόγια χρησιμοποιεί
ενεργά την προσοχή. Στην δεύτερη περίπτωση δίνει την ελευθερία στα συναισθήματα του και η
συνείδηση παίζει πια δεύτερο ρόλο. Ωστόσο ο άγνωστος βαθμός σταθερότητας της προσοχής
οδηγεί σε μια ισορροπία της συνείδησης με το υποσυνείδητο.

Αν δει τον πίνακα παθητικά, τότε τα συναισθήματα του θα είναι συναισθήματα
ενθουσιασμού σχετικά με την υπόθεση και καθόλου με την ποιότητα. Ακούγοντας  τη  μουσική
με τους χαλαρωτικούς   της  ήχους   μπορεί να  παραμένει κανείς  ξύπνιος σε  όνειρο.  Όμως
επειδή   και  στις   δυο περιπτώσεις   η  σκέψη  αποσπάται με   προσωπικούς συνειρμούς ,όπως
στον  πίνακα ,  έτσι  και  στη μουσική αυτή η σκέψη δεν  μπορεί  να  είναι  πλήρης.

Όταν απλώς  κοιτάμε έναν πίνακα, αυτό φυσικά θα αφήσει μια εντύπωση στο μυαλό,
όπως και η  παθητική ακρόαση της μουσικής. Αλλά για να επαναφέρουμε στη μνήμη και τις δυο
περιπτώσεις  απαιτείται προσεκτική μελέτη και εξέταση. Ακόμη και ο Mozart βρήκε το
χειρόγραφο του Miserere Allegri ανακριβές: μετά από τη δεύτερη ακρόαση, αναγκάστηκε να
κάνει στην πρώτη εκδοχή του διορθώσεις και συμπληρώσεις.

Οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς το ποσοστό σταθερότητας της προσοχής και σε μεγάλο
βαθμό εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση. Εκείνος που είναι κουρασμένος ή μόλις ανάρρωσε
από μια ασθένεια πρέπει να είναι υπομονετικός. Αντί να αναγκάζει τον εαυτό του να δουλεύει
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παρά τη  θέλησή του πρέπει να δώσει στον εαυτό του την ευκαιρία ανάπαυσης, παίζοντας prima
vista ή γνωστά κομμάτια, με παθητική προσοχή που είναι λιγότερο κουραστική από την ενεργή
μορφή της. Ο έξυπνος φοιτητής δε θα επιχειρήσει να βιάσει την κουρασμένη προσοχή του, θα
πάψει να ανησυχεί για τις αποσπάσεις της προσοχής και θα προσπαθήσει να διαφοροποιήσει τις
ασκήσεις. Διαβάζοντας με μυαλό, θα βρει αρκετά πράγματα στη μουσική με τα οποία μπορεί να
ασχοληθεί. Αν μάθει να σταματάει την εκμάθηση πριν έρθει η εξέταση, θα αποφύγει τις
αποσπάσεις της προσοχής.

Μερικές φορές όμως το υποσυνείδητο μυαλό συμπεριφέρεται σαν ένα κακομαθημένο
παιδί που επιμένει: «Δεν  θέλω να το μάθω!» Αλλά σαν ένα παιδί, το υποσυνείδητο μπορεί να
είναι και συνετό και αν το βραβεύσουμε με κίνητρο, αυτό θα μαθαίνει με  καταπληκτική
ταχύτητα. Έχει αποδεχτεί ότι ο χρόνος της μάθησης, ακόμη και των παράλογων συλλαβών (χωρίς
ενδιαφέρον και οποιεσδήποτε συνδέσεις) μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ, αν θα τεθεί ένα
κίνητρο σε μορφή αυτο-εξέτασης. Το κίνητρο είναι εξίσου αποτελεσματικό και στη μουσική
πρακτική. Η προσοχή μπορεί να κινητοποιηθεί με το ερώτημα: «Πόσο γρήγορα μπορώ να το
μάθω αυτό;» Εάν θέσουμε στόχο ένα συγκεκριμένο χρόνο για εκμάθηση, αυτό προσθέτει
ενδιαφέρον… με τον εαυτό μας. Δύσκολα και ανιαρά σημεία είναι καλό να μελετώνται μόνο 5-10
λεπτά την ημέρα: μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν προλαβαίνουμε να βαρεθούμε
αυτά τα σημεία. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό κίνητρο, θα πρέπει
να προσελκύσουμε τον εγωισμό, ένα μαγνήτη που προσελκύει τη προσοχή. Ταυτόχρονα θα
πρέπει να σκεφτούμε το εξής: «Αν θα το κάνω καλά, θα μπορέσω να αναπτύξω την ικανότητα να
επικεντρώνομαι. Κάνοντας αυτό όσο το δυνατό πιο σύντομα, εξοικονομώ περισσότερο χρόνο για
μια άλλη δουλειά που με ενδιαφέρει». Αυτά τα απλά επιχειρήματα μπορούν να κάνουν θαύματα
και θα πρέπει κάθε φορά να βάζουμε στόχους όταν ξεκινάμε μια δουλειά την οποία θα
επιλύσουμε και δεν έχει σημασία το πόσο δυσάρεστη μπορεί να φανεί. Πάνω σε αυτό ο William
James συμβουλεύει: «Συστηματικά, δείξε ηρωισμό σε μικρά ασήμαντα θέματα. Κάθε μέρα ή κάθε
δυο μέρες κάνε κάτι που θεωρείς δύσκολο, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο.»12 Δυστυχώς, η ζωή
ενός καλλιτέχνη απαιτεί μια πολύ σοβαρή πειθαρχία! Αλλά είναι καλό αν το πρόβλημα, το οποίο
με μια πρώτη ματιά φαίνεται δύσκολο και κουραστικό, μπορεί να μεταβληθεί σε μια άκρως
διασκεδαστική ενέργεια, και μάλιστα αν το αντιμετωπίσουμε με ενδιαφέρον που υποστηρίζεται
από ένα στοχοθετημένο κίνητρο.

Πολλοί φοιτητές γνωρίζουν ότι για την επιτυχή εκμάθηση είναι απαραίτητη η επίμονη
προσοχή. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν όλοι ότι η τεταμένη προσοχή χάνει την ευκρίνεια της
ευαισθησίας, και αυτό με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη στη μνήμη εικόνα.
Ενώ στην εκμάθηση ενός κομματιού, δεν υπάρχουν όρια, όμως δεν είναι καλό να διαβάζει κανείς
για πολλή ώρα συνεχόμενα το ίδιο κομμάτι. Ακόμη και η πιο ζωηρή φαντασία κουράζεται, όταν
δεν υπάρχει ποικιλία.

Η απόλυτη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας είναι αδύνατη. Ακόμη και το
πιο πειθαρχημένο μυαλό κατά διαστήματα πρέπει να ξεκουράζεται: η προσοχή, καθώς και το
μουσικό φρασάρισμα απαιτεί «time-out». Όμως το να ονειρεύεται κάποιος που εξασκείται – δεν

12 William James – άγγλος ψυχολόγος.
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σημάνει απλώς χάσιμο χρόνου. Αυτός που δε δουλεύει πολύ, αλλά δουλεύει συγκεντρωμένα,
μπορεί να κάνει τελικά περισσότερα από αυτόν, ο οποίος ποτέ δεν αφήνει τις σκέψεις του να
χαλαρώσουν από τη δουλειά για να περιπλανηθεί στα νέα πεδία, όπου και μπορεί να αποκτήσει,
ως ανταμοιβή για την ονειροπόληση, νέες ενθαρρυντικές ιδέες. Ωριμάζοντας στα βάθη της
ψυχής, αυτές κατανοούνται καλύτερα τις στιγμές ηρεμίας.

Δύο εξίσου καλοί διερμηνείς μπορούν τελείως διαφορετικά να διαβάσουν το ίδιο έργο και
το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι ο καλλιτέχνης δεν περιορίζεται στα σημειωμένα «εκφραστικά
σύμβολα». Επειδή εξάλλου η μουσική παρτιτούρα ενός μουσικού έργου δεν μπορεί να εκφράσει
πλήρως το πνεύμα – κάθε μαθητής μελετώντας ένα μουσικό έργο πρέπει να το κάνει σαν δικό
του δημιούργημα.

Ένας άπειρος μαθητής παίζει έτσι όπως έχει διδαχτεί, επειδή ακόμη δεν ξέρει να
σκέφτεται από μόνος του. Συνέπεια αυτού είναι η μη πειστική απόδοση. Αντιθέτως, ένας ώριμος
καλλιτέχνης παίζει νε σιγουριά:  η αίσθησή του του δίνει τη μοναδική και κατάλληλη μόνον για
αυτόν ερμηνεία και η εσωτερική πεποίθηση εκφράζεται σε κάθε νότα.

Τα προβλήματα ερμηνείας στη μουσική και στο λόγο από πολλές πλευρές είναι παρόμοια
στην απέραντη ποικιλία της έκφρασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο ρυθμός, το τέμπο, οι
τονισμοί, η χροιά. Για έναν ομιλητή, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα τα εκφραστικά σημεία: η
αναγνώριση της λέξης υπαγορεύει το νόημά της. Στην πρώτη φάση, ένας καλός ηθοποιός δεν
μαθαίνει το ρόλο του χωρίς νόημα, ώστε στη συνέχεια μετά από σκέψη, να προσθέσει την
έκφραση. Όμως ακριβώς έτσι πολλοί μαθητές μαθαίνουν τα κομμάτια τους. Δίνουν περισσότερη
σημασία σε δευτερεύοντα σημεία, όπως ο δαχτυλισμός, από ό, τι  σε ουσιώδη και καθοριστικά,
που συμπεριλαμβάνουν και το σωστό δαχτυλισμό. Σε αυτά τα σημαντικά σημεία, στη πρώτη
θέση ανήκει το φρασάρισμα.

Κάθε καλλιτέχνης πρέπει να μπορεί να φαντάζεται ένα κομμάτι πριν του δώσει μια
εσωτερική φόρμα. Σαν τον ζωγράφο που βλέπει το δημιούργημά του με την εσωτερική του
όραση πριν την ενσάρκωση στον καμβά, έτσι και ο μουσικός πρέπει να δημιουργήσει πρώτα την
ιδέα του έργου, το οποίο πρόκειται να ερμηνεύσει. «Το να ακούμε δε σημαίνει απλώς ακούμε,
αυτό μπορούμε να το κάνουμε και αυτόματα», λέει ο Mattei: «Η ενεργητική ακρόαση προβλέπει
εκ των προτέρων συνεχόμενη ακρόαση».13 Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για τον τραγουδιστή.
Για να προφέρει μια καθαρή νότα σωστά, πρέπει πρώτα να την ακούσει στο μυαλό του.
Αντιθέτως ο οργανοπαίκτης μπορεί να μπει στο πειρασμό, εμπιστευόμενος αποκλειστικά τη
μυϊκή και απτική μνήμη, να χρησιμοποιήσει τα δάχτυλά του με τον ίδιο τρόπο που το κάνει
συνήθως μια δακτυλογράφος.

Εάν υιοθετήσουμε έναν κανόνα ότι ο ερμηνευτής πρέπει «να σκέφτεται» δημιουργικά ένα
κομμάτι, πριν το παίξει, τότε πώς πρέπει να δουλέψει για να επιτύχει το αποτέλεσμα; Τι πρέπει
να κάνει σε περίπτωση που ήδη έχει τη συνήθεια αφηρημάδας κατά την ώρα της άσκησης; Πώς
θα πρέπει να διαπλάθουμε τη προσοχή, ώστε χωρίς τις αυτοματοποιημένες κινήσεις να μη
χάσουμε ούτε μία νότα;

13Mattei Tobias - Άγγλος πιανίστας, καθηγητής πιάνου και συνθέτης.



37

Η Mackinnon πιστεύει ότι, ένα κρίσιμο ρόλο στην εκφραστική ανάγνωση των λέξεων και
των μουσικών ήχων παίζει ο τονισμός. Θα είναι πιο εύκολο να λύσουμε το πρόβλημα της
εκφραστικότητας, δίνοντας προσοχή κυρίως στον τονισμό.

Στη μουσική, καθώς και στα βιβλία, ο δημιουργός προβλέπει ιδιαίτερους τονισμούς,
τονίζοντας κάποιες νότες, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

Η συγγραφέας προτείνει πρώτον να τραγουδηθεί η φράση (crescendo), κατά προτίμηση
μετρώντας και στη συνέχεια να παιχτεί χωρίς μέτρημα. Και πάλι τραγουδώντας αυτή τη φράση
τονίζονται συγκεκριμένες νότες, οπότε ο μουσικός θα δει ότι κάνει crescendo και στις
περιπτώσεις που τραγουδάει με εσωτερική φωνή.

1)

«Σκεπτόμενοι τη νότα μουσικά είναι σαν να την τοποθετούμε στα συμφραζόμενα, και σε
αυτήν την περίπτωση, αναπόφευκτα θα δοθεί περισσότερη προσοχή στον ήχο παρά στην τεχνική
(μια μέθοδο χρησιμοποίησης των δαχτύλων και πλήκτρων)»14 Έτσι, το να σκεφτόμαστε ηχητικά
και να σκεφτόμαστε με νότες – είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Η πρώτη περίπτωση
προβλέπει τη μουσικότητα και οδηγεί στην ανεξαρτησία στο παίξιμο. Η δεύτερη έχει ως συνέπεια
αμουσικό παίξιμο με συχνή διάλειψη μνήμης, που προκαλείται από την παρέμβαση της
συνείδησης. Στην πρώτη περίπτωση όμως, μόνο η περιφερική προσοχή θα αφορά το άγγιγμα: ο
επιθυμητός ήχος θα προτρέψει τα απαραίτητα συναισθήματα.

Στη μουσική, καθώς και στην ομιλία, οι ήχοι διαφέρουν από τη δύναμη των τονισμών και
μερικοί από αυτούς είναι εντελώς άτονοι. Ωστόσο, ούτε μια νότα δεν έχει σημασία. Όσο μικρό
και αν είναι το κομμάτι σε διάρκεια, δεν πρέπει να παιχτεί αδιάφορα. Ακόμη και τα τριακοστά
δεύτερα είναι σημαντικό εφαλτήριο για το επόμενο τονισμό (accent). Οι μαθητές πρέπει να
μπορούν να φαντάζονται αυτές τις φράσεις, στη συνέχεια παίζοντας και τραγουδώντας τες από
μέσα τους, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα.

2) Росо allegretto          Brahms, op. 90.

Βλέποντας την παρτιτούρα, ένας μουσικός φαντάζεται το ύψος και όχι τη διάρκεια,
κάποιος άλλος φαντάζεται τη διάρκεια και όχι το ύψος. Ωστόσο στη γνωστή μουσική ο κάθε
εκτελεστής πρέπει να μάθει (όπως αυτός που έχει καλή prima vista) βλέποντας τις παρτιτούρες
να φαντάζεται το ύψος της, τη διάρκεια και την ποιότητα του ακούσματος.

14 L.Mckinnon, Παίξιμο από μνήμης, L.: έκδ. "Μουσική" 1967, σ. 34.
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Για να ελέγξουμε αν μπορούμε να φανταστούμε τη μουσική, καλό είναι να παιχτεί αργά
ένα γνωστό σημείο. Εάν μπορούμε νοερά να ακούμε κάθε νότα (ή συγχορδία) πριν αυτές
παιχτούν σε ένα όργανο, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε σωστό δρόμο.

Το μέτρημα θα βοηθήσει έναν αρχάριο κατά τη νοερή τοποθέτηση των ήχων, επειδή ο
καθένας από αυτά σχετίζεται συνειδητά με κάθε συλλαβή που προφέρεται. «Ε-να, Δυ-ο, Ε-να»
είναι μια παλιομοδίτικη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα είδος συνειρμού, αυτή η μέθοδος
όμως δεν συμπεριλαμβάνει συλλαβές μικρότερες από τη διάρκεια του μέτρου, όπως στο
παραπάνω παράδειγμα και για αυτό τέτοιου είδους ρυθμικά σχήματα σπάνια παίζονται από το
σολίστα με απόλυτη ακρίβεια. Το μέτρημα βοηθάει να δώσουμε σε κάθε ήχο την ακριβή διάρκειά
του.

Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι το μέτρημα είναι απλώς μια εκπαιδευτική δεξιότητα, και αν
δεν αφαιρεθεί εγκαίρως, μπορεί να πληγεί ο βασικός στόχος. Για παράδειγμα, ο μαθητής που
επίμονα μετράει φωναχτά την ώρα της μελέτης, στις εξετάσεις, αν στερηθεί αυτήν τη
συνηθισμένη ψυχολογική υποστήριξη, οπωσδήποτε θα μπερδευτεί. Στην εξάσκηση θα πρέπει να
κατανοήσουμε τη φράση μετρώντας φωνακτά, μόνον όταν είναι απαραίτητο. Μόλις φύγει η
ανάγκη για μέτρημα, πρέπει να παίζεται  χωρίς αυτό, παρέχοντας με αίσθηση του χρόνου
εσωτερικό έλεγχο της κίνησης.

Στο επόμενο κεφάλαιο η συγγραφέας εξετάζει την ιδιαιτερότητα του μουσικού
φρασαρίσματος. Η σωστή ομαδοποίηση των φθόγγων δίνει βαθύτερη κατανόηση του κομματιού
και παίζει μεγάλο ρόλο για την κατανόηση του έργου. «Όποιος σκέπτεται καθαρά, εκφράζεται με
σαφήνεια».

Μέσα στη γενική κίνηση βρίσκουμε μια σειρά από συζεύξεις προσωδίας (λίγκες) μικρών
και μεγάλων, η θέση των οποίων καθορίζεται από το φρασάρισμα. Στο τέλος μιας λίγκας μπορεί
να βρίσκεται η αρχή της άλλης. Σε άλλες περιπτώσεις οι θέσεις τους δείχνουν την ανάγκη για
μουσική αναπνοή (παράδειγμα 3 και 2).

3) Allegro                                      Chopin, op. 66.

Σημειωμένες ή όχι στο κείμενο οι λίγκες υπάρχουν πάντα, και οι άνθρωποι με
μουσικότητα το νιώθουν πάντα. Άμουσοι εκτελεστές φαντάζονται το ρυθμό του βαλς ως εξής: 1 –
2 – 3, 1 – 2 – 3, όμως οι άνθρωποι με μουσικότητα το αντιλαμβάνονται με έναν άλλο τρόπο: 1 – 2,
3 – 1 – 2.

Αν ένας μαθητής έχει συνήθεια να σκοντάφτει και η μουσική νόηση γίνεται αβέβαιη.
Ωστόσο, εάν στο γρήγορο πασάζ (πέρασμα) η προσοχή επικεντρωθεί όχι τόσο σε κάθε νότα, όσο
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σε όλη τη μουσική ομάδα (συλλαβή, λέξη, φράση), ακόμη και η πιο αβέβαιη τεχνική βελτιώνεται
αισθητά.

Επομένως, είναι προφανές το πόσο σημαντική είναι για την εκμάθηση η σωστή
ομαδοποίηση των νοτών. Πρώτα απ’ όλα είναι εύκολο να μαθευτεί κάτι που είναι σύντομο και
ηχεί μελωδικά. Στη συνέχεια, καθώς η βάση της μνήμης και της τεχνικής είναι μια συνεχής
αλυσίδα της σκέψης, είναι σαφές ότι και η μνήμη και η τεχνική μπορούν να υφίστανται εάν χαθεί
κάποιος συνδετικός μουσικός κρίκος.

Η φυσική αναπνοή στο τραγούδι δίνει διάρκεια στους ήχους και εάν ο μαθητής
ακολουθήσει τη φωνή, ενστικτωδώς θα νιώθει σε ποιους ήχους πρέπει να πέφτει ο τόνος, ποιες
πρέπει να ομαδοποιήσει και πού πρέπει να κάνει παύση. Παρακάτω περιγράφονται μερικά
αποσπάσματα στα οποία οι μικρότερες ομάδες είναι σημειωμένες με διακεκομμένες γραμμές. Το
τέλος μιας λίγκας, ωστόσο, δεν πρέπει να παραβιάζει την κίνηση, καθώς και να σπάει το legato,
όπως σε κανονικές λίγκες.

4) Adagio Beethoven, op. 27. № 2.

5) Allegro Bach   Prelude. Bk. 2, № 2.

6) Vivace                    Chopin, op. 28, № 19.

7)  Allegro vivace       Bach. Prelude, Bk. 2, № 6.

Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις το μυαλό μπορεί να βοηθήσει το ίδιο όπως και η φωνή.
Στο παράδειγμα 8 η δεύτερη επιλογή είναι προτιμότερη, επειδή οι περαστικές νότες επιστρέφουν
σε αρμονικούς ήχους.

8)
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Την ώρα της εκτέλεσης είναι σημαντικό όπως έλεγε ο Mattei, να σκεφτόμαστε προς την
κορύφωση και όχι από αυτήν, όπως κάνουν μερικοί, παραπλανημένοι μουσικοί με τη μορφή της
μουσικής καταγραφής.

Συγκρίνετε τα παρακάτω παραδείγματα, όπου η αναδιάταξη των νοτών (στη δεύτερη
περίπτωση) διεγείρει την κίνηση. (Ομάδες μελωδικών ήχων σημειώνονται με διακεκομμένες
γραμμές).

9) Allegro vivace         Bach. Prelude, Bk. 2, № 15.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι σε μεγάλες γραμμές ήχων, αυτοί ομαδοποιούνται
διανοητικά σε πιο σύντομες και ρυθμικές φράσεις.

Ο καλύτερος βοηθός στην τεχνική του φρασαρίσματος είναι η φωνή μας. Αλλά αν
συνεχώς τραγουδάμε την ώρα της μελέτης, αυτό μπορεί να γίνει συνήθεια και αυτή η συνήθεια
μπορεί να μας προδώσει μπροστά στο κοινό, γεγονός πολύ ενοχλητικό για το ακροατήριο.
Επιπλέον, τραγουδώντας ο καλλιτέχνης θα δώσει πολύ συναίσθημα, η προσοχή του θα είναι
λιγότερο αμερόληπτη, λιγότερο κριτική και εστιασμένη στο εκτελούμενο κομμάτι. Ο
οργανοπαίκτης είναι καλό να τραγουδάει μόνο ως μοντέλο φρασαρίσματος και, κατά κανόνα, θα
πρέπει αυτό να προηγείται του παιξίματος αντί να μετατραπεί σε συνοδεία του.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μουσική προσοχή έχει διπλό χαρακτήρα. Εστιάζουμε τη
προσοχή σε αυτό που παίζουμε εκείνη τη στιγμή και ταυτόχρονα σκεφτόμαστε μπροστά, γιατί
δημιουργικά πλάθουμε τον ήχο πριν τον παίξουμε. Ένας καλός μαέστρος, δεν είναι μόνο ένας
καλός ηθοποιός, αλλά και προφήτης. Διευθύνοντας τη μουσική που ηχεί, αυτός με την κίνηση και
το βλέμμα του δημιουργεί για την ορχήστρα τη φόρμα και τη διάθεση της ερχόμενης φράσης.

Ακόμη και μελετώντας χωρίς σκέψη εμείς απομνημονεύουμε, διότι αυτήν την ώρα
υιοθετούνται κακές συνήθειες.

Ένας μαθητής με «κακή» μνήμη, πρέπει πρώτα από όλα να βελτιώσει τις μεθόδους
εκμάθησης. Από την ποιότητα της μελέτης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται η συμπεριφορά της
μνήμης. Η εκμάθηση ενός κομματιού αφορά τρείς διαδικασίες:

1. Εξάσκηση διαφορετικών τύπων μνήμης (εγγραφή εντυπώσεων).
2. Εξάσκηση συνηθειών (συνειρμοί).
3. Εξάσκηση εκτελεστικών δεξιοτήτων (ανάκληση)

Τι απομνημονεύουμε; Αυτό που παρατηρούμε. Τι παρατηρούμε; Αυτό που προσελκύει τη
προσοχή μας. Το υποσυνείδητο μυαλό καταγράφει τις εντυπώσεις χωρίς τη συμμετοχή της
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προσοχής, όμως για να θυμηθούμε αυθαίρετα αργότερα αυτές τις εντυπώσεις, θα πρέπει συνετά
να διαχειριζόμαστε το σχηματισμό των παραστάσεων στο μυαλό μας.

Πολλοί μαθητές ρίχνουν μια ματιά στο καινούριο έργο για να δημιουργήσουν μια εικόνα
για αυτό και δεν συνειδητοποιούν ότι αν η πρώτη ανάγνωση είναι λανθασμένη, το έργο μπορεί
να καταστραφεί για πάντα. Ο σκεπτόμενος φοιτητής επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη συμβουλή:
«όποιος βιάζεται σκοντάφτει». Αυτός γνωρίζει, ότι αν η πρώτη εντύπωση είναι σαφής, δηλαδή
ακριβής και μουσικά κατανοήσιμη, αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του έχει
τελειώσει.

Για την υποσυνείδητη μνήμη δεν υπάρχει τίποτα ασήμαντο. Κάθε λανθασμένα παιγμένη
νότα, κάθε λάθος κατά την ανάγνωση, κάθε μικρό σφάλμα την ώρα της εκτέλεσης καταγράφεται,
ελάχιστα, αν η προσοχή είναι αφηρημένη, αλλά εξακολουθεί να καταγράφεται. Επομένως ο
φοιτητής πρέπει να σκέφτεται τι κάνει και να σκέφτεται πολύ συγκεντρωμένα και με προσήλωση
μέχρι να εξασκηθούν οι απαραίτητες συνήθειες.

Ο μαέστρος στην πρώτη πρόβα δε μοιράζει στα μέλη της ορχήστρας τα καινούρια μέρη
χωρίς να αναλύσει ο ίδιος την παρτιτούρα. Μη γνωρίζοντας τη μουσική δεν έχει δικαίωμα να
διευθύνει την ορχήστρα. Παρομοίως, πριν παίξει ο μαθητής ένα κομμάτι από την αρχή μέχρι το
τέλος, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει πολλά σημεία σε αυτό. Η μουσική σημειογραφία είναι μόνο
ένα περίγραμμα μιας μουσικής εικόνας, η διάθεση θα το γεμίσει με εσωτερικό περιεχόμενο.
Πρώτα πρέπει πρόχειρα να βρει τις μικρές και μεγάλες γραμμές (φράσεις), και μετά μπορεί να
προσθέσει και τις λεπτομέρειες. Μαθαίνοντας ένα καινούριο κομμάτι, κάθε καλός μαέστρος στην
πρώτη πρόβα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρασάρισμα. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο εκτελεστής
δένοντας στα πρώτα μαθήματα το δαχτυλισμό με το φρασάρισμα, αφού οι συνήθειες, σαν τη
μνήμη, συγκρατούν την πρώτη εντύπωση. Όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να
ξαναμαθαίνουμε τον ήδη αποθηκευμένο στη μνήμη δαχτυλισμό! Ακόμη και αν ο καινούριος
δαχτυλισμός είναι καλύτερος από το παλιό. Οι παλιές συνήθειες μπορούν να επιστρέψουν εάν
αποδυναμωθεί ο έλεγχος της συνείδησης.

Κατά την εκμάθηση ενός νέου έργου ιδιαίτερα λεπτομερής δουλειά απαιτείται την ώρα της
μελέτης στο σπίτι. Αναλύοντάς το θα πρέπει να περιορίσουμε το υλικό που πρέπει να μάθουμε τη
συγκεκριμένη στιγμή και να αφήσουμε το παίξιμό ολόκληρου του κομματιού μέχρι που να
αναπτυχθούν σταθερές συνήθειες. Ακριβώς επειδή το κομμάτι είναι καινούριο και σε κάθε
καινούριο εμείς δείχνουμε αυξημένο ενδιαφέρον και προσοχή, ας προσπαθήσουμε να
αποστάξουμε το μέγιστο από αυτό που μας δίνει το άγνωστο, για την εκμάθηση των πάντων
συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής.

Πολλοί μουσικοί διαμαρτύρονται για την έλλειψη μνήμης μόνο και μόνο επειδή ξοδεύουν
πολύ χρόνο για την απομνημόνευση ενός μόνο σημείου και την επόμενη μέρα δεν μπορούν να το
θυμηθούν. Όσο πιο έντονη είναι η εντύπωση, τόσο ο κίνδυνος λήθης μειώνεται. Ωστόσο η
σταθερή απομνημόνευση ενός μουσικού κομματιού είναι αρκετά δύσκολη και περίπλοκη
υπόθεση, η οποία κατ’ ανάγκη χρειάζεται χρόνο. Να σχεδιάσουμε από μνήμης ένα μπερδεμένο
χάρτη με τη πρώτη ματιά είναι αδύνατον. Για να τον συγκρατήσουμε στη μνήμη, πρέπει να
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σταθεροποιήσουμε πολλές φορές τις πρώτες εντυπώσεις, δίνοντας κάθε φορά προσοχή στις
λεπτομέρειες.

Κάθε μαθητής ξεκινώντας την εκμάθηση ενός κομματιού, πρέπει να δείχνει μεγάλη
υπομονή. Καμία εντύπωση δεν χάνεται, ενώ κάθε επόμενη ενισχύει και επεκτείνει την
προηγούμενη και η μάθηση του κομματιού γίνεται με αυξημένη ταχύτητα, εκτός αν οι
επαναλήψεις δεν είναι σωστά κατανεμημένες στο χρόνο. Ωστόσο οι επαναλήψεις, παρόλο που
είναι απαραίτητες, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συνειδητή σκέψη και η υποτίμηση του
γεγονότος αυτού είναι το κύριο λάθος των μαθητών. Για να απομνημονεύσουμε το χάρτη δεν
είναι αρκετό να τον κοιτάξουμε πολλές φορές: για να διατηρηθούν στη μνήμη τα περιγράμματα
με όλες τις λεπτομέρειες, πρέπει να τα σκεφτόμαστε, συγκρίνοντας μια λεπτομέρεια με την άλλη.
Παρά τις ομοιότητες οι ποταμοί φαίνονται στον χάρτη διαφορετικοί και η σύγκριση των
λεπτομερειών θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε στη μνήμη έναν συγκεχυμένο χάρτη. Αυτή η
μέθοδος ανάλυσης και η δημιουργία συνειδητών συνειρμών είναι επίσης η μόνη αξιόπιστη για
την απομνημόνευση της μουσικής. Αυτά τα δυο αποσπάσματα αρχίζουν το ίδιο, αλλά τελειώνουν
διαφορετικά. Αυτή η φράση τελειώνει σε δεσπόζουσα, αντίθετα με την άλλη που λήγει σε τονική.
Μόνο αυτό που σημειώνεται συνειδητά, μπορούμε να θυμηθούμε αργότερα με τη δική μας
βούληση. Μόνο αυτό και τίποτε παραπάνω!

Όταν στη μνήμη υπάρχει ήδη σαφή ιδέα για τη μουσική, μπορούμε να ξεκινήσουμε να
γυμνάζουμε τις συνήθειες. Ποιες όμως; Υπάρχει μεγάλη επιλογή. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και
το συναίσθημα το οποίο μπορεί να συντρίψει όλη την ορχήστρα, εάν δε το συγκρατήσουμε με τη
λογική. Πάνω σ’ αυτό ο Paderewski λέει: «Μου πήρε μισή ζωή για να καταλάβω ότι υπάρχουν
δυο τρόποι να χρησιμοποιηθεί το πιάνο: ένας για να παίξω και άλλος ένας για να μελετώ. Αν
χρησιμοποιείτε μόνον ένα από αυτούς, δε θα καταφέρετε ποτέ και τίποτα. Σε οποιαδήποτε τέχνη
μπορείτε να μεθύσετε από τα συναισθήματά σας. Δυστυχώς πολλοί ξοδεύουν έτσι το χρόνο τους
χωρίς να φτάνουν σε κάποιο αποτέλεσμα.»15

Είναι αλήθεια ότι για οποιαδήποτε εκτέλεση είναι απαραίτητο το συναίσθημα. Ωστόσο, για
να κάνουμε τους άλλους να αισθάνονται, πρέπει να φροντίσουμε για τους σχηματισμούς και την
κατάρτιση συναισθηματικών δεξιοτήτων, συγκρατούμενων και κατευθυνόμενων από την κοινή
λογική.

Υπάρχουν δυο τύποι μαθητών: αυτοί που πιστεύουν ότι το να  απολαμβάνουμε τη μουσική
είναι το ίδιο με το να την εκφράζουμε, κι εκείνοι που με τόσο ζήλο μαθαίνουν τις νότες, ώστε δε
δίνουν σημασία στην ίδια τη μουσική. Μερικοί καθηγητές αναγκάζουν τους μαθητές τους να
μαθαίνουν ένα καινούριο κομμάτι «χωρίς έκφραση», αλλά ποιος είναι ο σκοπός τέτοιας
εκμάθησης; Είναι απίθανο ένας εκτελεστής να γίνει εκφραστικός, αν μαθαίνει άμουσα, αν δεν
αφήσει έγκαιρα τις παλιές του συνήθειες. Αυτό όμως δεν μπορεί τόσο εύκολο να γίνει!

Ποιος είναι ο λόγος να μαθαίνουμε τη μελωδία ως ακολουθία από «σκέτες» νότες, αν
σύμφωνα με τις προθέσεις του συνθέτη, πρέπει να τραγουδηθεί με μια ευχάριστη συνοδεία,

15 Ignacio Paderevky - Πολωνός πιανίστας και συνθέτης, ο μαθητής του Τ. Leshetinskogo.
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ποικίλλοντας το ηχόχρωμα; Για τους καλλιτέχνες αυτό προκύπτει από το στο συντονισμό των
συνηθειών. Ως τόσο δεν αποκλείεται το ένα χέρι ταυτόχρονα να πρέπει να δώσει διαφορετικά
ηχοχρώματα, γεγονός που απαιτεί διαφορετικούς τρόπους αγγίγματος (επαφής με τα πλήκτρα).
Είναι ανώφελο λοιπόν να αφήσουμε την εξάσκηση των λεπτών μυϊκών καταρτίσεων για την
τελευταία εβδομάδα πριν από την συναυλία.

Και πάλι, αν η μουσική είναι γραμμένη με τετράηχα, γιατί πρέπει να παιχτεί με τρίηχα;
Αλλαγή των τονισμών βοηθάει, βέβαια, αν υποταχθούν οι τεχνικές ασκήσεις στον έλεγχο του
μυαλού, όμως το κομμάτι πρέπει οπωσδήποτε να μαθευτεί στο ρυθμό που προβλέπεται από το
συνθέτη. Υπάρχει μια ειδική μέθοδος που απαιτεί ώστε η φωνή του δεξιού χεριού να παιχτεί με
το αριστερό και αντίστροφα. Όμως αυτό το είδος μελέτης που μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να
ανακαλύψει στη μουσική νέες βασικές λεπτομέρειες, είναι εντελώς άχρηστο σε άλλο στάδιο της
εκμάθησης, όπως σ’ αυτό της κατάρτισης εκτελεστικών δεξιοτήτων.

Το εκφραστικό παίξιμο βοηθάει πολύ στη μνήμη. Καλύτερα από τα άλλα οι ηθοποιοί
θυμούνται εκείνα τα λόγια που επικεντρώνονται στο εσωτερικό αίσθημά τους συνδέοντάς το με
εκφραστικές φωνές και χειρονομίες. Και επειδή εμείς θυμόμαστε αυτό που μας έχει επηρεάσει
συναισθηματικά, οι μουσικοί πρέπει ακόμη και σε πρώτη εκτέλεση οποιουδήποτε κομματιού να
δώσουν συναίσθημα σε κάθε νότα που αγγίζουν.

Ξεκινώντας την εκμάθηση ο μαθητής πρέπει προσωρινά να πάρει το ρόλο του καθηγητή:
που διδάσκει βασιζόμενος σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ενώ τους συμπεριφέρεται με
σεβασμό, όσο αφορά τις δυνατότητές τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τόσο
την κατάρτιση, όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις.  Μπορούμε να πούμε ότι το μυστικό
εκμάθησης βρίσκεται στην ικανότητα να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε ένα πράγμα, κάθε
δεδομένη στιγμή. Οι μαθητές όμως προσπαθούν να μάθουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα,
καθημερινά, αλλάζοντας το δαχτυλισμό, το φρασάρισμα μέχρι που οι συνήθειες μπερδεύονται
εντελώς. Είναι περίεργο που μερικοί άνθρωποι δε θυμούνται αυτό που κάνανε μόλις τώρα;
Παρακάτω είναι το παράδειγμα ενός αποσπάσματος που πολύ λίγοι άνθρωποι το μαθαίνουν
σωστά, όμως η εκτέλεσή του απαιτεί έναν συνδυασμό σύνθετων δεξιοτήτων.

10) Beethoven, op. 27. № 2

Εδώ πρέπει να μιμηθούμε τον μαέστρο, ο οποίος στις πρώτες πρόβες της ορχήστρας
δουλεύει με τις ομάδες. Έτσι, ταξινομώντας τις συνήθειες είναι πολύ πιο εύκολο να τις
συντονίσουμε αργότερα. Το παραπάνω απόσπασμα γίνεται αμέσως κατανοητό, εάν τα μέρη του
δεξιού χεριού παιχτούν με δύο χέρια (το μπάσο το μαθαίνουμε ξεχωριστά). Η προσοχή γίνεται
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ποικίλλοντας το ηχόχρωμα; Για τους καλλιτέχνες αυτό προκύπτει από το στο συντονισμό των
συνηθειών. Ως τόσο δεν αποκλείεται το ένα χέρι ταυτόχρονα να πρέπει να δώσει διαφορετικά
ηχοχρώματα, γεγονός που απαιτεί διαφορετικούς τρόπους αγγίγματος (επαφής με τα πλήκτρα).
Είναι ανώφελο λοιπόν να αφήσουμε την εξάσκηση των λεπτών μυϊκών καταρτίσεων για την
τελευταία εβδομάδα πριν από την συναυλία.

Και πάλι, αν η μουσική είναι γραμμένη με τετράηχα, γιατί πρέπει να παιχτεί με τρίηχα;
Αλλαγή των τονισμών βοηθάει, βέβαια, αν υποταχθούν οι τεχνικές ασκήσεις στον έλεγχο του
μυαλού, όμως το κομμάτι πρέπει οπωσδήποτε να μαθευτεί στο ρυθμό που προβλέπεται από το
συνθέτη. Υπάρχει μια ειδική μέθοδος που απαιτεί ώστε η φωνή του δεξιού χεριού να παιχτεί με
το αριστερό και αντίστροφα. Όμως αυτό το είδος μελέτης που μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να
ανακαλύψει στη μουσική νέες βασικές λεπτομέρειες, είναι εντελώς άχρηστο σε άλλο στάδιο της
εκμάθησης, όπως σ’ αυτό της κατάρτισης εκτελεστικών δεξιοτήτων.

Το εκφραστικό παίξιμο βοηθάει πολύ στη μνήμη. Καλύτερα από τα άλλα οι ηθοποιοί
θυμούνται εκείνα τα λόγια που επικεντρώνονται στο εσωτερικό αίσθημά τους συνδέοντάς το με
εκφραστικές φωνές και χειρονομίες. Και επειδή εμείς θυμόμαστε αυτό που μας έχει επηρεάσει
συναισθηματικά, οι μουσικοί πρέπει ακόμη και σε πρώτη εκτέλεση οποιουδήποτε κομματιού να
δώσουν συναίσθημα σε κάθε νότα που αγγίζουν.

Ξεκινώντας την εκμάθηση ο μαθητής πρέπει προσωρινά να πάρει το ρόλο του καθηγητή:
που διδάσκει βασιζόμενος σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ενώ τους συμπεριφέρεται με
σεβασμό, όσο αφορά τις δυνατότητές τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τόσο
την κατάρτιση, όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις.  Μπορούμε να πούμε ότι το μυστικό
εκμάθησης βρίσκεται στην ικανότητα να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε ένα πράγμα, κάθε
δεδομένη στιγμή. Οι μαθητές όμως προσπαθούν να μάθουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα,
καθημερινά, αλλάζοντας το δαχτυλισμό, το φρασάρισμα μέχρι που οι συνήθειες μπερδεύονται
εντελώς. Είναι περίεργο που μερικοί άνθρωποι δε θυμούνται αυτό που κάνανε μόλις τώρα;
Παρακάτω είναι το παράδειγμα ενός αποσπάσματος που πολύ λίγοι άνθρωποι το μαθαίνουν
σωστά, όμως η εκτέλεσή του απαιτεί έναν συνδυασμό σύνθετων δεξιοτήτων.

10) Beethoven, op. 27. № 2

Εδώ πρέπει να μιμηθούμε τον μαέστρο, ο οποίος στις πρώτες πρόβες της ορχήστρας
δουλεύει με τις ομάδες. Έτσι, ταξινομώντας τις συνήθειες είναι πολύ πιο εύκολο να τις
συντονίσουμε αργότερα. Το παραπάνω απόσπασμα γίνεται αμέσως κατανοητό, εάν τα μέρη του
δεξιού χεριού παιχτούν με δύο χέρια (το μπάσο το μαθαίνουμε ξεχωριστά). Η προσοχή γίνεται
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ποικίλλοντας το ηχόχρωμα; Για τους καλλιτέχνες αυτό προκύπτει από το στο συντονισμό των
συνηθειών. Ως τόσο δεν αποκλείεται το ένα χέρι ταυτόχρονα να πρέπει να δώσει διαφορετικά
ηχοχρώματα, γεγονός που απαιτεί διαφορετικούς τρόπους αγγίγματος (επαφής με τα πλήκτρα).
Είναι ανώφελο λοιπόν να αφήσουμε την εξάσκηση των λεπτών μυϊκών καταρτίσεων για την
τελευταία εβδομάδα πριν από την συναυλία.

Και πάλι, αν η μουσική είναι γραμμένη με τετράηχα, γιατί πρέπει να παιχτεί με τρίηχα;
Αλλαγή των τονισμών βοηθάει, βέβαια, αν υποταχθούν οι τεχνικές ασκήσεις στον έλεγχο του
μυαλού, όμως το κομμάτι πρέπει οπωσδήποτε να μαθευτεί στο ρυθμό που προβλέπεται από το
συνθέτη. Υπάρχει μια ειδική μέθοδος που απαιτεί ώστε η φωνή του δεξιού χεριού να παιχτεί με
το αριστερό και αντίστροφα. Όμως αυτό το είδος μελέτης που μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να
ανακαλύψει στη μουσική νέες βασικές λεπτομέρειες, είναι εντελώς άχρηστο σε άλλο στάδιο της
εκμάθησης, όπως σ’ αυτό της κατάρτισης εκτελεστικών δεξιοτήτων.

Το εκφραστικό παίξιμο βοηθάει πολύ στη μνήμη. Καλύτερα από τα άλλα οι ηθοποιοί
θυμούνται εκείνα τα λόγια που επικεντρώνονται στο εσωτερικό αίσθημά τους συνδέοντάς το με
εκφραστικές φωνές και χειρονομίες. Και επειδή εμείς θυμόμαστε αυτό που μας έχει επηρεάσει
συναισθηματικά, οι μουσικοί πρέπει ακόμη και σε πρώτη εκτέλεση οποιουδήποτε κομματιού να
δώσουν συναίσθημα σε κάθε νότα που αγγίζουν.

Ξεκινώντας την εκμάθηση ο μαθητής πρέπει προσωρινά να πάρει το ρόλο του καθηγητή:
που διδάσκει βασιζόμενος σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ενώ τους συμπεριφέρεται με
σεβασμό, όσο αφορά τις δυνατότητές τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τόσο
την κατάρτιση, όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις.  Μπορούμε να πούμε ότι το μυστικό
εκμάθησης βρίσκεται στην ικανότητα να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε ένα πράγμα, κάθε
δεδομένη στιγμή. Οι μαθητές όμως προσπαθούν να μάθουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα,
καθημερινά, αλλάζοντας το δαχτυλισμό, το φρασάρισμα μέχρι που οι συνήθειες μπερδεύονται
εντελώς. Είναι περίεργο που μερικοί άνθρωποι δε θυμούνται αυτό που κάνανε μόλις τώρα;
Παρακάτω είναι το παράδειγμα ενός αποσπάσματος που πολύ λίγοι άνθρωποι το μαθαίνουν
σωστά, όμως η εκτέλεσή του απαιτεί έναν συνδυασμό σύνθετων δεξιοτήτων.

10) Beethoven, op. 27. № 2

Εδώ πρέπει να μιμηθούμε τον μαέστρο, ο οποίος στις πρώτες πρόβες της ορχήστρας
δουλεύει με τις ομάδες. Έτσι, ταξινομώντας τις συνήθειες είναι πολύ πιο εύκολο να τις
συντονίσουμε αργότερα. Το παραπάνω απόσπασμα γίνεται αμέσως κατανοητό, εάν τα μέρη του
δεξιού χεριού παιχτούν με δύο χέρια (το μπάσο το μαθαίνουμε ξεχωριστά). Η προσοχή γίνεται
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πιο ελεύθερη και μπορεί να ασχοληθεί με το φρασάρισμα, το legato, το staccato, τη χροιά του
ήχου.

11)

Τα μέτρα όπως και οι διάρκειες δεν είναι ίσα μεταξύ τους και είναι πολύ σημαντική η
αίσθηση του τόνου. Ίσος ο τονισμός σε κάθε ισχυρό μέρος του μέτρου, ιδιαίτερα σε γρήγορα
κομμάτια χαλάει το ρυθμό, κάνει τη μουσική δύσκολη τόσο την για απομνημόνευση όσο και για
το παίξιμο. Στο παράδειγμα 13 τα ισχυρά μέτρα (οριζόμενα με αρμονία) επισημαίνονται με διπλή
γραμμή πάνω από το πεντάγραμμο.

Σύμφωνα με το συγγραφέα, στην αρχή της εκμάθησης ενός έργου πάντα συνιστάται να
παίξουμε με δυο χέρια το μέρος του κάθε ενός χεριού, γιατί αυτή η μέθοδος επιτρέπει να ακούμε
πώς πρέπει να ηχεί η μουσική. Στη συνέχεια, προκύπτει το ερώτημα: «Πώς μπορούμε να έχουμε
το ίδιο αποτέλεσμα αν παιχτεί με ένα χέρι;» Τώρα έρχεται η σειρά του δαχτυλισμού, ο οποίος θα
υποτάσσεται σε μια μουσική ιδέα. Ο προκαταρκτικός καταμερισμός της δουλειάς αποτρέπει την
εμφάνιση πολλών κακών συνηθειών. Στο ακόλουθο απόσπασμα η ομορφιά των συζεύξεων

διαρκείας κατανοείται καλύτερα χάρη στη διαίρεση των φωνών έτσι είναι καλό να επιλέξουμε
ένα δαχτυλισμό  σύμφωνα με το legato.

12)

Επιλέγοντας κάθε συγκεκριμένη στιγμή μόνο ένα στόχο, αρχίζουμε να βλέπουμε πιο
καθαρά την ουσία πολλών λεπτομερειών, οι οποίες μέχρι τώρα δεν προσέλκυσαν την προσοχή
πόσο διαφορετικά, παραδείγματος χάρη, κατανοείται το μπάσο χάρη στην ιδιαίτερη προσοχή στα
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δέκατα έκτα στο παράδειγμα που ακολουθεί! Η παρατήρησή του καθορίζει την απομνημόνευσή
του.

13) Andante con moto                    Beethoven, op  57.

Η διακοπή του συνειδητού ελέγχου σε αρχικό στάδιο είναι επικίνδυνη και η προσοχή θα
χρειαστεί ξανά και ξανά να επικεντρώνεται στις καμπύλες του μουσικού μας χάρτη,
εμβαθύνοντας τις εντυπώσεις, τελειοποιώντας τις λεπτομέρειες, παρακολουθώντας το
σχηματισμό των συνηθειών.

Συνήθως, ο πιο εύκολος τρόπος είναι πρόσφορος για την επίλυση των προβλημάτων,
όμως στη μουσική δεν είναι πάντα έτσι. Το παράδειγμα 10 είναι καλύτερο να παιχτεί με χροιά:
staccato ή legato, όμως ο συνθέτης ζητάει διαφορετικά πράγματα, και μέχρι που τα δάχτυλα να
μάθουν να κινούνται αυτόματα, όπως προβλέπεται από το συνθέτη, η προσοχή δεν μπορεί να
ασχοληθεί με την εκφραστικότητα.

Στο πρώτο στάδιο της εκμάθησης πρέπει να δώσουμε πολύ χρόνο, επειδή αυτό μας
οδηγεί στην μελλοντική τελειοποίηση. Πρέπει συνεχώς να αναρωτιόμαστε: «Είναι αρκετά βαθύς
ο ήχος του μπάσου; Δεν είναι πρόωρο το αποκορύφωμα; Υπάρχουν κάποιες σημαντικές
λεπτομέρειες, τις οποίες αγνόησα;» Η κρίσιμη προσοχή είναι απαραίτητη συνεχώς.

Ξεκινώντας ένα κομμάτι, κάθε φορά ανακαλύπτει κανείς νέες δυνατότητες ολοένα και
περισσότερο βελτιούμενης ερμηνείας, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τις πιο λεπτές
αποχρώσεις. Πραγματικά ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι το κομμάτι είναι έτοιμο. Με την
επέκταση των οριζόντων του καλλιτέχνη επεκτείνονται και οι ερμηνευτικές ικανότητές του, και
για το λόγο αυτό, χωρίς να αναφερόμαστε σε άλλους λόγους δεν συνιστάται να δουλεύουμε ένα
έργο για πολλές μέρες. Η επανάληψη, αν δεν γίνει σε λογικά όρια, μπορεί να βλάψει ακόμη και
στην ανάπτυξη αναγκαίων και κατάλληλων συνηθειών.

Δεν υπάρχει αρετή στην καθημερινή οκτάωρη μελέτη. Συμπυκνωμένη διανοητική εργασία
είναι κουραστική. Και παρά το γεγονός ότι ένας επαγγελματίας μουσικός δεν μπορεί να αποφύγει
την υπερένταση, κανένας κατά κανόνα δεν είναι καλό να μελετάει πάνω από τρεις ώρες την
ημέρα. Μέχρι που ο μαθητής να μάθει να μελετάει σωστά, πρέπει να περιορίζεται σε μια ώρα,
σπάζοντάς την σε τέσσερα τέταρτα συγκεντρωμένης δουλειάς. Για δυο τρεις επαναλήψεις ενός
σημείου δεν απαιτείται πολύς χρόνος και αν η κρίσιμη προσοχή επικεντρώνεται σε προ-
ευνοημένη πτυχή του μουσικού στόχου, οι σκέψεις δεν αποσπώνται σε άσχετα πράγματα και θα
γίνει καλή, αποτελεσματική δουλειά.

Για τη διέγερση της περιέργειας του αναγνώστη ενός καλού μυθιστορήματος σε
συνέχειες, η υπόθεση διακόπτεται στο πιο ενδιαφέρον σημείο… Τελειώνοντας τη μελέτη, αν το
ενδιαφέρον δεν χάθηκε ακόμη, με μεγάλο ζήλο επιστρέφει κανείς ξανά στη δουλειά με την
πρώτη ευκαιρία. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της μελέτης πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή της να
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έχουμε την δημιουργική διάθεση, ωστόσο δεν είναι λιγότερο σημαντικό να μπορούμε να
διακόψουμε τη μελέτη πριν από τα πρώτα στάδια κόπωσης.

Κάθε μουσικός πρέπει να φροντίζει απαραίτητα για σωματική και ψυχική ξεκούραση.
Πρέπει να αλλάζει τις ασχολίες, παρέχοντας στον εαυτό του μια φορά τη βδομάδα ελεύθερη από
μελέτη ημέρα. Όμως η υποσυνείδητη δραστηριότητα δε σταματάει ποτέ: η ανάπτυξη των μυών
συνεχίζεται ακόμη και μετά από την εξάσκηση, ο εγκέφαλος την ώρα της ξεκούρασης εργάζεται
για την αφομοίωση του υλικού που συσσωρεύτηκε κατά την ώρα της μελέτης. Στη μυστηριώδη
και ανεξιχνίαστη λειτουργία του υποσυνείδητου εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι συνειρμοί και σε
αυτή τη σημαντική διαδικασία της δημιουργικής δουλειάς πρέπει να παρέχουμε χρόνο.

Κάποια κίνηση πραγματοποιείται σε μικρο-μυς του λάρυγγα, ακόμη και όταν διαβάζουμε
τις λέξεις «από μέσα»… Όταν σκεπτόμαστε τη μουσική στη σιωπή, οι νευρικοί οδοί αναμφίβολα
μεταφέρουν κάποιες εντυπώσεις, ενώ οι εξωτερικές κινήσεις καταστέλλονται. Στις μέρες μας
αυτά τα φαινόμενα, τα αποκαλούμενα ιδεοκινητικά, είναι καλά μελετημένα.

Ένας τραγουδιστής που εμφανίζεται συχνά στη σκηνή εξασκείται συχνά σιωπηλά. Ο
οργανοπαίκτης επίσης πρέπει να ξέρει να δουλεύει στο μυαλό του ένα απόσπασμα ή ένα κομμάτι
αντί να το παίζει. Οι έμπειροι τραγουδιστές σπάνια τραγουδούν με όλη τη δύναμη της φωνής
τους. Οι οργανοπαίκτες επίσης πρέπει να εξοικονομούν τις δυνάμεις τους, περιορίζοντας τον
εαυτό τους. Η μελέτη στο επίπεδο «μέχρι το forte» είναι λιγότερο κουραστική και έχει και το
πλεονέκτημα: της καλύτερης κινητοποίησης της ακοής.

Στην αίθουσα που μελετάμε δεν είναι καλό να έχουμε ένα δυνατό ρολόι τοίχου. Για αυτόν
που πραγματικά ακούει τη μουσική είναι ανυπόφορος ακόμη και ο ήχος του ρολογιού χειρός.

Μια φάλτσο παιγμένη νότα κατά λάθος σε ένα πασάζ (πέρασμα) δεν πρέπει να συγχέεται
με μια εσφαλμένη ανάγνωση του κειμένου. Ένα τυχαίο λάθος ακόμη και στα τελευταία στάδια
εκμάθησης του έργου δεν είναι τόσο επικίνδυνο, όσο η διακοπή και παραβίαση των δεσμών που
οδηγούν μετά σε ένα μη σταθερό παίξιμο. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει και πάλι να
ακολουθήσουμε το παράδειγμα του μαέστρου, ο οποίος δε θα σταματήσει ολόκληρη την
ορχήστρα χωρίς σοβαρό λόγο στις τελευταίες πρόβες. Σημειώνοντας από μέσα του τα αδύναμα
σημεία, αυτός θα συνεχίζει να διευθύνει μέχρι το τέλος του μουσικού μέρους και μόνο μετά θα
συζητήσει τα σφάλματα με τα μέλη της ορχήστρας επαναλαμβάνοντας όλο το σημείο από την
αρχή. Η καλύτερη μέθοδος μελέτης ενός μουσικού έργου το οποίο ξέρουμε αρκετά καλά είναι να
μελετιούνται τα μέρη χωρίς να σπάει η αλυσίδα της μουσικής ιδέας.

Αν το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται ξανά η κατάσταση είναι πιο σοβαρή και η επίμονη
επανάληψή του ξανά και ξανά, ελπίζοντας ότι θα βγει από μόνο του είναι ανώφελη. Αντί για αυτό
πρέπει να ψάξουμε την αιτία του κάθε λάθους, επειδή οι συνήθειες σαν τα μέλη της ορχήστρας,
δείχνουν αδιαφορία, όταν ο μαέστρος τα αφήνει στην ησυχία τους: παρά την άψογη
προετοιμασία τους μπορεί να προτιμήσουν τη γραμμή της ελάχιστης αντίστασης. Η ανάγκη να
διορθώνουμε τις συνήθειες πρέπει πάντα να αιτιολογείται. Για παράδειγμα, εάν η συνήθεια του
αρχικού δαχτυλισμού διαταράσσεται πρέπει η απόλυτη αναγκαιότητα της συγκεκριμένης
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ηχητικής ακολουθίας δαχτυλισμού, που διαλέξαμε για ελεύθερη εκτέλεση, να φτάσει στο μυαλό.
Οι συνειδητοί συνειρμοί αυτού του είδους συμβάλλουν στη βελτίωση των συνηθειών.

Εάν τελικά το λάθος έχει στερεωθεί στη μνήμη είναι απαραίτητο να δικαιολογήσουμε την
ανάγκη αναπροσαρμογής, να προβούμε σε επανεκμάθηση του μυαλού για να καταγραφούν
άλλες πιο σαφείς εικόνες. Εάν έχουμε μάθει μια νότα φάλτσο πρέπει να απομνημονεύσουμε τη
σωστή νότα σε σχέση με τις άλλες, και, για να διορθώσουμε την αρχική εντύπωση, πολύτιμη
βοήθεια παρέχει η αρμονία. Ωστόσο, τέτοιου είδους σφάλμα είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Παρά
τη μακρόχρονη και υπομονετική δουλειά για τη διόρθωσή του, όπως η μνήμη, έτσι και οι
συνήθειες μπορούν ξαφνικά να ξαναγυρίσουν στον παλιό τρόπο.

Η προσπάθεια να «σπάσουμε» τη συνήθεια μπορεί να αποβεί μοιραία. «Το μουσικό
τραύλισμα», για παράδειγμα, μόνο επιδεινώνεται εάν εστιάσουμε σε αυτό τη προσοχή.
Επομένως, εάν ο μαθητής έχει τη τάση για εσωστρέφεια, όσο λιγότερο το σκέφτεται, τόσο
καλύτερα για αυτόν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ψυχική και μυϊκή ελευθερία είναι αδιαχώριστες.
Κατά την αλλαγή οποιασδήποτε συνήθειας είναι σημαντικό να δώσουμε μια δικαιολογία για μια
τέτοια αλλαγή, για να επικεντρωθούμε εξ ολοκλήρου στη νέα συνήθεια, και ασφαλώς να μην
παίξουμε χωρίς να ελέγχουμε τη συνείδηση, μέχρι που χάρη στην προσεκτική και επίμονη
δουλειά αυτή η συνήθεις να γίνει απολύτως αξιόπιστη.

Η παρατηρητικότητα αποτρέπει πολλές ανεπιθύμητες συνήθειες. Ο I.Paderewski
αναφέρει ότι με τις ώρες εξασκούνταν μπροστά σε έναν καθρέπτη, για να μπορεί να έχει χαλαρή
έκφραση του προσώπου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, αυτό που έλειπε σε άλλους καλλιτέχνες.
Παρατηρώντας και μελετώντας την εμπειρία και τις συνήθειες των άλλων μπορούμε ή να
απορρίψουμε ή να αποδεχτούμε ότι: το ίδιο το άτομο δεν είναι ποτέ καλός κριτής για τον εαυτό
του.

2.2. Golubovskaya N.I., «Το έργο του πιανίστα» στο Διάλογοι.
Επιλεγμένα άρθρα

Η Golubovskaya αναφέρει: «Είμαι σίγουρη ότι πρέπει αμέσως να μαθαίνουμε από μνήμης
και πιστεύω ότι αυτός είναι πολύ σημαντικός τρόπος εκμάθησης του μουσικού κειμένου».16

Φανταστείτε ότι πρέπει να παίζετε με πάρτες και δυσκολεύεστε πολύ. Δεν είχατε σκοπό
να μάθετε αυτό το κείμενο από έξω, αλλά κάποια μέτρα είναι αρκετά δύσκολα, τα
επαναλαμβάνετε μερικές φορές και βλέπετε κάποιο αποτέλεσμα. Πώς έγινε; Ένα μέρος αυτού
του συνόλου αποτυπώθηκε στη μνήμη, σπάζοντας μερικές κλωστές οι οποίες απτικά σας έδεναν
με το κείμενο.

16 Το άρθρο «Το έργο του πιανίστα" από το βιβλίο Golubovskaya Ν. "Διάλογοι. Επιλεγμένα άρθρα "Αγία

Πετρούπολη., 1994, σ.. 118



48

Αφομοίωση χωρίς μνήμη είναι αδύνατη πιστεύει η συγγραφέας. Η αφομοίωση και
επιτυγχάνεται με τη μνήμη. Ας φανταστούμε την ακόλουθη περίπτωση: δεν ξέρουμε αρκετά καλά
το κείμενο και για το λόγο αυτό παίζουμε με τις πάρτες. Αυτό σημαίνει ότι η όρασή μας μας δένει
και συμβαίνει το εξής: πρέπει πρώτα να διαβάσουμε με τα μάτια, μετά με τα αυτιά, μετά με τα
χέρια. Αλλά όταν διαβάζεις γρήγορα δημιουργείται μια αυτόματη σύνδεση μεταξύ των χεριών και
των ματιών και έτσι παίζουμε αυτόματα αυτό που βλέπουμε και όχι αυτό που ακούμε και αυτός
ο αυτοματισμός μας στερεί τη δυνατότητα να ελέγχουμε αυτό που κάνουμε.

Πολύ συχνά τα χέρια θυμούνται αυτό που παίζαμε αυτόματα, χωρίς να αναρωτιόμαστε τι
είναι αυτό που παίζουμε.

Σύμφωνα με την Golubovskaya πρέπει να αποφεύγουμε να δράσει η κινητική μνήμη πιο
γρήγορα απ’ ότι η λογική μνήμη. Είναι απαραίτητο να μην απομνημονεύουν τα χέρια πριν από τη
μνήμη της λογικής. Πρώτα πρέπει να παιχτεί το κομμάτι, να αναλυθεί, να ξέρουμε πώς ηχεί, αλλά
πριν το παίξουμε σε κανονικό ρυθμό πρέπει να το μάθουμε από έξω με προσπάθεια, χωρίς να
περιμένουμε να βγει από μόνο του, επειδή απομνημονεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις με
κιναισθητική μνήμη.

Δεν υπάρχουν κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Είναι αδύνατο να πούμε ότι αυτή η μέθοδος
είναι η καλύτερη για όλους, η μνήμη είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένη υπόθεση. Σε μερικούς
ανθρώπους είναι πιο αναπτυγμένη η μνήμη του χώρου, σε άλλους η μνήμη του χρόνου, σε
τρίτους η ακουστική μνήμη κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση πάντα βοηθάει να προσπαθήσουμε να απομνημονεύουμε ένα
κομμάτι αν από μόνο του δεν μπορεί να απομνημονευθεί. Αυτό είναι καλό, επειδή αυτός ο
τρόπος μας είναι αποτελεσματικότερος στο να αποκαλύψουμε το κομμάτι που μελετάμε.

Επίσης, εάν μαθαίνουμε από έξω, καταβάλλοντας προσπάθεια, τότε η απομνημόνευση
έχει καλύτερο αποτέλεσμα από την ενστικτώδη απομνημόνευση. Δεύτερον, μαθαίνουμε πάντα
σταδιακά, οπότε και η κατανόηση του υλικού έρχεται σταδιακά, όταν δε όλα περάσουν από τη
συνείδηση το υποσυνείδητο μυαλό αφομοιώνει από μόνο του.

Εάν ξέρουμε καλά αυτό που πρέπει να κάνουμε, τότε μπορούμε να εισβάλουμε με
συνείδηση σε οποιαδήποτε στιγμή της εκτέλεσης, επειδή γνωρίζουμε καλά πως χτίζεται το
κομμάτι.

Υπάρχει και ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της απομνημόνευσης, καθαρά τεχνικό. Ένα
μεγάλο μέρος τεχνικών εμποδίων βρίσκεται στη μνήμη. Αν μάθουμε το κομμάτι απ’ έξω, τότε
αποδεικνύεται ότι τα σημεία τα οποία μας φαίνονται δύσκολα στην αρχή, από τη στιγμή που
αφομοιώθηκαν στη μνήμη δεν αποτελούν πλέον κανένα πρόβλημα.

Έτσι, αυτός ο τρόπος εκμάθηση του κειμένου παίρνει προ-εξέχουσα θέση, και πρώτα απ’
όλα στο χρόνο. Επομένως, από αυτόν και πρέπει να ξεκινάμε.
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάγκη για εκμάθηση από μνήμης και έχουμε εξαιρετική
μνήμη η οποία από μόνη της απομνημονεύει γρήγορα με λογική μέσω της ακοής, μπορούμε να
πούμε μόνο ένα πράγμα: την τεχνική ποτέ δεν πρέπει να τη δουλεύουμε με τις πάρτες.

Το πρώτο εμπόδιο στη πορεία της εκμάθησης του κειμένου είναι το κείμενο. Το δεύτερο,
που μας εμποδίζει να παίξουμε με την πρώτη το κομμάτι είναι η έλλειψη ή η ασάφεια της
ηχητικής εικόνας, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία
κατάρτιση. Χρειαζόμαστε αυτήν την ηχητική εικόνα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η εικόνα
πρέπει να ταιριάζει στις δυνατότητες του οργάνου και στις προσωπικές μας δυνατότητες. Εάν
θέλουμε κάποιο πέρασμα (πασάζ) να ηχεί σαν το κόρνο, ενώ θα το πράττουμε αναζητώντας το
από το ακορντεόν, θα βρεθούμε σε λάθος δρόμο. Η σύγκριση δεν είναι πάντα σύγκριση στην
κυριολεξία. Όταν ψάχνουμε για εξομοίωση, ψάχνουμε για τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Όταν
δημιουργούμε μια εικόνα, πολύ συχνά στο μυαλό μας περνάνε πράγματα τα οποία ομοιάζουν με
ηχητική εικόνα, όμως αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να το ψάχνουμε στο όργανο. Η ηχητική εικόνα
μπορεί να είναι παρόμοια με οτιδήποτε και πρέπει να την εκθέσουμε στον ήχο του οργάνου, που
και είναι το πιο δύσκολο συνιστά τη δεξιότητα στο παίξιμο. Πρέπει αα κατέχουμε το όργανο
πρώτα απ’ όλα διανοητικά. Για αυτό είναι απαραίτητη η φαντασία και η εμπειρία. Έτσι, η
αβεβαιότητα και η έλλειψη της ηχητικής εικόνας είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να
αντιμετωπιστεί. Πρέπει από την αρχή να σκεφτόμαστε τη μουσική όχι αφηρημένα, αλλά στην
απήχηση του οργάνου.

Τέλος, το τρίτο εμπόδιο είναι η προσαρμογή των χεριών και του οργάνου στην ηχητική
εικόνα. Όταν συναντάμε ένα εμπόδιο πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί δεν μπορούμε να
προσαρμοστούμε; Γνωρίζουμε καλά το όργανο; Ξέρουμε πως μπορούμε να το προσαρμόσουμε;
Αφιερώνουμε αρκετό χρόνο για την αφομοίωση του υλικού;

Μερικές φορές το κομμάτι δε βγαίνει γιατί δεν δουλέψαμε αρκετά. Οι μαθητές πιστεύουν
ότι η έλλειψη ταλέντου, η ανικανότητα κατανόησης του υλικού τη συγκεκριμένη στιγμή είναι
αυτό που τους πάει πίσω, όμως το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι δε δούλεψαν αρκετά και
αφοσιωμένα. Πρέπει να γνωρίζουμε αν οι κινήσεις είναι άνετες, αν είναι κατάλληλες για το
συγκεκριμένο σημείο, αν είναι ελεύθερο το σώμα. Ίσως το γεγονός ότι κάτι δεν πάει καλά δεν
αφορά τη μουσική, ούτε τη διδασκαλία, αλλά το γεγονός ότι κάπου «σφίξαμε» τον εαυτό μας.
Καμιά φορά δε σφίγγουμε μόνο τα χέρια, αλλά και τα πόδια και το σβέρκο, κ.α. Και τότε πρέπει
να αναρωτηθούμε αν έχουμε αρκετή τεχνική κατάρτιση, αν είναι δύσκολο το ίδιο το σημείο στο
κομμάτι ή η κίνηση, γιατί αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Αν είναι δύσκολο το σημείο, δηλαδή δεν
παίρνουμε το σωστό πλήκτρο στο πασάζ, αυτό σημαίνει ότι δεν αφομοιώσαμε το υλικό με την
κιναισθητική μνήμη. Καμιά φορά είναι δύσκολη η ίδια η κίνηση, όμως για παράδειγμα σε τρίλιες
της τρίτης είναι δύσκολη η ταυτόχρονη διάταξη των δαχτύλων, τα οποία δε σχετίζονται
φυσιολογικά μεταξύ τους. Είναι δύσκολο να διατάξουμε στην αρχή το πρώτο με το τρίτο και στη
συνέχεια το δεύτερο με το τέταρτο δάχτυλα. Αυτή η κίνηση είναι δύσκολη, και εάν δεν βγαίνει,
σημαίνει ότι δεν έχουμε αρκετές τεχνικές γνώσεις.

Η συγγραφέας πιστεύει ότι η εκμάθηση από μνήμης πρέπει να γίνεται σιγά-σιγά. Όταν
μαθαίνει κανείς από έξω δεν πρέπει να υπάρχουν κινητικές δυσκολίες, ούτε να γίνονται δύο
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πράγματα ταυτόχρονα. Κάθε συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να μαθαίνουμε όχι αυτό που είναι
δύσκολο, αλλά αυτό που είναι πιο εύκολο. Και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία
απομνημόνευσης θα πρέπει να μελετάμε αργά, και να απομνημονεύουμε αυτό που μπορούμε να
κάνουμε συνειδητά και το οποίο δεν αποτελεί εμπόδιο.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η τεχνική δουλειά να γίνει με παρτιτούρα. Στην
αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων, η μνήμη της ακοής και των δαχτύλων διαδραματίζει
συχνά κρίσιμο ρόλο.

Στην τεχνική κατάρτιση δεν είναι σωστό ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε ποιές νότες
παίζονται, γιατί είναι λάθος. Συχνά μαθαίνουμε το πασάζ, το οποίο δεν κατανοήσαμε πλήρως
κιναισθητικά και τότε η προσοχή διαλύεται.

Περαιτέρω, η συγγραφέας φέρνει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, που βασίζεται στο πώς
είναι πλασμένη η όρασή μας. Βλέπουμε όλο το δωμάτιο, αλλά συγκεκριμένα κοιτάζουμε σε ένα
σημείο. Το μάτι έχει δυο τύπους όρασης, την κεντρική και την περιφερειακή. Όταν κοιτάμε
κάπου, το σημείο στο οποίο κατευθύνεται το βλέμμα μας γίνεται ορατό με κεντρική όραση και
οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή. Η περιφερειακή όραση δεν έχει την ικανότητα της
ακριβούς εστίασης, ό, τι βλέπουμε γύρω μας είναι μια θολή εικόνα. Όταν κοιτάμε σε ένα σημείο,
στέλνουμε σ’ αυτό τους οπτικούς άξονες και των δυο ματιών, και μόνο αυτό που βλέπουμε με τα
δυο μάτια είναι καθαρή εικόνα. Αυτό γίνεται με την κατεύθυνση των αξόνων και με την
προσαρμογή του οφθαλμού (accomodatio)17, δηλαδή, με τις αλλαγές του κρυσταλλοειδούς
φακού, ο οποίος επίσης κατευθύνει με την όρασή μας σε ένα σημείο.  Για να κατανοήσουμε όλο
το αντικείμενο, πρέπει να το περάσουμε όλο με τα μάτια, δηλαδή, επίμονα να παρατηρήσουμε
κάθε σημείο του. Αυτή η εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεν μειώνει τις ικανότητες, αλλά
αντιθέτως τις ενισχύει, όμως δεν χρειάζεται να κοιτάμε σε όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα,
πρέπει να ξέρουμε τι βλέπουμε.

Φανταστείτε ότι μπαίνετε στο δωμάτιό σας το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Μπορείτε
αμέσως να παρατηρήσετε αν κάτι δεν είναι στη θέση του και με μια γρήγορη ματιά να δείτε τι
λείπει.

Να γνωρίζουμε το κέντρο της προσοχής είναι η βασική προϋπόθεση της δουλειάς. Ο
K.S.Stanislavsky το χαρακτηρίζει ως μοίρασμα σε μέρη και στόχους. Με άλλα λόγια δε
δουλεύουμε ολόκληρο το κομμάτι, αλλά παίρνουμε ένα σημείο του, το κάνουμε επίκεντρο της
προσοχής μας και σε αυτό το σημείο την κάθε συγκεκριμένη στιγμή δουλεύουμε ένα μόνο
πράγμα. Αυτός είναι ο δοσμένος στόχος.

17 Η προσαρμογή πραγματοποιείται με δύο συμπληρωματικές  μεταξύ τους διαδικασίες: αφομοίωση (assimilation)
και συμμόρφωση (accomodation) Η συμμόρφωση (από λατ. Accommodation) αναπτύχθηκε κατά την ανάπτυξη της
νοημοσύνης. Ο J. Piaget δείχνει ότι η συμμόρφωση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ένας οργανισμός
τροποποιεί τις προηγούμενες γνωστικές δομές του για να ανταποκριθεί καλύτερα στις νέες απαιτήσεις. Για τον
Piaget προσαρμογή είναι η ισορροπία ανάμεσα στην αφομοίωση και τη συμμόρφωση.
(Β.Meshcheryakov V.Zinchenko, Μεγάλη ψυχολογική λεξικό, Μ.: OLMA-Press 2004, σ.233).
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Η ικανότητα συγκέντρωσης σε αυτόν είναι μια συνηθισμένη ενέργεια. Εξάλλου, το
επίκεντρο της προσοχής δεν πρέπει να είναι πάντα ένα ορισμένο σημείο, αυτό δεν έχει πάντα τον
ίδιο όγκο. Θα κατευθύνουμε την προσοχή σε κάθε ενότητα, αλλά αυτή η ενότητα μπορεί να είναι
μια πολύπλοκη σύνθεση.

Σας ονομάζουν δέκα γράμματα, στη συνέχεια σας ονομάζουν εννέα και σας ρωτάνε πιο
γράμμα λείπει. Δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε ποιο λείπει, επειδή συλλάβατε το κάθε γράμμα
ξεχωριστά, σαν ξεχωριστό κέντρο της προσοχής σας. Εάν θα ακούσετε μια λέξη από δέκα
γράμματα, και στη συνέχεια θα σας επαναλάβουν την ίδια διαδικασία, αλλά παραλείποντας ένα
γράμμα από τη λέξη, θα καταλάβετε κατευθείαν ποιο λείπει, διότι αντιληφθήκατε τη λέξη αυτή
σαν ένα ενιαίο σύνολο.

Η Golubovskaya θεωρεί ότι το καθήκον μας είναι να αυξηθεί το σύνολο, το οποίο γίνεται
μια μονάδα της προσοχής μας. Η έννοια σύνολο έχει μεγάλη σημασία. Όταν κοιτάμε το πρόσωπο
ενός ανθρώπου, το αντιλαμβανόμαστε ως ένα σύνολο, στο οποίο όλα τα στοιχεία συνδέονται
οργανικά. Αλλά δεν γίνεται να πάρουμε ξεχωριστά μέρη του και να κατασκευάσουμε από αυτά
μια εικόνα. Μόνο αν σχετίζονται τα μέρη, έχουμε μια κοινή εικόνα. Έτσι, θα πρέπει πάντα να
γνωρίζουμε ακριβώς τι δουλεύουμε, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η δουλειά τη συγκεκριμένη
στιγμή και έτσι το επίκεντρο της προσοχής σιγά-σιγά θα επεκτείνεται. Ποτέ δεν πρέπει να
μελετάμε ένα σημείο αποσπώντας το από τη θέση που βρίσκεται σε ένα κομμάτι. Η ικανότητα να
σκεφτόμαστε ολιστικά, είναι μια δύσκολη ικανότητα, και το να την κατέχουμε, πρέπει να είναι ο
στόχος μας.

Επομένως, η προσοχή είναι ο κύριος μοχλός της μελέτης μας. Πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί και σε εγρήγορση.

Επιτρέπεται να κουράζουμε την προσοχή; Εδώ τα πράγματα είναι παρόμοια με τους μύες.
Πρέπει να διακόψουμε τη μελέτη, εάν νιώθουμε ότι υπάρχει ακόμη και μικρή κόπωση. Όπως η
υπερβολική κόπωση των μυών έτσι και η κουρασμένη προσοχή ενεργούν εναντίον μας, και αυτό
που καταφέρνουμε με μεγάλη προσπάθεια μπορεί γρήγορα να χαθεί. Επομένως, δεν πρέπει να
εξαναγκάζουμε την προσοχή μας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα χέρια.

Για να μην κουράζουμε τη προσοχή την οποία χρειαζόμαστε όλη την ώρα, θα πρέπει να
εναλλάσσονται οι μορφές μελέτης. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από το μυαλό μας μεγαλύτερη
χωρητικότητα από αυτήν που διαθέτει. Αν νιώθουμε ότι το μυαλό κουράστηκε, αφήνουμε αυτή
τη δουλειά και κάνουμε μια διαφορετική, για παράδειγμα prima vista, κλπ. Μόλις
ξεκουραστούμε μπορούμε να πάμε και πάλι πίσω.

Πρέπει να μελετάμε έτσι ώστε η ίδια η μελέτη να φέρνει ευχαρίστηση. Αυτό δε σημαίνει
ότι δεν απαιτείται προσπάθεια. Φυσικά και απαιτείται, αλλά πρέπει να δίνει σαφές, αναμφίβολο
αποτέλεσμα.

Δεν είναι απαραίτητο να μελετάμε ένα σημείο σε διαφορετικές τονικότητες. Πρώτα
μαθαίνουμε καλά σε μία και μετά πηγαίνουμε σε άλλη, αλλιώς θα μπερδέψουμε τον εαυτό μας.
Όταν θα είμαστε σίγουροι σε μια τονικότητα, συνειδητά μελετάμε σε άλλη, βασιζόμενος σε αυτά
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που ήδη γνωρίζουμε. Πρέπει να ξέρουμε να υποχωρούμε από τις συνηθισμένες μορφές μελέτης
και να επιχειρούμε άλλες.

Κατά την εκμάθηση ενός κομματιού, παρόλο που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πολύ
καλά την ηχητική εικόνα, μπορούμε ωστόσο να αλλάζουμε τις χροιές και την ποιότητα του ήχου.
Εάν ξέρουμε ότι κάποιο σημείο πρέπει να παιχτεί forte, αυτό δε σημαίνει ότι μελετώντας, θα το
παίξουμε με την ίδια δυναμική, όπως θα πρέπει να παιχτεί στο τέλος.

Σταθεροποίηση οποιασδήποτε δυναμικής είναι βλαβερή. Ακολουθώντας την ηχητική
εικόνα που δημιουργήσαμε στο μυαλό, δεν είναι απαραίτητο την ώρα της μελέτης πάντα να
προσπαθούμε να την αναδημιουργούμε, αλλά συνειδητά να ξεφύγουμε από αυτό, θέτοντας ένα
άλλο στόχο.

Εάν δεν ξέρουμε καλά το κείμενο, δεν υπάρχει ανάγκη να το παίξουμε δυνατά, επειδή
πρέπει πρώτα να το αφομοιώσουμε με τη μνήμη.

Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, και στο σημείο στο οποίο έχει δυναμική piano, μπορούμε
να παίξουμε forte, αλλά μόνο όταν γνωρίζουμε το κείμενο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όποιους σκοπούς και να έχουμε, όποιες κινήσεις και να
ψάχνουμε πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μια ηχητική εικόνα την κάθε συγκεκριμένη στιγμή,
γενικά να έχουμε ακριβή σκοπό και να επιτυγχάνουμε κάποια αποτελέσματα επί τόπου.

Ποτέ δεν πρέπει να ερχόμαστε στην τάξη χωρίς να έχουμε προσωπική άποψη για το έργο
και να μην ισχυριζόμαστε ότι πρώτα θα μάθουμε τις νότες και μετά θα μας έρθει η έμπνευση ή
κάποιος θα μας δείξει πώς παίζεται αυτό. Πολύ συχνά ένας μαθητής έρχεται στην τάξη, χωρίς να
σκεφτεί, όμως πρέπει να έχει μια εικόνα. Είναι πιο εύκολο να μεταβούμε από το λανθασμένο
τρόπο σε σωστό, παρά να πάμε σε αυτό από το μηδέν.

Φανταστείτε έναν ηθοποιό ο οποίος προφέρει μια φράση, παραδείγματος χάρη: «Τι ώρα
είναι;» με περιέργεια. Ο σκηνοθέτης όμως απαιτεί να την πει με λύπη, σαν να άργησε. Αν ο
ηθοποιός προφέροντας αυτά τα λόγια θα έθετε ένα νόημα, τότε θα μπορούσε να τα πει
διαφορετικά. Αν όμως θα εκστομούσε απλώς συλλαβές, τότε θα ήταν δύσκολο να εκφράσει
οτιδήποτε. Αυτό που ζήσαμε στην προσωπική μας εμπειρία, το αισθανόμαστε με ένα
διαφορετικό τρόπο. Καμιά φορά στη σκηνή μπορούμε να αισθανόμαστε διαφορετικά αυτό που
ζήσαμε, αρκετές φορές με μια διαφορετική μορφή. Είμαστε ζωντανοί, ευέλικτοι και δεν πρέπει
να φοβόμαστε τις αλλαγές. Όμως από το τίποτα  δεν μπορεί να προκύψει τίποτα. Έτσι, ποτέ δεν
αφήνουμε τον εαυτό μας «άδειο» όσον αφορά τα έργα που παίζουμε.

Εάν κάτι δεν βγαίνει δέκα φορές συνεχόμενα και βγήκε μόνο μια φορά, αυτό σημαίνει ότι
μπορεί να βγει και να επιτευχθεί. Ωστόσο, αν βγήκε μόνο μια φορά, αυτό δε σημαίνει ότι το
έχουμε ήδη κατακτήσει.

Φανταστείτε ότι πρέπει να σκάψετε μια τροχιά στην οποία θα πρέπει να πατήσει ένα
αυτοκίνητο. Η τροχιά είναι έτυμη, αλλά δεν είναι βαθιά, και το αμάξι μια φορά μπορεί να
περάσει, αλλά τη δεύτερη θα βγει από αυτήν και θα φύγει πλαγίως. Τότε θα χρειαστεί να
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δημιουργήσουμε μια νέα διαδρομή η οποία δε θα καταρρεύσει. Η σκόπιμη δουλειά που κάνουμε
μελετώντας ένα μουσικό έργο είναι το σταδιακό σκάψιμο. Είναι δύσκολη δουλειά και όλα
συνοψίζονται σ’ αυτήν. Επομένως, εάν καταφέραμε κάτι μόνο μια φορά, αυτό δεν σημαίνει ότι η
τροχιά είναι βαθιά, αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο πέρασε τυχαία, εάν το καταφέρουμε πολλές
φορές, τότε είναι σαφές ότι ο στόχος επιτεύχθηκε. Όμως συμβαίνει και διαφορετικά: σήμερα η
τροχιά υπάρχει και την επόμενη μέρα χάνεται, και πρέπει κάθε φορά να την επαναφέρουμε.
Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ υπομονετικοί και συνεχώς να ελέγχουμε κατά πόσο είναι
βαθύ το ίχνος που είχαμε αφήσει στο μυαλό και μόνο τότε μπορούμε να βασιστούμε πάνω του,
μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουμε πετύχει κάτι.

Επιπλέον, πάντα πρέπει να δουλεύουμε με απόθεμα. Ποτέ δεν πρέπει να παίζουμε στο
όριο, γιατί αν η ταχύτητα είναι ακραία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η σκηνή δε θα μας
επηρεάσει αρνητικά. Κατά συνέπεια, στη μελέτη πάντα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο, ώστε
αυτό που κάνουμε να είναι εύκολο για μας.

Επειδή τα παλιά έργα έχουν ικανότητα να ξεχνιούνται, καλύτερα να μην τα αφήνουμε
εντελώς και κατά καιρούς να τα επαναλαμβάνουμε, αυτό βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τη λήθη.
Δεν είναι απαραίτητο να παίζουμε πολύ, αλλά πιο συχνά για να αποφύγουμε να ξανακάνουμε
την ίδια δουλειά.

Πολύ χρήσιμη είναι η μελέτη χωρίς όργανο. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο είδος μελέτης που
απαιτεί έντονη συγκέντρωση. Πρέπει να μαθαίνουμε από έξω μέχρι το τέλος διανοητικά, για να
συνδέσουμε την κιναισθητική μνήμη με τη μνήμη «του εγκεφάλου», έτσι ώστε να μπορούμε
διανοητικά να φανταστούμε όχι μόνο πως θα ακούγεται αυτό που παίζουμε, αλλά και το τι θα
κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό είναι το δυσκολότερο είδος μελέτης.

Επίσης είναι χρήσιμο να μελετάμε ένα έργο με παρτιτούρες, αλλά χωρίς όργανο, και στη
συνέχεια και χωρίς πάρτες και χωρίς όργανο και να ελέγχουμε τον εαυτό μας μέχρι το τέλος
διανοητικά. Είναι απαραίτητο όχι μόνο να ελέγχουμε τον ήχο διανοητικά αλλά και να παίζουμε
διανοητικά, ώστε να αισθανόμαστε κάθε δάχτυλο και κάθε λάθος. Για το λόγο αυτό πρέπει να
εντείνουμε την προσοχή.

Πρέπει να προστατεύουμε το συναίσθημα, τη στάση μας προς το έργο, ώστε να μην το
φθείρουμε. Επίσης, να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αγχώνεται πριν μάθουμε το έργο
μέχρι το τέλος.

Η συγγραφέας αναφέρει πως υπάρχει μια πολύ κακιά συνήθεια, την οποία στην τάξη της
η ίδια ονομάζει «το πρόχειρο με τις στεναχώριες». Αυτό γίνεται όταν χωρίς να αφομοιώσουμε το
κείμενο, χωρίς να βγάλουμε τις πέτρες από το δρόμο, αφήσουμε το αμάξι να τρέχει με ταχύτητα.
Το αμάξι ζορίζεται, οι τροχοί σπάνε, αλλά  εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό ακριβώς
συμβαίνει στο μάθημα και χρειάζεται πολύ προσοχή.18

18 Ν.Golubovskaya, «Το έργο του πιανίστα" στο βιβλίο Διάλογοι. Επιλεγμένα άρθρα, Αγ. Πετρούπολη 1994, σ. 127.
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Σε αυτό το παράδειγμα η Golubovskaya εξετάζει την υπερβολική συναισθηματικότητα
στην απόδοση, όταν δεν γνωρίζουμε ακόμη καλά το κείμενο και οι συνειρμοί δεν έχουν ακόμη
εγκατασταθεί με όλα τα στοιχεία της μνήμης, οπότε τα συναισθήματα επιβραδύνουν  σημαντικά
τη διαδικασία απομνημόνευσης, και ακολουθεί διάσπαση των δεσμών που ακόμη δεν έχουν
παγιωθεί.

Κατά συνέπεια πρέπει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση, να έχουμε σαφή εικόνα και να
μην πέσουμε σε συναισθηματική στενοχώρια, μέχρι που όλες οι κινήσεις να φτάσουν στο
αυτοματισμό.

Συνοψίζω ποια είναι, ουσιαστικά, η διαδικασία της μελέτης. Η φαντασία δημιουργεί
ηχητική εικόνα, τα χέρια προσαρμόζουν σ’ αυτήν την εικόνα το όργανο. Προσεκτικά
κατανοούνται τα εμπόδια κατά τη διαδικασία προσαρμογής. Πρέπει να γίνει διάγνωση και να
βρούμε τα εμπόδια αλλά και τα μέσα αντιμετώπισής τους.

Κάθε πράξη έχει ένα σκοπό και όλοι οι σκοποί μαζί έχουν ένα κοινό στόχο.

Την μελέτη θα πρέπει να τη διαφοροποιούμε προκειμένου νε αποφύγουμε την κόπωση.
Πρέπει να είμαστε συνεπείς, προοδευτικοί και υπομονετικοί, πρέπει να αναζητάμε
αποτελέσματα, αλλά όχι όλα μονομιάς.

Δεν πρέπει να συγχωρούμε στον εαυτό μας τίποτα τυχαίο, ούτε να περιμένουμε άλματα.

Το κέντρο προσοχής είναι μόνο ένα, αλλά το επίκεντρο προσοχής μπορεί να αυξάνεται.

Ουσιαστικά το αντικείμενο της προσοχής πρέπει να είναι η μουσική και να θυμόμαστε ότι
η δημιουργική χαρά βρίσκεται στην ίδια τη δουλειά και όχι μετά από αυτήν. Αν είμαστε νηστικοί
επιδιώκουμε να χορτάσουμε, αλλά η ίδια η ευχαρίστηση έρχεται την ώρα που τρώμε και όχι όταν
χορτάσουμε.

«Τη χαρά της δημιουργίας τη δεχόμαστε την ώρα της μελέτης. Όταν γνωρίζουμε κάτι
καινούριο έχουμε επιθυμία να μας βοηθήσει αμέσως, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Κανείς
δεν μπορεί να μας βοηθήσει, εάν δεν κάνουμε οι ίδιοι την προσπάθεια. Το να κατανοήσουμε δεν
είναι ακόμη αρκετό, πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να το απομνημονεύσουμε. Χωρίς σκληρή,
επίμονη και μακρόχρονη δουλειά τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν συνταγές οι οποίες
να αντικαθιστούν τις προσπάθειες. Με αυτό και θα ολοκληρώσω.»19

2.3. A.P.Shchapov, Πιανιστική παιδαγωγική

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αναπαράγουμε πλήρως ένα ολόκληρο κείμενο, το οποίο
γίνεται αντιληπτό ως μια υπενθύμιση για ένα μουσικό.

19 Ό. π., σ. 128.
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Η πρώτη λειτουργία της εκτελεστικής μνήμης βρίσκεται στη διατήρηση μεγάλου αριθμού
χρήσιμων, συναισθηματικά φορτισμένων παραστάσεων («συναισθηματικα-ηχητικών
συστημάτων»).

Όσο μεγαλύτερο είναι το απόθεμα, τόσο ευκολότερα ένας καλλιτέχνης δημιουργεί τα
καλλιτεχνικά του σχέδια σε ένα καινούριο κομμάτι.

Μια ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει εκείνο το μέρος των αποθεμάτων ηχητικών
συστημάτων, το οποίο συσσωρεύεται ως αποτέλεσμα πολύχρονης δουλειάς σε όργανο.
Περιλαμβάνει:

Α) ηχητικά-κιναισθητικά συστήματα που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της μελέτης των
ασκήσεων

Β) συναισθηματικά-ηχητικά-κιναισθητικά συστήματα που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια
εκμάθησης μουσικών έργων

Όσο μεγαλύτερο είναι το απόθεμα της μνήμης, τόσο πιο εύκολα βρίσκει ο ερμηνευτής
τους τεχνικούς οδηγούς των νέων καλλιτεχνικών ιδεών που δημιουργεί.

Η δεύτερη λειτουργία της ερμηνευτικής μνήμης βρίσκεται στο ότι κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, φέρνει στο μυαλό τα απαραίτητα
συναισθηματικά-ηχητικά-κιναισθητικά συστήματα, καθώς και διαφορετικές τεχνικές και
βοηθητικές αντιλήψεις.20

Είναι σημαντικό το ακόλουθο: προωθούμενα με τη μνήμη συστήματα γίνονται άξια
στοιχεία προληπτικής φαντασίας, μόνο με την επίδραση συνεχούς δημιουργικής ώθησης. Εάν
αυτή λείπει, εάν ο εκτελεστής μόνο «επαναλαμβάνεται», τότε το παίξιμό του γίνεται αδιάφορο,
τυποποιημένο.

Η εκτελεστική μνήμη εξαρτάται δραματικά από την ανάπτυξη της ακοής, την αίσθηση του
ρυθμού, τις συναισθηματικές ικανότητες, καθώς και από την τεχνική κατάρτιση.

Η μνήμη εξαρτάται από συνεχείς καταρτίσεις: αυτός που δεν εξασκεί συνεχώς τη μνήμη
του, μαθαίνει αργά τα καινούρια κομμάτια. Επιπλέον, απειλείται από κενά μνήμης στη σκηνή.

Ενδείξεις κατάρτισης εκτελεστικής μνήμης είναι τα εξής: Γρήγορη, ακριβής και αξιόπιστη
εκμάθηση καινούριων κομματιών. Ύπαρξη μεγάλου ρεπερτορίου. Γρήγορη ανάκαμψη στη μνήμη
των ξεχασμένων κομματιών. Αδιάκοπη και ελεύθερη (δηλαδή, χωρίς προσπάθεια ανάκλησης)
λειτουργία της μνήμης κατά την υπεύθυνη εκτέλεση.

20 Οι τεχνικές αντιλήψεις είναι: η αντίληψη των σωστών πλήκτρων και του  δαχτυλισμού, η αντίληψη για την
απόσταση μεταξύ των πλήκτρων.
Αντίληψη της επαφής με τα πλήκτρα.
Αντίληψη επαφής και της κίνησης των δαχτύλων, των χεριών, του σώματος (εάν ο αριθμός αυτών των παραστάσεων
είναι μεγάλος, τότε αυτές μπορούν να καταστείλουν τις ηχητικές παραστάσεις και το συναισθηματικό τόνο. Έτσι η
εκτέλεση γίνεται ,άχαρη)
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2.4. S.I.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του

Η μνήμη είναι μια ιδιότητα του νευρικού συστήματος που διατηρεί τις αντιδράσεις των
αντιληφθέντων με το οργανισμό αντιλήψεων. Όμως αυτή, δεν είναι γραμμοφωνική ηχογράφηση,
ούτε φωτογραφική πλάκα στην οποία μπορούμε να αναπαράγουμε στερεότυπες εμφανίσεις. Η
μνήμη δεν αποθηκεύει μόνο, αλλά και μετατρέπει τις αντιλήψεις. Κατά την ακρόαση της
μουσικής γίνετε επίθεμα του νέου αντιληπτού στο φόντο όλης της ζωικής και μουσικής εμπειρίας
, καθώς και η συγχώνευση με αυτό. Ακούγοντας τη μουσική δίνουμε τον εαυτό μας όχι μόνο στην
άμεση εμπειρία. Κατά την αντίληψη του έργου η κάθε επόμενη επανάληψη παρουσιάζεται ως
γνωστή, αναγνωρίζουμε ακόμη και αυτό που μας είναι γνωστό από τα άλλα κομμάτια,
δημιουργούμε μια ταυτότητα, με τις ομοιότητες και τις διαφορές στην αντιληπτή μουσική και
στις απομνημονεύσεις που εμφανίζονται. Εμείς ασυνείδητα και συνειδητά αναλύουμε τα
εκφραζόμενα συναισθήματα που προκαλεί το έργο, εκτιμάμε τις δομικές και αισθητικές ιδιότητές
του, τη δομή, το τονικό ύψος, τη φόρμα, κλπ. Συμπληρώνουμε την αντίληψη της μουσικής με
παράλληλους συνειρμούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το έργο που ακούμε.

Το μουσικό έργο επιβιώνει μέσα στο χρόνο. Κάθε στιγμή της μουσικής, μόλις ηχήσει
εξαφανίζεται για πάντα, αλλά στην ακουστική και συναισθηματική μνήμη του ανθρώπου
συνεχίζει να ζει.

Η εντολή στον ψυχισμό κατά την ακρόαση ενός κομματιού μπορεί κάθε φορά να είναι
διαφορετική. Το γεγονός αυτό κάνει την αντίληψη επιλογική, τονίζονται κάποιες πλευρές της
μουσικής, μένουν στη σκιά άλλες και συχνά αποκτούν διαφορετικές ιδιότητες οι τρίτες. Έτσι, κατά
την πρώτη ακρόαση ενός μουσικού κομματιού υπάρχει ανομοίωση, δηλαδή, αποσύνθεση σε
επιμέρους στοιχεία, αλλά και αφομοίωση, δηλαδή ενσωμάτωση αυτού που ακούσαμε,
συγχώνευση με όλη την εμπειρία της ζωής, που πληροφορεί το αντιληπτό για τις ατομικές
ιδιότητες του αντιληπτού αντικειμένου.

Όχι μόνο κατά την εκτέλεση της μουσικής, αλλά και κατά την αντίληψή της η μνήμη παίζει
μεγαλύτερο ρόλο από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή της τέχνης. Ακόμη και ένα κομμάτι που
έχει πολύ απλή φόρμα, του τύπου: Α – Β – Α, υπολογίζεται ότι κατά την επανάληψης της
μουσικής επανέκθεσης Α, στο μυαλό του ακροατή υποσυνείδητα έρχεται το θέμα Α οπωσδήποτε.
Ωστόσο, ο εκτελεστής παίζοντας το Α θα πρέπει να έχει στο μυαλό του εκ των προτέρων το
επερχόμενο Α.

Παρά τις ομοιότητές τους και μερικές φορές παρά τα εξωτερικά στερεότυπα, η έννοιά
τους δεν είναι ταυτόσημη, το Α μπορεί να ηχεί σαν ανάμνηση για το Α. Μπορεί περνώντας μέσα
από την επήρεια ή από τα συναισθήματα που εκφράζονται στη μουσική του Β, αυτό που
ακούσαμε στο Α (δεύτερο), να ηχήσει σαν έγκριση αυτών, που στο Α (πρώτο) ακούγονταν με
δισταγμό. (Ας θυμηθούμε μια απλούστατη περίπτωση, το πρελούδιο σε cis-moll του Skriabin op.
11 και η δεξιοτεχνική του σονάτα Ν 4, το φινάλε των κοντσέρτων του Tchaikovsky σε b-moll, του
Rachmaninoff σε c-moll κλπ.)

Πιο σύνθετες είναι οι απαιτήσεις στη μνήμη κατά την αντίληψη της φόρμας rondo και
ακόμη περισσότερο της φόρμας Sonata allegro με τις χαρακτηριστικές πολύπλοκες σχέσεις της
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στην ανάπτυξη των θεμάτων. Η ακουόμενη μουσική σχετίζεται με την προηγούμενη μουσική
εμπειρία πολλαπλών συνειρμών ή συγκρίσεων. Τα θέματα των κομματιών συνεχίζουν να ζουν σε
διαφορετικές μορφές, σε διαφορετικές καταστάσεις, αναγνωρίζονται, συγκρίνονται με τα
προηγούμενα και μεταλλάσσονται κατά τη σύγκρουση με τα νέα θέματα, περνώντας σε
διαφορετικές τροποποιήσεις. Μόνο έτσι το αντιλαμβανόμενο έργο μπορεί να γίνει κατανοητό.

Όχι μόνο κατά την εκτέλεση της μουσικής, αλλά και κατά την αντίληψή της η μνήμη παίζει
μεγαλύτερο ρόλο από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή της τέχνης. Ακόμη και ένα κομμάτι που
έχει πολύ απλή φόρμα, του τύπου: Α – Β – Α, υπολογίζεται ότι κατά την επανάληψης της
μουσικής επανέκθεσης Α, στο μυαλό του ακροατή υποσυνείδητα έρχεται το θέμα Α οπωσδήποτε.
Ωστόσο, ο εκτελεστής παίζοντας το Α θα πρέπει να έχει στο μυαλό του εκ των προτέρων το
επερχόμενο Α.

Παρά τις ομοιότητές τους και μερικές φορές παρά τα εξωτερικά στερεότυπα, η έννοιά
τους δεν είναι ταυτόσημη, το Α μπορεί να ηχεί σαν ανάμνηση για το Α. Μπορεί περνώντας μέσα
από την επήρεια ή από τα συναισθήματα που εκφράζονται στη μουσική του Β, αυτό που
ακούσαμε στο Α (δεύτερο), να ηχήσει σαν έγκριση αυτών, που στο Α (πρώτο) ακούγονταν με
δισταγμό. Διαφορετικά, και οι τονισμοί και οι αναλογίες θα εκτελούνται τυχαία. Αυτό δε σημαίνει
ότι πρέπει να θυμηθούμε όλη τη μουσική στην κυριολεξία. Κάθε καλλιτέχνης γνωρίζει ότι
παίζοντας τη μουσική από μνήμης, τη νιώθει διαφορετικά, από ό, τι παίζοντας με τις πάρτες. Ο
F.Bysoni δήλωνε: «Είμαι παλιός ερμηνευτής και με την πάροδο του χρόνου κατέληξα στο
συμπέρασμα ότι η εκτέλεση από μνήμης χαρίζει αξεπέραστη ελευθερία στην ερμηνεία».21 «Η
εκτέλεση από μνήμης είναι απαραίτητη για την ελευθερία εκτέλεσης», λέει με τη σειρά του ο
Hofmann.22 Όμως κατά τον Schumann το παίξιμο από μνήμης θεωρούνταν ως «παραβίαση των
παραδόσεων» ως «αδικαιολόγητος κίνδυνος», ακόμη και ως «τσαρλατανισμός».23 Η εκτέλεση
από μνήμης εκείνη την εποχή θεωρούνταν άθλος που ήταν εφικτός μόνο για ένα μεγάλο ταλέντο.
Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι οι παλιοί μουσικοί είχαν χειρότερη μνήμη από τους συγχρόνους.
Τοποθετώντας τις παρτιτούρες στο αναλόγιο, συχνά έπαιζαν από μνήμης. Περιγράφοντας την
πρώτη δημόσια εμφάνιση του Rubinstein ο συντάκτης των απομνημονευμάτων του σημείωσε:
«Φαινόταν ότι δεν κοιτούσε καν στις πάρτες, τις οποίες είχε μπροστά του, στις σελίδες που γύριζε
ο Villuan, αλλά έπαιζε με έμπνευση»…24

Το ίδιο επισημαίνει και ο Hofmann J.: «Μερικοί γνωστοί πιανίστες βάζουν μπροστά τους
τις πάρτες, όμως παίζουν από μνήμης. Τις πάρτες τις έχουν μόνο για να έχουν περισσότερη
σιγουριά και να ξεπεράσουν τη δυσπιστία στη μνήμη τους, δηλαδή να ξεπεράσουν ένα είδος
νευρικότητας.»25 Έτσι, μέχρι πρόσφατα έκανε και η πλειοψηφία των μαέστρων. Αλλά όλο και
περισσότερο συνηθίζεται η διεύθυνση από μνήμης, ιδιαίτερα από τους μεγάλους μαέστρους, αν
και οι F.Weingartner, H.Richter, P.Casais πίστευαν ότι είναι «άχρηστος άθλος".

21 S.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του, Λ. 1961, σ. 30.
22 J.Hofmann, Παίξιμο στο πιάνο. Ερωτήσεις και απαντήσεις, Μ: Τέχνη 1961, σ. 27.
23 R.Schumann, Επιλεγμένα άρθρα για τη μουσική, Μ. 1956, σ. 254.
24 P.Martyanov, Υποθέσεις και οι άνθρωποι του αιώνα, Τ.3. Στ. 1896, σ. 217.
25 J.Hofmann, Παίξιμο στο πιάνο. Ερωτήσεις και απαντήσεις, Μ: Τέχνη 1961, σ. 113.
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Η συναυλιακή απόδοση προϋποθέτει να έχει ο ακροατής ένα συναίσθημα ψευδαίσθησης
ότι, ο ερμηνευτής, δεν παίζει τη μουσική κάποιου άλλου, αλλά «δική του», και ότι τη φέρνει όχι η
μνήμη, αλλά το συναίσθημα. Το παίξιμο με τις πάρτες παραβιάζει αυτή τη ψευδαίσθηση.

Ο Busoni είχε δίκαιο όταν έλεγε ότι κάθε προχωρημένος πιανίστας θα επιβεβαιώσει το
γεγονός ότι «ένα σημαντικό έργο αποτυπώνεται στη μνήμη μέσω των δαχτύλων και της
συνείδησης, οι εξαιρέσεις είναι πολύ σπάνιες.»26 Το ίδιο έλεγε και ο σοβιετικός δάσκαλος, Leonid
Nikolaev.

Παρακολουθώντας πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες μαθητές διαφορετικού επιπέδου
επιβεβαιώνει ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι ανίκανο για την απομνημόνευση και την
εκτέλεση της μουσικής. Συνήθως αυτό δείχνει έλλειψη μουσικού ταλέντου, ακόμη και
ακαταλληλότητα στη μουσικο-επαγγελματική δραστηριότητα.

Εάν θυμηθούμε ότι κάθε παιδί, ακόμη και προσχολικής ηλικίας, τραγουδάει και μερικές
φορές παίζει με το αυτί κάποια τραγουδάκια, χορούς και κάποιες φορές αποσπάσματα της
λεγόμενης σοβαρής μουσικής, τότε γίνεται σαφές ότι η μουσική μνήμη είναι έμφυτη στους
ανθρώπους ως κανόνας.

Επομένως, διακρίνεται η διπλή όψη της εκδήλωσης της μνήμης: αφενός η ικανότητα
αποθήκευσης και ανάγνωσης και αφετέρου η δυνατότητα ανάκλησης. Αυτές οι ικανότητες
μερικές φορές διακρίνονται ως ενεργητική και παθητική μνήμη. Μπορούμε να τις
χαρακτηρίσουμε ως διαφορετικά επίπεδα μνήμης.

Ακούγοντας ένα έργο, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε ως γνωστό από πριν, αλλά χωρίς
να είμαστε ακόμη σε θέση να παρατηρούμε τις αλλαγές τις οποίες κατά λάθος ή και σκόπιμα
εισάγει ο ερμηνευτής. Σε επόμενο στάδιο απομνημόνευσης αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αλλαγές
ως κάτι που παίχτηκε ή τραγουδήθηκε «αλλιώς», χωρίς να ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς άλλαξε.
Αργότερα πια αναγνωρίζουμε τι ακούγεται «αλλιώς» και ταυτόχρονα δεν είμαστε σε θέση ακόμη
όχι μόνο να το παίξουμε σωστά, αλλά και να το φανταστούμε στο μυαλό έτσι όπως πρέπει να
είναι. Επομένως, η αναγνώριση δίδεται πολύ πιο εύκολα από την ανάκληση. Ωστόσο, έχοντας
«βοήθεια», ας πούμε, την αρχή της φράσης, μπορούμε να την συνεχίσουμε, δηλαδή, να την
τραγουδήσουμε και να την παίξουμε έως το τέλος. Έτσι, τα παιδιά που βρίσκονται στο δεύτερο
και τρίτο έτος της ζωής τους με ενδιαφέρον λένε τα παραμύθια και τα ποιηματάκια. Ο ενήλικας
ξεκινάει: «Μια φορά κ’ έναν καιρό…», το παιδί συνεχίζει: «Ζούσε ένας βασιλιάς και μια
βασίλισσα…». Ο ενήλικας λέει: «Είχαν…», το παιδί συνεχίζει: «Μια κόρη…» κ.ο.κ. Και τέλος,
ανακάμπτοντας από μια βοήθεια, η ομιλία, σαν ένα έλκηθρο στο λόφο, κυλάει μέχρι ένα νέο
«εμπόδιο». Παρόμοια πράγματα μπορούμε να παρατηρήσουμε προσέχοντας τα παιδιά να
τραγουδάνε.

Εκδήλωση μιας καινούριας ποιότητας της μνήμης είναι η δυνατότητα ανάσυρσης. Από την
ανάμνηση, που εμφανίζεται αυθόρμητα, ελεύθερα, μερικές φορές κυνηγώντας μας μανιωδώς, η

26 S.Savshinskiy Ο πιανίστας και το έργο του. (Σοβιετικός συνθέτης), Λ. 1961, σ. 30.
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ανάσυρση διαφέρει στο ότι απαιτεί βουλητική προσπάθεια και καμιά φορά μπορεί να είναι
επώδυνη, οδηγώντας σε δύσκολα μονοπάτια, σε συνειρμούς.

Τα διαφορετικά επίπεδα απομνημόνευσης συνδέονται με το βαθμό της λήθης, που είναι η
άλλη όψη του βαθμού απομνημόνευσης. Αλλά συχνά παρατηρούμε «ιδιοτροπίες» της μνήμης:
αυτό που με τίποτα δεν μπορούμε να θυμηθούμε, σε ένα λεπτό αναδύεται με μεγάλη ακρίβεια,
και το ανάποδο, δηλαδή ξαφνικά ξεχνάμε αυτό που ξέραμε σίγουρα και σταθερά.

Αυτές οι «ιδιοτροπίες» της μνήμης γίνονται όλο και πιο συχνές στα μετέπειτα χρόνια της
ζωής, και εξαρτώνται από την κατάσταση της υγείας και την κόπωση. Ο S.Rachmaninoff που είχε
λαμπρή μουσική μνήμη, διηγήθηκε το εξής περιστατικό: «Χθες, σε μια συναυλία για πρώτη φορά
στη ζωή μου, σε κάποιο fermato ξέχασα τι κάνω μετά, και προς μεγάλη απογοήτευση της
ορχήστρας, βασανίστηκα για κάποιο χρονικό διάστημα προσπαθώντας να θυμηθώ πώς και τι
διευθύνω μετά». Αυτής της δήλωσης προηγούνταν ένα παράπονο: «Απλώς κουράστηκα…
κουράστηκα πολύ και ζω με τις τελευταίες μου δυνάμεις»27 (Αυτό έγινε το 1912, όταν ο
Rachmaninoff ήταν σε ηλικία 40 ετών).

Ανασύροντας τη μουσική στη μνήμη εμείς προσπαθούμε να καλέσουμε στη φαντασία την
ηχητική εικόνα ενός ξεχασμένου σημείου. Όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καταφεύγουμε
στη λογικο-μουσική μνήμη, ιδίως, σε βοηθητικές μουσικο-θεωρητικές σκέψεις. Μερικές φορές
βοηθάει η υποστήριξη των υποσυνείδητων ακουστικο-κιναισθητικών αυτοματισμών.
Επιστρέφοντας πιο πίσω από το ξεχασμένο σημείο, μπορούμε «με τη φόρα» που έχουμε πάρει
να ξεπεράσουμε το εμπόδιο και να προχωρήσουμε μπροστά. Εάν και αυτό δε βοηθάει, μπορεί να
βοηθήσει ο υπαινιγμός κάποιου. Αυτός μπορεί να είναι λεκτικός: ερπυσμός, πάνω, Ρε μείζων,
συγχορδία μεθ΄ εβδόμης, χρωματική μετατροπία, τρίτη κλπ. Επίσης μπορεί να γίνει και
τραγουδώντας ή παίζοντας ένα απόσπασμα. Αλλά και αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Την
κατάσταση μπορεί να σώσει η παρτιτούρα: είναι αρκετή μια μόνο ματιά στις νότες και η
εκτελεστική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί.

Η μνήμη δεν ανάγεται στους συνειρμούς από γειτνίαση. Ο άνθρωπος δεν απομνημονεύει
μόνο, αλλά και κατανοεί αυτό που έχει απομνημονεύσει. Η σκέψη η οποία αποτυπώνεται δεν
είναι κατ΄ ανάγκη στην κυριολεξία της έκφρασης, καθώς η απομνημόνευση του νοήματος
κυριαρχεί σε σχέση με την απομνημόνευση των λεκτικών συνειρμών, δηλαδή, των λέξεων. Το
φαινόμενο ή η παράσταση επίσης καταγράφονται στη μνήμη μόνο με επιλεγμένα
χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της αντίληψης. Αυτό έχει σημασία και για τη μουσική
μνήμη. Όμως η ιδιαιτερότητα της μνήμης ενός καλλιτέχνη έγκειται στο ό, τι αυτή θα πρέπει να
καθορίζει το νόημα της λεκτικά ακριβούς του έκφρασης.

Η αντίληψη της ηχητικής εικόνας ενός μουσικού κομματιού δεν είναι ποτέ η ίδια. Κάθε
φορά, ειδικά αν η επανάληψη έρχεται μετά από ένα ορισμένο διάστημα, την ίδια μουσική
αντιλαμβανόμαστε κάπως διαφορετικά. Διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε και τις λογικές σχέσεις,
η μουσική αρχίζει να ηχεί σε διαφορετικό συναισθηματικό τόνο, στην άμεση μουσικο-ακουστική
παράσταση εντάσσονται διαφορετικές μουσικο-θεωρητικές σκέψεις, διαφορετικοί συνειρμοί,

27 S.Rachmaninoff, Γράμματα, Μ. 1955, σ. 434.
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παραστατικές συγκρίσεις. Βαθύτερα και με διαφορετικό τρόπο κατανοούνται και λεκτικά
ορίζονται οι σχέσεις του πρωτογενούς και του δευτερογενούς, τα χαρακτηριστικά των
λεπτομερειών κλπ.

Όλα αυτά διευκρινίζουν και ταυτόχρονα δυσκολεύουν το περιεχόμενο του
απομνημονευμένου. Ωστόσο, κατανοώντας και ταξινομώντας το, εμείς διακλαδίζουμε τις ρίζες
και έτσι κάνουμε την απομνημόνευση πιο σταθερή και λεπτομερή.

Στη μουσική υπάρχει και ένα παράδοξο φαινόμενο αναπόλησης με το οποίο οι
ψυχολόγοι υπονοούν ότι η αναπαραγωγή του αντιληπτού υλικού γίνεται πιο πλήρης και τέλεια
όχι αμέσως μετά την αντίληψή του, αλλά μετά από κάποιο διάστημα.

Τη μνήμη τη διακρίνουν σε κιναισθητική, δηλαδή, μνήμη για εκτελεστικές κινήσεις και
πράξεις, παραστατική, δηλαδή, οπτική και ακουστική, μνήμη για λέξεις και σκέψεις, δηλαδή,
λεκτική και λογική, συναισθηματική μνήμη, για αισθήματα και συγκινήσεις. Πιο συγκεκριμένα θα
πρέπει να τα ξεχωρίσουμε όχι σαν είδη, αλλά σαν συστατικά μιας ενιαίας μνήμης. Οι άνθρωποι
διαφέρουν μόνο στο ότι στην απομνημόνευση τον κυρίαρχο ρόλο μπορούν να παίζουν
διαφορετικά στοιχεία.

Η μνήμη του καλλιτέχνη είναι σύνθετη, αφού είναι και ακουστική, και οπτική, και μυϊκή.

Στη μουσικο-ακουστική μνήμη μπορούμε να διακρίνουμε την ικανότητα να
απομνημονεύσουμε τη μελωδία, την αρμονία, τη χροιά και το ρυθμό. Θα πρέπει να αναφέρουμε
και για την εκφραστική μνήμη, δηλαδή, τη μνήμη για τη μουσική χροιά.

Η μουσικο-ρυθμική μνήμη επίσης είναι σύνθετο φαινόμενο. Σ΄ αυτήν συγχωνεύονται η
ακουστική και η μυϊκή αποτύπωση. Ο συνδυασμός αυτών των συστατικών συμβάλει στην
οξύτητα της αντίληψης και στη δύναμη της αποτύπωσης.

Αν κα η μελωδία, η χροιά και ο ρυθμός συνυπάρχουν σε ενότητα, μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι, μερικοί άνθρωποι που εύκολα απομνημονεύουν τη μελωδία, με δυσκολία
και ανακριβώς απομνημονεύουν την αρμονία και το ρυθμό. Συχνά, ο ακροατής, ακόμη και ο
μουσικός, δε θυμάται ποιο όργανο της ορχήστρας έπαιζε το θέμα που του άρεσε και έμεινε στη
μνήμη.

Η απομνημόνευση των εκτελεστικών κινήσεων βασίζεται στη μυϊκή μνήμη. Αλλά χωρίς το
μουσικο-ακουστικό στοιχείο δεν μπορούμε να φανταστούμε τις εκτελεστικές κινήσεις: αυτές
ενσαρκώνουν την ακουστική ιδέα. Στην αντίληψη ενός μουσικού το κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει
το ακουστικό στοιχείο της μνήμης, τα μυϊκά συναισθήματα μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνο
μετά από μια ειδική ανάλυση. Ωστόσο, η κιναισθητική μνήμη καμιά φορά σώζει τον πιανίστα:
όταν ξαφνικά ξεχνάει, «τι έχει παρακάτω», τα χέρια παίζουν χωρίς τη συνείδηση, «από μόνα
τους».

Σ’ αυτό το φαινόμενο έδωσε σημασία ο Busoni: «Υπάρχει και ένα άλλο είδος μνήμης σε
αντίθεση με την οπτική, η «δαχτυλική μνήμη». Τα δάχτυλα τρέχουν σε γνωστό δρόμο,… και
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μπορεί να κάνω λάθος εάν παρέμβει η συνείδηση».28 Αλλά στην περίπτωση αυτή, αυτό που ηχεί
κάτω από τα δάχτυλα, όπως η βοήθεια του υποβολέα, αποκαθιστά το σπασμένο νήμα της
μουσικο-ακουστικής απομνημόνευσης και τα χέρια λειτουργούν πλέον σε ενότητα με τη μουσική
συνείδηση.

Η ακουστικο-κιναισθητική μνήμη είναι μια ειδική εκτελεστική μνήμη. Εάν, ταυτόχρονα με
την απομνημόνευση της μουσικής με την ακοή, τα χέρια δεν απομνημονεύσουν τις κινήσεις με τις
οποίες ενσαρκώνουν τη μουσική στο όργανο, τότε ο μουσικός είναι ελαττωματικός. Και εδώ
πρόκειται όχι μόνο για απομνημόνευση που είναι αναγκαία για την εκτέλεση από μνήμης. Ακόμη
και στο παίξιμο με τις πάρτες, όπως συνηθίζεται στο παίξιμο των συνόλων, το κομμάτι πρέπει να
μαθευτεί από έξω. Όπως λέμε συχνά, πρέπει να είναι «στα χέρια», ή «στα δάχτυλα». Το ίδιο
συμβαίνει και όταν ο ίδιος ο συνθέτης παίζοντας το έργο του, κάνει προετοιμασία για συναυλία.
Παρά το γεγονός ότι τα έργα είναι «στο μυαλό του», δηλαδή, είναι αντιληπτά και
απομνημονευμένα, αυτός πρέπει να τα μελετάει το ίδιο σαν να μαθαίνει έργα ενός άλλου
συνθέτη, δηλαδή, να τα στερεώσει «στα δάχτυλα». Αυτό δηλώνουν πολλοί συνθέτες όπως οι:
L.Nikolaev, S.Prokofiev, S.Rachmaninoff, A.Skriabin που αφιέρωσαν σε αυτό το είδος δουλειάς
πολύ χρόνο.

Το χέρι πρέπει σε κίνηση να απομνημονεύσει την κατεύθυνσή του, το χρόνο και την
ταχύτητα, καθώς επίσης και κιναισθητικές29 αισθήσεις: τη διάρκεια, τη συνοχή και το μέτρο
έντασης των μυών, υποκειμενικά αντιληπτή ως βαθμός της προσπάθειας και ως ένας τόπος
«επαφής».

Η οπτική μνήμη εκδηλώνεται στην ικανότητα απομνημόνευσης  μιας εικόνας, όπως και
του μουσικού κειμένου, καθώς και των πιανιστικών κινήσεων, μια και αυτά σχετίζονται με την
αναπαράσταση του πληκτρολογίου, της «τοπογραφίας» του. (Εδώ, η «τοπογραφία» είναι η
διάταξη μαύρων και άσπρων πλήκτρων στα περάσματα και τις συγχορδίες).

Συνήθως, τα οπτικά συστατικά της μνήμης παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Τα συστατικά
αυτά εκδηλώνονται σε έντονο βαθμό σε σχετικά σπάνιες περιπτώσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια
συγκεκριμένη ομάδα ταλαντούχων ανθρώπων που η οπτική τους αντίληψη σαν να φωτογραφίζει
με τη μνήμη και κατά την ώρα της εκτέλεσης σαν να βρίσκεται μπροστά στα μάτια τους ζωντανά,
όπως παίζοντας με τις παρτιτούρες. Ο εκπρόσωπος αυτού του τύπου ήταν ένας εξαιρετικός
μαέστρος, ο Toscanini. Είχε σοβαρή μυωπία, τέτοια που σε κανονική απόσταση δεν έβλεπε τις
παρτιτούρες. Ταυτόχρονα του ήταν αρκετό να δει την παρτιτούρα μια, δυο φορές για να την ξέρει
απ΄ έξω. Ο Busoni F. λέει πως, ενώ ο Toscanini μόλις είχε εξοικειωθεί με τις παρτιτούρες του Duke
«Αριάδνη και ο Κυανοπώγων», το επόμενο πρωί ανακοίνωσε την πρώτη πρόβα «από μνήμης». Ο
Toscanini έλεγε: «εάν η μνήμη κατά κύριο λόγο είναι οπτική, αυτή σχεδόν αυτόματα αποθηκεύει
την οπτική εικόνα της παρτιτούρας και τη συντηρεί στο μυαλό σαν ένα φωτοαντίγραφο». Αλλά
θα ήταν λάθος να πιστεύουμε ότι η φαινομενική του μνήμη ήταν μόνο οπτική. Διαβάζοντας τη

28 S.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του, Λ. 1961, σ. 34.
29 Κιναισθησία – η λεγόμενη «αίσθηση των μυών», αίσθηση της θέσης και της κίνησης των μεμονωμένων μελών και
ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος. (B.Meshcheryakov V.Zinchenko, Μεγάλο ψυχολογικό λεξικό, Μ.: ΟLMA-Press
2004, σ. 25).



62

μουσική ο Toscanini έβλεπε όχι μόνο τους μουσικούς χαρακτήρες, αλλά ολόκληρη τη μουσική
εικόνα. Έβλεπε τις νότες και άκουγε τη μουσική την οποία κατανοούσε και ζούσε σύμφωνα με το
περιεχόμενο και την έκφρασή της. Η απομνημόνευση δεν ήταν για αυτόν μόνο ένα
«φωτοαντίγραφο στον εγκέφαλο». Ήταν η ανάπτυξη του μουσικού περιεχομένου του κειμένου
μέσω της οπτικο-ακουστικής αντίληψης. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο Toscanini άκουγε μέσω των
ματιών.

Όσον αφορά τη συναισθηματική και διανοητική μνήμη, αυτή συλλαμβάνει τα
χαρακτηριστικά της μουσικής, το συναισθηματικό της σύστημα, τη φύση και το βαθμό της
έντασης των συναισθημάτων στη μουσική, καθώς και τα αισθήματα που συνδέονται με την
κινητική δράση ως ένα ιδιαίτερο είδος των εκφραστικών δραστηριοτήτων.

Όλα αυτά έχουν σχέση με τον αισθησιασμό. Αλλά ο πιανίστας τις αντιλήψεις του  τις
συνειδητοποιεί και τις εκφράζει με τα λόγια. Εφόσον αυτό συνδέεται με τη λεκτική έκφραση της
περιεκτικότητας της μουσικής, καθορίζει τους στόχους, και η επίλυσή τους είναι δύσκολη ακόμη
και στους συγγραφείς και στους συνθέτες. Ο Tchaikovsky σε ερώτηση σχετικά με τη ΙV συμφωνία
του έγραψε: «Το πρόγραμμα αυτό είναι τέτοιο, που δεν υπάρχει τρόπος να διατυπωθεί με τα
λόγια. Αλλά δε θα πρέπει να εκφράζει όλα αυτά για τα οποία δεν υπάρχουν λόγια;»30 Ο
Shostakovich είπε για το κοντσέρτο του για τσέλο: «Να πω κάτι συγκεκριμένο για το περιεχόμενο
του, δασκαλεύομαι. Τέτοιες ερωτήσεις παρά την εξωτερική φυσικότητα και απλότητά τους,
πάντα μου φαίνονται πολύ δύσκολες».31 Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκφραση του
Mendelssohn: «Αυτό που μου λέει η αγαπημένη μου μουσική είναι για μένα οι σκέψεις όχι
αρκετά σαφείς για να καλυφθούν με τα λόγια, αλλά αντιθέτως, πολύ σαφείς για αυτό. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο παρ’ όλες τις προσπάθειες, να εκφραστούν οι σκέψεις… κάτι
λείπει».32 ΟΙ λεκτικοί χαρακτηρισμοί δεν μπορούν να δώσουν πολλά σε έναν άνθρωπο που δεν
είναι εξοικειωμένος με ένα μουσικό έργο. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης συνδέει στενά κάθε λέξη με
συγκεκριμένη εμπειρία στη μουσική. Για αυτόν οι λέξεις, ακόμη και αν είναι μόνο ένας
υπαινιγμός, λένε πολλά.

Ο κοινός λεκτικός χαρακτηρισμός ενός έργου δεν πληρεί όλα όσα πρέπει. Σημαντικά
χαρακτηριστικά συναισθηματικού σχηματισμού για καθένα από τα σημαντικά σημεία είναι
παραδείγματος χάρη: «εδώ η στατική αντικαθίσταται από δυναμισμό, ο ενθουσιασμός ηρεμεί,
αλλού η επίκληση αλλάζει σε απαιτητικό ύφος, επιτακτικό, η διαμαρτυρία έδωσε θέση στην
ταπεινοφροσύνη» κ.ο.κ.

Σε τελική ανάλυση είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί μια λέξη η οποία θα μπορούσε να
εκφράσει την ουσία της μουσικής. Μας απομένει να ικανοποιούμαστε με τα ότι «ψηλαφίζοντας»
με λόγια τη μουσική από διαφορετικές γωνίες, περιορίζουμε πλαίσια των αναπαραστάσεων που
γεννάει, περιορίζουμε κάποιες πτυχές και δημιουργούμε ένα σχετικό συναισθηματικό σύστημα.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των συνειρμών, η μουσική απομνημονεύεται καλύτερα. Έτσι
γεννιέται ταυτόχρονα μια θαυμάσια ευκαιρία για να δούμε τα σημεία της μουσικής ακόμη και

30 S.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του, Λ. 1961, σ. 36.
31 Ό.π..
32 B.Teplov, Ψυχολογία μουσικών ικανοτήτων, Μ. 1947, σ. 13.
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ενός ολόκληρου έργου: θέμα, μετάβαση, ανάπτυξη, ο ένας ή ο άλλος τρόπος παρουσίασης, το
ένα ή το άλλο στοιχείο του ιστού μπορούν να καλύπτονται και να περιγράφονται με μια-δυο
λέξεις.

Η διανοητική μνήμη έχει σχέση με την αντίληψη και με τις λογικές κατηγορίες που
αφορούν το υλικό, τη δομή του κομματιού και τα τεχνικά μέσα εκτέλεσής του. Τονικότητα,
μετατροπίες, δυναμικές, δραματική μορφή, χαρακτηριστικά υφής, ροή της φωνής, εκτελεστικά
χαρακτηριστικά, όλα αυτά αν γίνουν ορατά και κατανοητά είναι υλικό για απομνημόνευση. Για
τον καλλιτέχνη που εφαρμόζει τα μουσικά συναισθήματα και τις εκτελεστικές ικανότητες, η
συναισθηματικο-διανοητική μνήμη είναι σαν μαέστρος και υποβολέας που υπενθυμίζουν στην
ακοή και στα χέρια τι πρέπει να παίξουν και πώς. Και στην περίπτωση που η ακουστική και η
κιναισθητική μνήμη αποτύχουν και υποσυνείδητα η τρέχουσα διαδικασία της εκτέλεσης
παραβιάζεται, η διανοητική μνήμη βοηθάει να οικοδομηθεί και πάλι.

Την πιο πλήρη περιγραφή της μεθόδου εύκολης απομνημόνευσης έδωσε ο δάσκαλος του
V.Gizering, ο H.Leymer, ό οποίος πίστευε ότι «πριν από τη μελέτη ενός κομματιού είναι
απαραίτητο να αναλύσουμε πλήρως τις παρτιτούρες», δηλαδή «να το έχουμε ολόκληρο στο
μυαλό». Προτείνει η απαραίτητη για αυτό δουλειά, να γίνει με τη μέθοδο της «αντανάκλασης»,
την οποία εξηγεί ως «συστηματικο-λογικό τρόπο σκέψεως». Η μέθοδος αυτή κατά τη γνώμη του,
με την προϋπόθεση της καλής μνήμης και της μακρόχρονης κατάρτισης μας παρέχει την ευκαιρία
να προετοιμάσουμε χωρίς την εξάσκηση στο όργανο ακόμη και την τεχνική πλευρά της
εκτέλεσης.

Στο βιβλίο του ο H.Leymer δίνει πολλά παραδείγματα για το πώς πρέπει να γίνει μια
τέτοια προετοιμασία, ξεκινώντας από μια «σπουδή» του Lebert και τελειώνοντας με τη σονάτα
του Beethoven op.2 N1.

Μόλις μετά μία εβδομάδα μαθημάτων μιας απλής σπουδής, θεωρούσε ότι είναι δυνατόν
να προχωρήσουμε σε μελέτη δίφωνων και τρίφωνων inventions του Bach, και μετά από 3-4
βδομάδες για μελέτη της σονάτας του Beethoven, f-moll, op.2.

Σύμφωνα με τον H.Leymer σ’ αυτή τη μέθοδο ο V.Gizering οφείλει τεράστιο ρεπερτόριό
του και την αξιόπιστη μνήμη του. Ακόμη και οι απλοί μαθητές του Leymer ξαφνιάζουν με την
άνετη και σίγουρη απομνημόνευση. Επίσης, σύμφωνα με το δάσκαλο, στα παιδιά αναπτύσσονται
σταδιακά οι ικανότητες των ακουστικών παραστάσεων της μουσικής, που είναι καταγραμμένες
στις μουσικές σημειώσεις, δηλαδή τα δεδομένα της «αντανάκλασης» εκφωνούνται

Έτσι, κανένα από τα είδη της μνήμης δεν εμφανίζεται σε καθαρή μορφή. Δεν υπάρχουν
καλλιτέχνες που, ενώ παίζουν δε συνδέουν το αντιλαμβανόμενο με την ακοή, με τις μυϊκές
αισθήσεις (ακόμη και ασυνείδητα), όπως και δεν υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι παίζοντας
καθοδηγούνται μόνο από τη μυϊκή μνήμη, χωρίς να φαντάζονται τη μουσική που παίζουν και
χωρίς να ανταποκρίνονται στις αντιλήψεις συναισθηματικά και διανοητικά. Ως εκ τούτου, όλες οι
παραπάνω ιδιότητες της μνήμης είναι μέρη ενός συνόλου, και υπόκεινται σε αλληλεπίδραση.
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Ένα απλό κομμάτι, που δεν φέρνει δυσκολίες κατά την εκμάθησή του, συχνά
αποτυπώνεται άμεσα στη μνήμη, χωρίς καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι πιο δύσκολες
περιπτώσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια, για την εκμάθηση από μνήμης. Ωστόσο να
υποδείξουμε ένα όριο μεταξύ της απομνημόνευσης και της εκμάθησης δε θα ήταν εύκολο.

Κατά την ακρόαση, εφόσον αυτή συνοδεύεται από κάποια ανάλυση των εντυπώσεων,
από παραστατικές συγκρίσεις και εξηγήσεις, οι καθοριζόμενοι συνειρμικοί δεσμοί συμβάλουν
στην αποτύπωση της μουσικής. Η μουσική αποθηκεύεται κατά το παίξιμο του κομματιού, όταν
στην ακουστική αντίληψη προστίθεται η εκτελεστική κιναισθησία, οι οπτικές αντιλήψεις του
μουσικού κειμένου και η πλήρης ανάλυση των εκτελεστικών πράξεων και αισθήσεων.

Συζητώντας για την δυνατότητα ανάπτυξης των φυσιολογικών προϋποθέσεων της μνήμης
ο G.Bulow έλεγε ότι «η μνήμη εξελίσσεται και ενισχύεται». Ο Rimsky-Korsakov αναλύοντας τις
ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εκμάθηση της μουσικής, πίστευε ότι «η
μουσική μνήμη όπως και η μνήμη γενικότερα παίζει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε διανοητική
εργασία, είναι πιο δύσκολο να επηρεάζεται από τεχνικές μεθόδους ανάπτυξης και αναγκάζει
περισσότερο ή λιγότερο να συμβιβαστούμε με αυτό που έχει το κάθε άτομο δοσμένο από τη
φύση»33 Ασφαλώς η πρακτική βοηθάει όλους μας να ανακαλύψουμε και να αναπτύξουμε τις
προσαρμογές που ταιριάζουν στις ιδιότητες της μνήμης και διευκολύνουν την απομνημόνευση.
Να, πώς πρέπει να νοείται ο αφορισμός του Hofmann J.: «Ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε να
απομνημονεύουμε είναι να απομνημονεύουμε!»34 Παράλληλα ένας μουσικός στηρίζεται κυρίως
στην ακουστική μνήμη, άλλος, στην ακουστικο-κιναισθητική μνήμη, ένας τρίτος, σε λογικούς
συνειρμούς και θεωρητική ανάλυση κ.ο.κ.

Για να λειτουργεί η μνήμη αποτελεσματικά η σημαντική προϋπόθεση είναι ο καθορισμός
σκοπού στην απομνημόνευση.

Στις περιπτώσεις που δεν καθορίσουμε σκοπό, ακόμη και η πολλαπλή εκτέλεση ενός
κομματιού μπορεί να μην οδηγήσει σε απομνημόνευση. Έτσι, οι έμπειροι συνοδοί
(ακομπανιατέρ) κάνοντας πολλές πρόβες και συνοδεύοντας σε συναυλίες τα ίδια έργα, συχνά δεν
ξέρουν τα κομμάτια αυτά απ’ έξω, εάν δεν έχουν βάλει στόχο να το μάθουν.

Η εμπειρία των ψυχολόγων έδειξε ότι προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα
επίσης και με το εάν είχαμε βάλει στόχο να απομνημονεύσουμε αυτό που μελετάμε για μικρό ή
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαφορά επηρεάζει όχι μόνο τον αριθμό των επαναλήψεων, και τη
μέθοδο μελέτης, αλλά και τη διαμόρφωση του ψυχισμού. Η διαμόρφωση του ψυχισμού μπορεί
να επηρεάσει πρώτα από όλα την απομνημόνευση της μελωδίας, της αρμονίας, της πολυφωνίας
και άλλων στοιχείων της μουσικής.

Στην γρήγορη και σταθερή απομνημόνευση συμβάλλει το ενδιαφέρον στο μελετούμενο,
γιατί προσελκύει σε αυτό την προσοχή. Η συναισθηματική δέσμευση δρα στη μνήμη όπως το
λαμπερό φως επηρεάζει τη φωτογραφική πλάκα, αφήνοντας ένα φωτεινό ίχνος. Συνεχίζοντας τη

33 Ν.Α.Rimsky-Korsakov, Μουσικά άρθρα και σημειώσεις, Στ. 1911, σ. 53.
34 J.Hofmann Παίξιμο στο πιάνο, Ερωτήσεις και απαντήσεις, Μ.: Τέχνη 1961, σ. 114.
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σύγκριση, η εστίαση της προσοχής μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ισχυρό διάφραγμα που
περιορίζει το εύρος της αντίληψης, και οδηγεί στη μεγαλύτερη ευκρίνειά του.

Ωστόσο αυτή η αναλογία δεν είναι αρκετά ακριβής. Η προσοχή είναι καταστατική και
συσσωρεύει ενδείξεις πολλών αισθήσεων ταυτόχρονα. Αυτή καλύπτει τη δομή και όχι μόνο ένα
σημείο, αλλά αυτό το κάνει έτσι ώστε σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή να μπορεί να συγκεντρώνεται
στο σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει από την υπόλοιπη δομή. Μέσα σε πλαίσια στόχων
αυτό είναι κινητό και σκόπιμο.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί η αξία των συνειρμών, με τους οποίους δεσμεύεται το
μελετώμενο με την προηγούμενη εμπειρία, ειδικά με τα παρόμοια σημεία από τα άλλα μουσικά
έργα. Μεγάλη είναι η αξία της ανάλυσης, η οποία οδηγεί στη συνειδητοποίηση των εξωτερικών
και εσωτερικών χαρακτηριστικών του έργου. Συμβάλλουν στην απομνημόνευση επίσης και οι
συνειρμοί του μη μουσικού χώρου, είτε πρόκειται για ποιητικές εικόνες, ή ακόμη και για εντελώς
τυχαίους συνδέσμους.

Στη μνήμη του καλλιτέχνη ιδιαίτερη σημασία έχουν μουσικο-λογικές και μουσικο-
συναισθηματικές συνιστώσες. Κατά την εκτέλεση έχουμε ενότητα των παραγόμενων στη μνήμη
αναπαραστάσεων, ηχητικών, λογικών, συναισθηματικών και κιναισθητικών. Η σειρά με την οποία
οι συνιστώσες αυτές θα κατατεθούν, σε κάθε μουσικό μπορεί να είναι διαφορετική ή μπορεί να
είναι διαφορετική σε διαφορετικές περιπτώσεις ακόμη και στον ίδιο καλλιτέχνη. Όταν αυτός έχει
άγχος, τα χέρια του αυτόματα μπορούν να αγγίζουν τα σωστά πλήκτρα και να πάρουν την
κατάλληλη θέση πριν δημιουργηθεί η κατάλληλη διάθεση και εμφανιστεί μια λογική σκέψη για
την εκτέλεση. Αλλά, αν και αυτό είναι η χειρότερη περίπτωση, η προετοιμασία των χεριών, το
άγγιγμά τους σε συγκεκριμένα πλήκτρα ούτως ή άλλως θα προκαλέσουν την επιθυμητή
συναισθηματική αντίδραση και θα κατευθύνουν τη σκέψη προς τη μουσική εκτέλεση.

«Φυσικά, μας ενδιαφέρει η μέθοδος απομνημόνευσης, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται
από ένα μουσικό. Η μελέτη πρέπει να προηγείται της απομνημόνευσης. Προσεκτικά να μελετάτε
το κομμάτι με τις παρτιτούρες, μέχρι να υπάρξει αίσθημα της σιγουριάς, ότι το κομμάτι έχει
αφομοιωθεί, ότι το ξέρετε καλά. Συνήθως, αυτό συμβαίνει πριν από την τεχνική κυριότητας του
έργου. Στη συνέχεια ελέγξτε τι αποτυπώθηκε στη μνήμη. Δοκιμαστική εκτέλεση: δεν πρόκειται να
γίνει χωρίς ατέλειες. Μερικές φορές μπορεί να συμβεί κάποια σημεία, να τα βρούμε με το αυτί,
να παίξουμε  «με τα δικά μας λόγια», δηλαδή, όχι με ακρίβεια. Εδώ πρέπει να αντιλαμβανόμαστε:
«Εδώ έπαιξα λάθος! Θα το διευκρινίσω μετά». Συνεχίστε να παίζετε έτσι μέχρι που η μνήμη να
σας προδώσει εντελώς και να σταματήσετε. Χωρίς να κοιτάτε στις πάρτες, προσπαθήστε να
ψάξετε στη μνήμη ένα καινούριο σημείο και από αυτό παίξτε και πάλι μέχρι το επόμενο σημείο
που θα κολλήσετε, κ.ο.κ.

Μια τέτοια δοκιμή να την επαναλάβετε αρκετές φορές συνεχόμενα. Συνήθως, τη δεύτερη,
ή τρίτη φορά ανακαλύπτετε ότι η μνήμη αποθήκευσε μεγαλύτερα κομμάτια της μουσικής από την
πρώτη φορά. Αφού διαπιστώσατε τι καταφέρατε να απομνημονεύσετε και τι απαιτεί και άλλη
δουλειά, και αφού διευκρινίσετε το σωστό στις πάρτες, πηγαίνετε πίσω, στην προσεκτική μελέτη
του κομματιού, αλλά μην προσπαθείτε με κάθε δύναμη «να αποστηθίσετε» τα σημεία που σας



66

ζόρισαν κατά την εκμάθησή τους από μνήμης. (Ο Hofmann συνιστά να γίνει αυτό μακριά από το
πιάνο. Το παίξιμο πρέπει να γίνει μόνον μετά από αρκετές ώρες.)

Μετά από μερικές μέρες μελέτης μπορούμε να κάνουμε έναν καινούριο έλεγχο. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτό το διάστημα η απομνημόνευση σημείωσε πρόοδο (και μερικές
φορές σε σημεία που κολλούσαμε συνέχεια). Αν είναι ακόμη αρκετά τα σημεία που σας
παιδεύουν, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάτι ιδιαίτερο για να επιταχύνετε την
εκμάθηση. Αυτό πρέπει να γίνει όταν έξω από τη μνήμη παραμείνουν μόνο μερικά επεισόδια και
στοιχεία του κομματιού.

Η μελέτη από την απομνημόνευση διαφέρει από το ότι αυτή είναι μια διαδικασία με
συνειδητό σκοπό και ειδική οργάνωση. Ωστόσο και εδώ η βασική μέθοδος είναι οι πολλαπλές
επαναλήψεις, όμως σε επαναλήψεις δεν υπόκειται όλη η μουσική και όλα τα στοιχεία της, αλλά
μόνο αυτό που δεν απομνημονεύετε. Αυτά τα κομμάτια της μουσικής ή κάποια στοιχεία της
πρέπει να ξεχωρίσετε, να τα αναλύσετε και να τα συνδέσετε σε συνειρμούς ήδη γνωστών
περιπτώσεων.

Ο καθένας πρέπει να ψάξει τις αναλογίες που βοηθούν μόνο αυτόν, ενώ σε έναν άλλο
μπορεί να είναι τελείως άχρηστες. Είναι σημαντικό για να μην υπάρχουν μηχανικές επαναλήψεις.
Η κάθε καινούρια επανάληψη πρέπει να φέρνει νέους στόχους σε χαρακτήρα και τεχνική
εκτέλεση. Είναι πιθανό να μη φανούν όλα όσα δοκιμάσαμε χρήσιμα. Ακόμη και αν κάτι αύριο το
απορρίψουμε, αυτό μπορεί να χρησιμέψει ως ένας νέος σύνδεσμος στη μνήμη και με αυτό θα
βοηθάει στην απομνημόνευση. Η γνώση «όχι αυτό», «όχι έτσι» είναι επίσης γνώση!

Θεωρώ παράλογο το φόβο ότι οι ανακρίβειες κατά την πρώτη εκτέλεση αποθηκεύονται
και στη συνέχεια, όπως λένε, ότι δεν διορθώνονται με τίποτα. Αν τα πράγματα όντως ήταν έτσι,
τότε τα λάθη που είναι αναπόφευκτα κατά την πρώτη περίοδο εξέλιξης οποιασδήποτε ικανότητας
θα συσσωρεύονταν στη μνήμη, ώστε η ανάπτυξη που απαιτείται για την υπερνίκηση του «χθες»
θα ήταν σχεδόν αδύνατη. Στην πραγματικότητα κάθε νέο, που η συνείδηση καταχωρεί ως ορθό
και καλό, ως αυτό που δίνει συναισθηματική ικανοποίηση, εξασφαλίζεται και ταυτόχρονα
λειτουργεί ως φρένο για το λανθασμένο και για αυτό που απορρίψαμε.

Στην πραγματικότητα μπορούμε να δούμε μια νομοτέλεια, σε αυτά που
απομνημονεύονται γρήγορα και με ευκολία και σε αυτά, που απομνημονεύονται αργά και με
δυσκολία,. Όπως ακριβώς σε μια πρώτη εμφάνιση της φωτογραφικής πλάκας, πρώτα από όλα
αποτυπώνονται το πιο φωτεινά σημεία, στη μνήμη αποτυπώνονται και τα σημεία που
προκάλεσαν το ενδιαφέρον μας, αλλά και εκείνα στα οποία κατά τη μελέτη είχαμε δώσει
παραπάνω προσοχή και χρόνο. Αυτά τα τελευταία θα είναι τα πιο εκφραστικά θέματα τα πιο
καλά δομημένα επεισόδια, καθώς και τα τεχνικά δύσκολα σημεία, που απαίτησαν περισσότερο
κόπο στη μελέτη τους.

Πιο δύσκολα αποτυπώνονται τα περάσματα που συνδέουν το ένα θέμα με το άλλο, οι
λεγόμενες γέφυρες, οι μεταβάσεις, οι μετατροπίες, οι δευτερεύουσες φωνές και λεπτομέρειες της
συνοδείας.
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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι παραλλαγές στην μουσική, δηλαδή οι παρόμοιες αλλά
διαφορετικά διαμορφωμένες ακολουθίες και οι επανεκθέσεις των σονατών, στις οποίες τα
θέματα από την έκθεση παρουσιάζονται σε διαφορετικές τονικότητες, με διαφορετικές
λεπτομέρειες και μετατροπίες. Αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τις αναλύσουμε και να τις
καθορίσουμε όχι μόνο με τη μουσική μνήμη, αλλά και με την εννοιολογική μνήμη, με την οποία
μπορούμε να τις δημιουργήσουμε στον εαυτό μας.

Επομένως, σε περίπτωση που μελετάμε ένα έργο από μνήμης αρκετά μεγάλο σε μέγεθος
και άνισο ως προς τη δυσκολία για την εκμάθησή του, πρέπει πρώτα να το παίξουμε ολόκληρο ή
τουλάχιστον τα μεγάλα κομμάτια του και μόνο μετά από αυτό να ολοκληρώσουμε την
απομνημόνευση αυτού που απέτυχε. Ο L.Nikolayev δίδαξε μια διαφορετική μέθοδο. Συμβούλευε:
«να περιοριζόμαστε σε ένα μικρό μέρος, το οποίο χωρίς μεγάλες δυσκολίες μπορεί να
αποτυπωθεί στη μνήμη… Όταν το έχουμε αφομοιώσει, μετά προσθέτουμε ένα καινούριο, το ίδιο
εύκολα αφομοιωμένο σημείο και ούτω καθεξής». Αυτή η μέθοδος είναι επίσης ασφαλώς
δικαιολογημένη. Είναι καλό να συνειδητοποιούμε τις ιδιότητες της μνήμης μας και να επιλέγουμε
την πιο κατάλληλη για μας μέθοδο.

Θα ήθελα επίσης να δώσω έμφαση στο ζήτημα το οποίο στην πρακτική ενός πιανίστα
συνήθως δε θίγεται. Έγινε συνήθεια, αυτό που μελετάμε να το επαναλαμβάνουμε τόσες φορές
μέχρι που να απομνημονευθεί από μόνο του.

Τα πειράματα των ψυχολόγων στην απομνημόνευση ενός λογοτεχνικού κειμένου έδειξαν
ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει η κατανομή των επαναλήψεων σε φάσεις κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Το πιο ευνοϊκό διάστημα είναι 10 ώρες, που δίνει διπλάσια ή και μεγαλύτερη
εξοικονόμηση του απαιτούμενου αριθμού των επαναλήψεων. Το μικρότερο διάστημα κάνει την
επανάληψη λιγότερο παραγωγική. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω μια παρόμοια μελέτη της
μουσικής μνήμης. Η προσωπική μου εμπειρία ωστόσο επιβεβαιώνει τα στοιχεία των ψυχολόγων.
Ας θυμηθούμε ότι ο Hofmann επίσης συνιστούσε να επαναλαμβάνουμε ένα κομμάτι μόνο μετά
από διάλειμμα μερικών ωρών, και τόνισε τη σημασία αυτής της διάταξης.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η απομνημόνευση που διανέμεται σε μέρες, οδηγεί σε
μακροπρόθεσμη απομνημόνευση παρ’ ό, τι μια επίμονη «αποστήθιση» σε μία κίνηση. Τέλος,
αποδίδει στην οικονομία χρόνου: μπορούμε να μάθουμε ένα κομμάτι μέσα σε μια μέρα, αλλά θα
το ξεχάσουμε ίσως και την επόμενη μέρα.»35

Η δύναμη της αποτύπωσης στην μνήμη των εξωτερικών και εσωτερικών φαινομένων
μπορεί να είναι διαφορετική. Διαφορετικές είναι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
απομνημόνευση, Ο άνθρωπος, ο οποίος με ευκολία και για πολύ καιρό απομνημονεύει κομμάτια,
τα οποία περνάνε μέσα από την προσωπική του εμπειρία (για κάποιους είναι αρκετή μια
ανάγνωση της παρτιτούρας, για άλλους είναι απαραίτητο το παίξιμο στο όργανο), δε διαθέτει
απαραίτητα την ίδια ευκολία στο να αποθηκεύει τη μουσική, για την οποία άκουσε μόνο τις
συμβουλές κάποιου άλλου.

35 S.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του, Λ. 1961, σ. 41-43.
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Διαφορετική είναι και η ικανότητα στην απομνημόνευση των ιδιαιτεροτήτων της
ακροασμένης μουσικής. Κάποιοι για πολύ καιρό απομνημονεύουν τι και πώς «έκανε» ο
καλλιτέχνης και αυτό είναι σημαντικό για έναν εκτελεστή, άλλοι απομνημονεύουν κυρίως τις
προσωπικές τους μουσικές εμπειρίες, που προέκυψαν από τον καλλιτέχνη. Οι πρώτοι εύκολα
μιμούνται τον καθηγητή, τους καλλιτέχνες, ακόμη και εκτελέσεις μηχανικών καταγραφών. Οι
δεύτεροι το κάνουν με δυσκολία.

Στα μαθητικά χρόνια η «γρήγορη» μνήμη συχνά οδηγεί σε προβλήματα: αποθηκεύοντας
εύκολα το ύψος των ήχων και τη ρυθμική πλευρά της μουσικής, ο μουσικός αρχίζει να παίζει το
κομμάτι από έξω πριν ερευνήσει την έννοια και την εκφραστική αξία των εκτελεστικών ενδείξεων
του συνθέτη ενώ συχνά δεν τις παρατηρεί καθόλου. Περιττό να αναφέρουμε ότι έτσι φτωχαίνει
και συχνά διαστρεβλώνεται το υπό εκτέλεση έργο. Γ’ αυτό, ο Rubinstein πίστευε ότι «δεν είναι
καλό να βιαστούμε να παίξουμε ένα κομμάτι από μνήμης, επειδή μπορεί να χαθούν σημαντικές
αποχρώσεις».36 Το πόσο διαφορετική και ανεξάντλητη είναι η αίσθηση και η κατανόηση της
έννοιας των λεκτικών και γραφικών συμβόλων, με τα οποία ο δημιουργός προσπαθεί να
μεταφέρει στον εκτελεστή τα σχέδιά του, είναι κατανοητό σε κάθε συνετό και επιμελή
καλλιτέχνη. Σε ολόκληρη τη ζωή του αυτός αντλεί από το μουσικό κείμενο όλο και κάποια
καινούρια στοιχεία που του ανακαλύπτουν το βάθος του νοήματος της ήδη γνωστής και
κατανοητής μουσικής, ξυπνώντας τη φαντασία και την έμπνευσή του. Αυτός υπήρξε ο λόγος που
ο J.Hofmann προσπαθούσε να αποδείξει πως αν το άτομο έχει ικανότητα να ακούει τον εαυτό
του δεν παίζει παραπάνω από ό, τι είναι γραμμένο, όπως φαντάζεται, αλλά στην πραγματικότητα
πολύ λιγότερο από ό, τι στις σελίδες του τυπωμένου κειμένου».37

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Α.Rubinstein, πολλοί ισχυροί πιανίστες και παιδαγωγοί
πιστεύουν ότι η εκμάθηση από μνήμης είναι μια διαδικασία με την οποία πρέπει να ξεκινάμε την
εκμάθηση ενός μουσικού κομματιού.

Όσο αφορά το ζήτημα σε ποιο στάδιο της μελέτης πρέπει να γίνει η εκμάθηση από έξω,
δεν μπορεί να δοθεί μια ενιαία απάντηση. Η απάντηση εξαρτάται και από το στάδιο ανάπτυξης
του ερμηνευτή και από τις προσωπικές του ικανότητες, ιδίως σχετικά με τον τύπο της μνήμης του
που είναι ο ισχυρότερος. Όσο πιο γρήγορα απομνημονεύεται ένα κομμάτι, τόσο, φυσικά,
καλύτερα. Αλλά γνωρίζοντάς το από έξω όλες οι επόμενες μελέτες πρέπει να εκτελούνται έχοντας
μπροστά στα μάτια τις παρτιτούρες και πρέπει πάντα με στοχαστική διάθεση να ερευνάται το
μουσικό κείμενο. Το νόημά του είναι ανεξάντλητο και κάθε υπόδειξη του συνθέτη δεν πρέπει να
αγνοείται.

Η γερή μνήμη για ένα μουσικο-επαγγελματία είναι εξαιρετικά πολύτιμη ικανότητα, αλλά
δεν είναι πάντα δείκτης του υψηλού ταλέντου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι
που έχουν λαμπρή μνήμη δεν είναι αρκετά ταλαντούχοι. Στο σχολείο τους ονομάζουν
«παπαγάλους» .

36 E.Wessel, Μερικές από τεχνικές, ενδείξεις και σχόλια του A.G.Rubinstein, Αγ. Πετρούπολη 1901, σ.10.
37 J.Hofmann Παίξιμο στο πιάνο. Ερωτήσεις και απαντήσεις, Μ.: Τέχνη, 1961 σ. 38.
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Συχνά, ένας μουσικός που έχει λαμπρή ικανότητα να απομνημονεύει εκτελέσεις άλλων,
έχει την τάση, ιδιαίτερα στα παιδικά χρόνια, απλώς να μιμείται το παίξιμο του δασκάλου ή ενός
καλλιτέχνη. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να γνωρίσουμε μαθητές, ακόμη και με υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τρεφόμενοι παρασιτικά με το
ταλέντο και την εμπειρία του δασκάλου, υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον, αλλά αργότερα όταν
χρειάζεται αυτόνομη μελέτη του προγράμματος δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Δεν έχουν
τις προσωπικές ιδέες, τον τρόπο κατανόησης, το συναίσθημα στη μουσικής και την ικανότητα να
το εκφράσουν στην εκτέλεσή τους. Δεν έχουν τίποτα να πουν.

Ωστόσο, το αρνητικό που έχει ειπωθεί για τη γερή μνήμη, δεν πρέπει να οδηγήσει σε
μείωση της αξίας της. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι που έχουν ικανότητα πολύπλευρης,
καθολικής μνήμης. Αυτό δεν είναι μόνο ένα συστατικό της χαρισματικότητας, αλλά και ένα
θεμέλιο της προόδου, αφού χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατή η βαθιά σύνθεση και η θέσπιση νόμων
που καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα φαινομένων.

Ένας μουσικός πρέπει να έχει πολλές γνώσεις. Για να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του
ενός ή του άλλου ύφους δεν είναι αρκετό να έχει «την αίσθηση του στυλ». Είναι απαραίτητο να
μελετηθούν πολλά έργα του μελετώμενου στυλ, στα οποία αυτό εμφανίζεται με διαφορετικούς
τρόπους. Αλλά και αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των άλλων στυλ
για να έχει σαφής δείγματα που το διακρίνουν από τα άλλα.

Οι σημαντικοί καλλιτέχνες μας ξαφνιάζουν με την τεράστια μνήμη τους. Ας θυμηθούμε
τον A.Rubinstein, που εκτέλεσε σε ιστορικές συναυλίες, έργα που καλύπτουν πληκτροφόρα
φιλολογία από το ΧVI αιώνα έως το παρόν του, ή επίσης τον J.Hofmann, ο οποίος το 1913 έδωσε
στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα έναν κύκλο από 13 συναυλίες χωρίς να επαναλαμβάνει τα
ίδια έργα. Ας μην παραλείψουμε και το ρώσο πιανίστα τον V.Sofronitskiy, ο οποίος το έτος 1937-
1938 επανέλαβε το άθλο του A.Rubinstein και του J.Hofmann.

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο με μια υπενθύμιση: «Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε να
απομνημονεύουμε είναι να απομνημονεύουμε». Στα μαθητικά χρόνια ο κάθε μαθητής, ακόμη και
ο μέτρια ταλαντούχος, εμφανίζεται στη σκηνή με εκτέλεση κομματιών από έξω και είναι ικανός
σε τελικές εξετάσεις να παίξει πρόγραμμα διάρκειας πάνω από μια ώρα. Πολλοί όμως από
αυτούς, που δεν εξασκούν τη μνήμη τους, 5-10 χρόνια μετά την αποφοίτηση δεν είναι πλέον σε
θέση να παίξουν χωρίς παρτιτούρες όχι μόνο καινούριο έργο, αλλά και ένα έργο από το
ρεπερτόριο του Ωδείου.

Εάν ένας μουσικός θέλει ώστε να μην εξασθενεί η μνήμη του, πρέπει συνεχώς να μελετάει
καινούρια κομμάτια. Αν θέλει να διατηρήσει στη μνήμη κάποιο σημαντικό ρεπερτόριο, πρέπει να
το επαναλαμβάνει τακτικά. Αυτές είναι οι βασικές αλήθειες. Τις γνωρίζουν όλοι, αλλά πρέπει να
τις υπενθυμίζουμε επειδή ξεχνιούνται εύκολα.

2.5. Stoyanov A.I., Η τέχνη του πιανίστα

Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς με το βούλγαρο πιανίστα, συνθέτη και καθηγητή
μουσικής Andrei Stoyanov, ότι «η μουσική φιλολογία για το πιάνο έχει μεγαλύτερες και πιο
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πολύπλοκες απαιτήσεις από τη μνήμη ενός πιανίστα παρά η φιλολογία για οποιοδήποτε άλλο
όργανο. Δεν υπάρχει όργανο για το οποίο να έχουν γραφτεί έργα με μια τόσο πλούσια και
ποικίλη αρμονική υφή, με τόσο πολύπλοκο μουσικό ιστό, όπως για το πιάνο. Μόνο το
εκκλησιαστικό όργανο μπορεί να το ανταγωνιστεί. Σε δυνατότητες, το πιάνο μπορεί να συγκριθεί
με την ορχήστρα, και όπως γνωρίζουμε, κανένα άλλο όργανο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
ορχήστρα καλύτερα από το πιάνο».38 Βέβαια, με την εμφάνιση του ακορντεόν και του μπαγιάν
(bayan), το ίδιο ισχύει και για τους ακορντεονίστες και τους μπαγιανίστες.

Μπορεί η μνήμη ενός μουσικού να αντέξει τις πολυάριθμες απαιτήσεις της μουσικής
φιλολογίας; Σε ποιο βαθμό μπορεί να την εμπιστευτεί κατά τη δημόσια εκτέλεση; Υπάρχει τέτοια
μέθοδος απομνημόνευσης με την οποία η μνήμη δε θα τον απατήσει ποτέ; Αυτά τα ζητήματα
απασχολούν κάθε μουσικό που δεν παίζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά σκοπεύει να ασχοληθεί
με σολιστική καριέρα. Όπως αποδείχτηκε, οι περισσότεροι μουσικοί λύνουν αυτά τα προβλήματα
χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Στον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνεται μια μουσική σύνθεση λείπει
κάποια συγκεκριμένη μέθοδος, αυτοί απλώς επαναλαμβάνουν το κομμάτι τόσες φορές, μέχρι να
απομνημονευτεί από μόνο του. Πολλοί μουσικοί βασίζονται κατά κύριο λόγο στη μηχανική μυϊκο-
κιναισθητική μνήμη. Αν τους σταματήσουμε στη μέση του κομματιού και τους ρωτήσουμε τι έχει
παρακάτω, δε θα μπορέσουν να απαντήσουν χωρίς δισταγμό. Η απόδοσή τους είναι ασυνείδητη.
Έτσι, παίζουν καλύτερα αν απλώς εμπιστευτούν τα δάχτυλά τους. Στην περίπτωση που το
σκεφτούν, αμέσως διαταράσσεται ο αυτοματισμός της κίνησης και εύκολα μπερδεύονται.

Τη μουσική μνήμη μπορούμε να την εμπιστευόμαστε μόνον όταν η διαδικασία της
απομνημόνευσης είναι συνειδητή και εκτός της μυϊκο-κιναισθητικής μνήμης σε αυτήν
εμπλέκονται η οπτική, η ακουστική και η αναλυτική μνήμη. Ο μουσικός πρέπει να
απομνημονεύσει και να είναι σε θέση να φαντάζεται, παίζοντας από μνήμης, πώς δείχνει το
κομμάτι, τόσο στο μουσικό κείμενο όσο και στο πληκτρολόγιο. Να ξέρει το ακριβές σημείο στην
παρτιτούρα του κάθε διαστήματος, της κάθε συγχορδίας και του κάθε πασάζ και να μπορεί να
φαντάζεται τη σειρά των δαχτύλων με τα οποία εκτελούνται. Ακόμη πιο σημαντική είναι η
ακουστική μνήμη, χάρη στην οποία ένας μουσικός ακούει μέσω του αυτιού αυτό που πρόκειται
να παιχτεί. Η αναλυτική μνήμη είναι επίσης απαραίτητη για την αξιόπιστη εκμάθηση μιας
μουσικής σύνθεσης, γιατί βασίζεται στις μουσικο-θεωρητικές γνώσεις του μουσικού, δηλαδή,
στις ικανότητές του για αρμονική συντακτική και τυπική ανάλυση. Χάρη σε αυτές τις γνώσεις
δημιουργούνται κάποια σημεία στήριξης για τη μνήμη.

Την εκμάθηση από μνήμης δεν πρέπει να τη στηρίξουμε μόνο στα δάχτυλα. Όσο
αξιόπιστα και αν κατέχουμε τη συγκεκριμένη σύνθεση, χωρίς τον έλεγχο της συνείδησης τα
δάχτυλα μπορούν εύκολα να μπερδευτούν. Τέτοιο αυτοματοποιημένο παίξιμο εύκολα
διαταράσσεται από οποιοδήποτε απρόβλεπτο λόγο. Η μυϊκο-κιναισθητική μνήμη, όσο δυνατή και
αν είναι, δεν αποτελεί ασφαλή εγγύηση σταθερής εκτέλεσης χωρίς τις παρτιτούρες.  Τέτοια
εκτέλεση μπορούμε να έχουμε μόνον εφόσον συμφωνήσουν όλα τα είδη της μνήμης: ακουστική,
οπτική, αναλυτική και κιναισθητική. Την αξία της τελευταίας δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε,

38 A.Stoyanov, Η τέχνη του πιανίστα. Κρατικός Μουσικός Οίκος, Μ. 1958, σ. 129.
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γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντική σε γρήγορα περάσματα (πασάζ), σε περίπλοκα πολυφωνικά
σημεία, όπου είναι δύσκολο ή αδύνατο να παρακολουθήσουμε κάθε ήχο και κάθε λεπτομέρεια
της πολυφωνίας.

Η εκμάθηση από μνήμης πρέπει πάντα να είναι συνειδητή. Πριν από αυτή τη δουλειά η
μουσική σύνθεση πρέπει να είναι απολύτως κατανοητή στο μουσικό ως αναπόσπαστο έργο με
ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και συναισθηματικό περιεχόμενο, με όλες τις μουσικο-τεχνικές
λεπτομέρειες. Αυτό όμως είναι αδύνατο χωρίς την προκαταρκτική αρμονική, τυπική και
αισθητική ανάλυση. Μια τέτοια ανάλυση απαιτεί γνώσεις των μουσικο-θεωρητικών επιστημών.
Αλλά αν ένας μαθητής τις στερείται ή έχει ελάχιστες, δεν πρέπει να ξεκινήσει την
απομνημόνευση πριν προσανατολιστεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, στην τυπική δομή του
έργου, δηλαδή στα μοτίβα, στα θέματα, στις μετατροπίες, στις προσομοιώσεις κ.ο.κ. Πρέπει να
έχει μια σαφή οπτική και ακουστική εικόνα σε όλα τα μουσικά στοιχεία, όπως τα διαστήματα, τις
συγχορδίες, τις φράσεις, τα περάσματα, κλπ. Όσο σαφέστερη είναι η μουσική εικόνα, τόσο
ευκολότερη και ασφαλέστερη θα είναι η αφομοίωση και η απομνημόνευση μιας σύνθεσης.

Κάθε πρόωρη εκμάθηση από μνήμης, όταν ένας μουσικός δεν έχει κατανοήσει πλήρως τη
σύνθεση και δεν την έχει αφομοιώσει τεχνικά, έχει τις επιπτώσεις της, γιατί κινδυνεύει να
αποθηκεύσει στη μνήμη μαζί με το σωστό και το λανθασμένο.

Η απομνημόνευση είναι καλό να γίνεται σε μέρη: πρώτα ένα μικρό, σχετικά
ολοκληρωμένο απόσπασμα, που πάνω σε αυτό προσθέτουμε το δεύτερο, το τρίτο, κλπ. Είναι
παράλογο να μαθαίνουμε ένα ολόκληρο κομμάτι μονοκόμματα, όπως κάνουν οι περισσότεροι,
σταματώντας μόνο για να διορθώσουμε κάποια λάθη. Είναι επιθυμητό να αποφεύγουμε τα λάθη
γενικότερα, δηλαδή, με την πρώτη να αποθηκεύεται το σωστό. Αυτό είναι εφικτό, μόνο όταν
δίνουμε στη μνήμη τόσες πληροφορίες όσες είναι ικανή να αφομοιώσει στο συγκεκριμένο χρόνο.

Μια άλλη σημαντική προϋπόθεση για αξιόπιστη απομνημόνευση είναι η μελέτη σε αργό
ρυθμό. Η αξία της αργής εξάσκησης συχνά τονιζόταν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ας δούμε την
άποψη ενός εξαιρετικού σοβιετικού πιανίστα και παιδαγωγού, του G.Neigauz, που συμβουλεύει
μελετώντας ένα κομμάτι να το παίξουμε «αργά, με όλες τις αποχρώσεις, σαν να κοιτάμε μέσα
από ένα μεγεθυντικό φακό».39 Με αυτή τη μέθοδο δουλειάς απαιτεί από το μουσικό να έχει μια
σαφή ιδέα για όλες τις λεπτομέρειες και αποχρώσεις, μεγεθύνοντάς τες στις σκέψεις του.

Το αργό παίξιμο παρέχει ιδιαίτερα μεγάλο όφελος στην απομνημόνευση. Ένας μαθητής
με ισχυρή μνήμη δεν μπορεί να παρακάμψει την φάση της αργής εξάσκησης. Μόνο τότε η μνήμη
του θα αφομοιώσει με ακρίβεια και σιγουριά όλα τα μουσικο-τεχνικά στοιχεία της σύνθεσης.
Είναι χρήσιμο ακόμη, όταν ξέρουμε να παίζουμε το κομμάτι στο πραγματικό του τέμπο, να
επιστρέφουμε κατά καιρούς στο παίξιμο σε αργό ρυθμό. Αυτό βοηθάει να ανανεώνουμε τις
μουσικές παραστάσεις, να κατανοούμε τα πάντα που θα μπορούσαν με την πάροδο του χρόνου
να ξεφύγουν από τον έλεγχο του μυαλού.

39 A.A.Nikolayevα, Δοκίμια σχετικά με τη μέθοδο πιάνου, Πρώτη έκδ. Μ.: Muzgiz 1950, σύμφωνα με το άρθρο του
Ι.Rabinovich «για την εργασία με το μαθητή πάνω σε ένα μουσικό έργο», σ. 90.
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Όταν ένα έργο δεν παίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ορισμένες λεπτομέρειες
ξεχνιούνται, οπότε και πάλι πρέπει να επιστρέψουμε στο αργό παίξιμο προκειμένου να
ξαναποκτήσουμε την παλιά σιγουριά. Η επαναφορά της μουσικής σύνθεσης πρέπει να γίνεται
πάντα με τις παρτιτούρες μπροστά, ώστε τα δάχτυλα χωρίς δισταγμό να βρίσκουν τα σωστά
πλήκτρα.

Για σίγουρη απομνημόνευση και γενικά για την ανάπτυξη της μουσικής μνήμης ιδιαίτερα
μεγάλο όφελος αποφέρει η νοητική εκτέλεση. Αυτή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: ο μαθητής
βλέπει στις παρτιτούρες και ακούει πώς ηχεί  η σύνθεση με όλες τις λεπτομέρειες, ή τη
φαντάζεται στο μυαλό του χωρίς να κοιτάζει τις παρτιτούρες. Το δεύτερο φαίνεται πιο δύσκολο
για τους περισσότερους, επειδή προϋποθέτει μεγάλη μουσικότητα και απαιτεί μεγάλη
προσπάθεια της συνείδησης και της βούλησης. Ο G.Leymer ισχυρίζεται ότι ένας μαθητής του, ο
διάσημος πιανίστας V.Gizeking, έμαθε από μνήμης τις πιο πολύπλοκες συνθέσεις του
πολυάριθμου ρεπερτορίου του, χωρίς πιάνο, μέσω της ανάγνωσης και της ανάλυσης του
μουσικού κειμένου.

Ο καθορισμός των σημείων στερέωσης στην μνήμη, παραδείγματος χάρη, η αρχή μιας
φράσης ή μιας περιόδου, το σημείο εμφάνισης καινούριας τονικότητας, ένα σημαντικό σημείο
της ανάπτυξης της σύνθεσης βοηθάει στη σταθερή απομνημόνευση, μειώνει τον κίνδυνο να
χαθούν, εξαιτίας τυχαίων λαθών, ή παραλείψεις κάποιων λεπτομερών. Τα σημεία στήριξης της
μνήμης είναι πολύ χρήσιμα για τη σκηνική παρουσία, ειδικά για τους πιανίστες, που έχουν την
τάση να αγχώνονται μπροστά στο κοινό.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να ελεγχθεί ο βαθμός αξιοπιστίας στην αφομοίωση
από μνήμης μιας σύνθεσης. Ένας από αυτούς είναι όταν ο μουσικός ξεκινάει να παίζει από
διαφορετικά σημεία, χωρίς να έχει σημασία από ποιο σημείο γίνεται η εκκίνηση. Ένας άλλος
τρόπος είναι να σταματήσει το παίξιμο απότομα, να απομακρύνει τα χέρια από τα πλήκτρα, στη
συνέχεια να φανταστεί ακριβώς τι ακολουθεί και να συνεχίσει το παίξιμο.

Το πιο αξιόπιστο, αλλά και το πιο δύσκολο μέσο ελέγχου είναι να γράψει ο μουσικός το
έργο από μνήμης χωρίς τη βοήθεια του οργάνου. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνει, μόνον όταν
όλες οι άλλες μέθοδοι έχουν δοκιμαστεί.

Όπως αναφέρει ο A.Stoyanov, «υπάρχουν άτομα με εξαιρετική μουσική μνήμη, που
απομνημονεύουν το έργο ήδη κατά τη διαδικασία της μάθησης. Υπάρχουν μαθητές, που από το
πρώτο κιόλας μάθημα έρχονται γνωρίζοντας όλα όσα είχαν για μελέτη, από έξω. Πολύ συχνά
όμως, παρά την εξαιρετικότητα της μνήμης, αυτό τα άτομα ξεχνάνε το ένα ή το άλλο σημείο
ακόμη και στις συνθέσεις που μελετούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αιτία βρίσκεται στο
ότι εμπιστευόμενα την έμφυτη μνήμη μπήκαν στον κόπο να αφομοιώσουν τη σύνθεση
συνειδητά, να τη μελετήσουν σε αργό ρυθμό».40

Μια καλή μουσική μνήμη δεν επαρκεί για μια σίγουρη απομνημόνευση και εκτέλεση.
Μόνο τότε μπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι πραγματικά ξέρει ένα έργο, όταν είναι σε θέση να

40 A.Stoyanov,  Η τέχνη του πιανίστα, Κρατικός Μουσικός Οίκος. Μ.: 1958, σ. 132.
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το επαναφέρει στο μυαλό, να παρακολουθήσει την ανάπτυξή του σύμφωνα με το κείμενο, χωρίς
να κοιτάζει στις πάρτες και να συνειδητοποιήσει μέσα του και τα παραμικρά συστατικά στοιχεία
του. Πρέπει να ειπωθεί με σιγουριά ότι τα λάθη στις δημόσιες εμφανίσεις δεν οφείλονται στην
αμηχανία και το άγχος, στα οποία αναφέρονται συχνά, αλλά στη λανθασμένη αφομοίωση.

Η ανάπτυξη της μουσικής μνήμης απαιτεί συστηματική εξάσκηση. Αυτό ΠΗΓΑΖΕΙ από τα
πειράματα παιδαγωγικών αρχών, που δείχνουν ότι η πορεία πρέπει να είναι από το απλό στο
σύνθετο, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Δε θα ήταν συνετό, να τεθούν στη μνήμη στόχοι
ανώτερο των δυνατοτήτων της. Είναι λογικό να ξεκινάμε με τα έργα ομοφωνικού χαρακτήρα, με
απλή δομή και σταδιακά να προχωράμε σε πιο πολύπλοκα έργα με πολύπλοκη μελωδική κίνηση,
πιο συχνές αρμονικές αλλαγές, κλπ.

Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι περιορισμένος σε μέγεθος, δηλαδή, είναι καλό να
ξεκινάμε με πολύ μικρά κομματάκια, ή εάν η σύνθεση είναι πιο μεγάλη, από μια ή μερικές
περιόδους. Μόνον ακολουθώντας αυτό το δρόμο, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τη μουσική
μνήμη για τις πιο δύσκολες προκλήσεις, οι οποίες την περιμένουν στα έργα των μεγάλων
συνθετών.

2.6. Petrushin V.I.,  Μουσική ψυχολογία

Η καλή μουσική μνήμη ορίζεται από τη γρήγορη απομνημόνευση ενός μουσικού έργου, τη
σταθερή και μακρόβια διατήρησή του, τη μέγιστη ακρίβεια της ανάκλησης ακόμη και μετά ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα από την εκμάθησή του. Φαινομενική μουσική μνήμη είχαν οι
W.A.Mozart, F.List, S.Rachmaninoff, Arturo Toscanini, οι οποίοι με ευκολία μπορούσαν να
συγκρατήσουν στη μνήμη σχεδόν όλη τη μουσική φιλολογία. Ο ρομαντικός βιολιστής και
συνθέτης George Enescu (1881-1955) επίσης είχε εξαιρετική μουσική μνήμη. Ακούγοντας μόνο
μια φορά μια καινούρια σονάτα για βιολί και πιάνο του Ravel, ο G. Enescu μπόρεσε να την
αναπαράγει από μνήμης ακριβώς όπως στις πάρτες. Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, αυτό
που οι εξαιρετικοί μουσικοί επιτυγχάνουν χωρίς εμφανή κόπο, οι απλοί μουσικοί, ακόμη και
εκείνοι με την ύπαρξη μουσικών ικανοτήτων κατακτούν με μεγάλο κόπο. Αυτό αφορά όλες τις
μουσικές ικανότητες γενικότερα και τη μουσική μνήμη ειδικότερα. Από την άποψη του N.Rimsky-
Korsakov «Η μουσική μνήμη, όπως και η μνήμη γενικότερα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε
οποιαδήποτε διανοητική εργασία, πιο δύσκολα αποδέχεται τεχνητές μεθόδους ανάπτυξης και
αναγκάζει σε κάποιο βαθμό να συμβιβαστούμε με αυτό που έχει κάθε συγκεκριμένο άτομο από
τη φύση του».41

Σε αυτή τη φαταλιστική άποψη αντιπαρατίθεται μια άλλη, σύμφωνα με την οποία η
μουσική μνήμη «εξελίσσεται σημαντικά, όταν δέχεται ειδικές παιδαγωγικές επιρροές».

41 N.A.Rimsky-Korsakov, Μουσικά άρθρα και σημειώσεις, Αγ. Πετρούπολη 1911, σ.61.



74

Το παίξιμο από μνήμης όπως είναι γνωστό διευρύνει τις ερμηνευτικές ικανότητες ενός
μουσικού.

Ας εξετάσουμε τα είδη της μουσικής μνήμης με τα οποία έχει σχέση κάθε μουσικός.
Προφανώς όταν μελετάμε τη μουσική αναφερόμαστε στην κιναισθητική, τη συναισθηματική, την
οπτική, την ακουστική και τη λογική μνήμη. Ανάλογα με τις ατομικές του ικανότητες κάθε
μουσικός στηρίζεται στα είδη της μνήμης που είναι πιο βολικά για αυτόν.

Συμφώνα με τον A.D.Alexeev, «η μουσική μνήμη είναι συνθετική έννοια η οποία
συμπεριλαμβάνει την ακουστική, κιναισθητική, λογική, οπτική και άλλα είδη της μνήμης». Κατά
την γνώμη του, είναι απαραίτητο «σε έναν πιανίστα να είναι αναπτυγμένα τουλάχιστον τρία είδη
μνήμης:

1) Η ακουστική, η οποία αποτελεί τη βάση για αποτελεσματική δουλειά σε κάθε τομέα της
μουσικής τέχνης.

2) Η λογική, η οποία σχετίζεται με την κατανόηση του περιεχομένου του έργου, με τη
νομοτέλεια ανάπτυξης της σκέψης του συνθέτη.

3) Η κιναισθητική μνήμη που είναι εξαιρετικά σημαντική για τον καλλιτέχνη-οργανίστα».42

Η άποψη αυτή έχει γίνει αποδεκτή από το S.I.Savshinskiy, ο οποίος πίστευε ότι «η μνήμη του
πιανίστα είναι συνολική, δηλαδή, είναι και ακουστική, και οπτική, και μυο-κιναισθητική».43

Η αγγλίδα ερευνήτρια των προβλημάτων της μουσικής μνήμης, η L.Mackinnon, επίσης
πιστεύει ότι «η μουσική μνήμη, σαν ένα ξεχωριστό είδος της μνήμης, δεν υπάρχει. Αυτό που
συνήθως εννοούμε όταν μιλάμε για τη μουσική μνήμη, στην πραγματικότητα αποτελεί μια
συνεργασία διαφόρων ειδών μνήμης, τα οποία έχει κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, δηλαδή, της
μνήμη της ακοής, της όρασης, της αφής και της κίνησης». Σύμφωνα με την ερευνήτρια, «κατά τη
διαδικασία της μάθησης από μνήμης πρέπει να συνεργάζονται, το λιγότερο, τρία είδη της
μνήμης: ακουστική, απτική και κιναισθητική. Η οπτική μνήμη, συνήθως, συνδέεται με αυτά και
μόνο συμπληρώνει σε κάποιο βαθμό αυτό το κουαρτέτο».44

Μέχρι σήμερα, στη θεωρία της μουσικής ερμηνείας έχει καθιερωθεί η άποψη σύμφωνα με
την οποία η πιο αξιόπιστη μορφή της εκτελεστικής μνήμης είναι η ένωση των ακουστικών και
κιναισθητικών στοιχείων.

Ο B.M.Teplov μιλώντας για τη μουσική μνήμη θεωρούσε ότι τα βασικά της στοιχεία είναι το
ακουστικό και το κιναισθητικό.  Όλα τα υπόλοιπα είδη της μουσικής μνήμης θεωρήθηκαν από
αυτόν πολύτιμα, αλλά δευτερεύοντα. Το ακουστικό στοιχείο στη μουσική μνήμη είναι το
σημαντικότερο. Όμως, έλεγε ο B.M.Teplov, «είναι πολύ πιθανή και δυστυχώς αρκετά
διαδεδομένη, η καθαρά κιναισθητική απομνημόνευση της μουσικής στο πιάνο. Η πιανιστική
παιδαγωγική πρέπει να στοχεύει στο να αναπτύξει το ίδιο στενή και βαθιά σχέση μεταξύ

42 Petrushin V.I. Μουσική ψυχολογία, Μ.: Ανθρωπιστ. Έκδ. Κέντρο VLADOS 1997, σ. 184.

43 S.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του, Λ. 1961, σ. 33.
44 L.Mackinnon, Εκτέλεση από μνήμης, Αγ. Πετρούπολη: Μουσική 1967, σ. 19, 21.
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ακουστικών και πιανιστικών κινήσεων, όσο και μεταξύ ακουστικών παραστάσεων και φωνητικής
ευκινησίας».45

Για την ανάπτυξη της μουσικής μνήμης οι σύγχρονοι μεθοδιστές δίνουν μεγάλη σημασία
στην προκαταρκτική ανάλυση του μουσικού έργου, με τη βοήθεια της οποίας επιτυγχάνεται
ενεργή απομνημόνευση του έργου. Η σπουδαιότητα και αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου
απομνημόνευσης έχει αποδειχτεί σε έρευνες ντόπιων και ξένων ερευνητών. Ο Αμερικάνος
ψυχολόγος, G.Uipll, στα πειράματά του σύγκρινε την αποτελεσματικότητα διαφορετικών
μεθόδων απομνημόνευσης της μουσικής σε πιάνο. Στη μια περίπτωση, πριν από την εκμάθηση
μιας μουσικής σύνθεσης στο πιάνο πραγματοποιούνταν η προκαταρκτική ανάλυσή της, ενώ στην
άλλη, η ανάλυση δεν εφαρμοζόταν. Ωστόσο ο χρόνος για εκμάθηση και στις δυο περιπτώσεις
ήταν ο ίδιος.

Ο G.Uipll κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η μέθοδος στην οποία χρησιμοποιήθηκε η
αναλυτική μελέτη πριν από την πρακτική εκμάθηση στο όργανο, είχε σημαντικό πλεονέκτημα
απέναντι στην άλλη, στην οποία παραλείπεται η προκαταρκτική ανάλυση. Οι διαφορές αυτές
είναι τόσο σημαντικές, ώστε προφανώς αποδεικνύουν το πλεονέκτημα των αναλυτικών μεθόδων
απέναντι στις αμεθόδευτες πρακτικές, όχι μόνον για τους σπουδαστές που συμμετείχαν στο
πείραμα, αλλά και για όλους τους άλλους σπουδαστές-πιανίστες». Σύμφωνα με τον G.Uipll, «οι
μέθοδοι αυτές θα βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
απομνημόνευσης… Στους περισσότερους σπουδαστές η αναλυτική μελέτη της μουσικής ώθησε
προς μια σημαντική βελτίωση στη διαδικασία της απομνημόνευσης σε σύγκριση με την άμεση
πρακτική μελέτη απευθείας στο όργανο».46

Σε ανάλογο συμπέρασμα έφτασε και ένας άλλος ψυχολόγος, ο G.Rebson, ο οποίος
προηγουμένως δίδαξε στους μαθητές του την κατανόηση της φόρμας και το συσχετισμό όλων
των μερών του έργου, καθώς επίσης και το τονικό ύφος του. Όπως παρατήρησε ο ερευνητής,
«χωρίς την εξερεύνηση της δομής του υλικού, η απομνημόνευση οδηγεί σε απόκτηση καθαρά
τεχνικών δεξιοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται από αμέτρητες και μακροχρόνιες μελέτες».47

Ασφαλώς η προτίμηση στη συνειδητή διανοητική εργασία κατά τη διαδικασία της εκμάθησης
ενός μουσικού έργου κόβει πρώτη το νήμα σε όλες τις σύγχρονες προτάσεις μεθόδων.

Έτσι, σύμφωνα με την L.Mackinnon «η μέθοδος ανάλυσης και η διαμόρφωση συνειδητών
συνειρμών είναι τη μόνη αξιόπιστη μέθοδος για την απομνημόνευση της μουσικής… Μόνο αυτό
που σημειώνεται συνειδητά μπορούμε να το επαναφέρουμε αργότερα στη μνήμη με τη δική μας
βούληση».48

Ο γερμανός καθηγητής K.Martinsen, συλλογιζόμενος σχετικά με την απομνημόνευση ενός
μουσικού έργου, μιλούσε για την «εποικοδομητική μουσική», υπονοώντας μ΄αυτό την ικανότητα

45 B.M.Teplov, Ψυχολογία μουσικών ικανοτήτων, Μ. 1947, σ. 261.
46 V.I.Petrushin, Μουσική ψυχολογία, Μ.: Ανθρωπιστ. Έκδ. Κέντρο VLADOS 1997, σ. 185.

47 Ό. π.
48 L.Mackinnon, Εκτέλεση από μνήμης, Αγ. Πετρούπολη: Μουσική 1967, σ. 43.
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του καλλιτέχνη να προσέχει τις παραμικρές λεπτομέρειες του έργου που μελετάει, να μπορεί να
τις απομονώνει και να τις συγκεντρώνει μαζί.49

Η σπουδαιότητα μιας αναλυτικής προσέγγισης στη διαδικασία μελέτης της καλλιτεχνικής
εικόνας υπογραμμίζεται σε μελέτες των τοπικών καλλιτεχνών-εκπαιδευτικών. Ενδεικτική, στο
πλαίσιο αυτό είναι η ακόλουθη δήλωση του S.E.Feynberg: «Συνήθως, υποστηρίζουν ότι η ουσία
της μουσικής είναι ο συναισθηματικός αντίκτυπος. Η προσέγγιση αυτή περιορίζει το πεδίο της
μουσικής ύπαρξης και οπωσδήποτε απαιτεί και την επέκταση και την διευκρίνισή της. Μόνον το
συναίσθημα εκφράζει τη μουσική;  Το κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής είναι η λογική. Όσο και
να προσπαθούμε να καθορίσουμε τη μουσική, εμείς πάντα θα βρίσκουμε σε αυτήν μία σειρά
βαθέων σχετιζόμενων ήχων. Και αυτός ο συσχετισμός έχει συγγένεια με τις δραστηριότητες της
συνείδησης, δηλαδή με τη λογική»50

Η κατανόηση του έργου είναι πολύ σημαντική για την απομνημόνευσή του, γιατί οι
διαδικασίες της κατανόησης χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι απομνημόνευσης. Η διαδικασία της
απομνημόνευσης των πληροφοριών στην αρχή διαμορφώνεται ως γνωστική πράξη, η οποία στη
συνέχεια χρησιμοποιείται ως μέσο αυθαίρετης απομνημόνευσης. Η προϋπόθεση για τη βελτίωση
των διαδικασιών της απομνημόνευσης είναι ο σχηματισμός των διεργασιών της κατανόησης ως
ειδικά οργανωμένων δραστηριοτήτων. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης αυθαίρετης
λογικής μνήμης.

Στη σύγχρονη ψυχολογία οι διαδικασίες της απομνημόνευσης μουσικού κειμένου
χωρίζονται σε τρεις ομάδες: σημασιολογική ομαδοποίηση, εντοπισμός του νοήματος και
διαδικασίες συσχετισμού. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, ο V.I.Mutsmaher στο έργο του «Βελτίωση
της μουσικής μνήμης κατά τη διαδικασία εκμάθησης του πιάνου» είχε αναπτύξει τις τεχνικές για
την εκμάθηση μουσικού κομματιού από μνήμης.

Σημασιολογική ομαδοποίηση. Η ουσία αυτής της τεχνικής, όπως επισημαίνει ο
συγγραφέας, εντοπίζεται στο διαχωρισμό του έργου σε ξεχωριστά μέρη, και επεισόδια, το
καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μια λογικά ολοκληρωμένη σημασιολογική μονάδα
μουσικού υλικού. Επομένως, η τεχνική σημασιολογικής ομαδοποίησης δικαίως μπορεί να
ονομαστεί η τεχνική του σημασιολογικού διαχωρισμού… Οι σημασιολογικές μονάδες δεν
αποτελούν μόνο τα μεγάλα μέρη όπως η έκθεση, η ανάπτυξη, η επανέκθεση, αλλά και άλλα
συμπεριλαμβανόμενα μέσα τους, όπως τα βασικά, τα δευτερεύοντα, τα τελικά μέρη. Η
σημασιολογική απομνημόνευση, που πραγματοποιείται σύμφωνα με κάθε στοιχείο της μουσικής
φόρμας πρέπει να οδεύει από το μικρό στο μεγάλο, με σταδιακή ενοποίηση από τα μικρότερα
τμήματα σε μεγαλύτερα.51

Σε περίπτωση λήθης κατά την εκτέλεση η μνήμη απευθύνεται σε σημεία
αναφοράς, τα οποία αναλαμβάνουν το ρόλο διακόπτη σε μια σειρά εκτελεστικών κινήσεων.
Ωστόσο η πρώιμη «ανάκληση» των σημείων αναφοράς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
ελευθερία της εκτέλεσης. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της σημασιολογικής ομαδοποίησης

49 K.Martinsen, Ατομική πιανιστική τεχνική με βάση την ηχιτικο-δημιουργική βούληση, Μ.: Μουσική 1966, σ. 201.
50 V.I.Petrushin,  Μουσική ψυχολογία, Μ.: Ανθρωπιστ. Έκδ. Κέντρο VLADOS 1997, σ. 186.
51 V.I.Mutsmaher, Τελειοποίηση της μουσικής μνήμης κατά τη διαδικασία εκμάθησης πιάνου, Μ. 1984, σ. 32-33.
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αιτιολογείται στα αρχικά στάδια της εκμάθησης ενός έργου. Από τη στιγμή που έχουμε μάθει το
έργο, πρέπει να εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρουμε την καλλιτεχνική εικόνα
του έργου. Όπως εύστοχα έθεσε η L.Mackinnon, «το πρώτο στάδιο της εργασίας είναι να
αναγκάσουμε τον εαυτό μας να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Στο τελευταίο στάδιο δεν πρέπει
τίποτε να παρεμποδίζει τα πράγματα να εξελίσσονται από μόνα τους».52

Σημασιολογική συσχέτιση. Στη βάση αυτής της τεχνικής βρίσκεται η χρησιμοποίηση των
νοητικών διαδικασιών ώστε να ταυτίζονται μεταξύ τους μερικά από τα χαρακτηριστικά: το τονικό
και αρμονικό πλάνο, η κίνηση των φωνών, οι μελωδίες, που είναι η συνοδεία της σύνθεσης που
μελετάμε.

Σε περίπτωση έλλειψης των μουσικο-θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται για την
ανάλυση ενός μουσικού έργου, συνιστάται να δοθεί προσοχή σε απλούστερα στοιχεία του
μουσικού υλικού, όπως είναι τα διαστήματα, οι συγχορδίες, οι ακολουθίες.

Και οι δυο τεχνικές, δηλαδή η σημασιολογική ομαδοποίηση και η σημασιολογική
συσχέτιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την απομνημόνευση ενός έργου που έχει τριμερή
μορφή, καθώς και στο Allegro σονάτας, στα οποία το τρίτο μέρος είναι παρόμοιο με το πρώτο και
η επανέκθεση επαναλαμβάνει την έκθεση. Ωστόσο, όπως ορθώς επισήμανε ο V.I.Mutsmaher,
«είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να διαπιστώσουμε τι είναι πανομοιότυπο στο ίδιο υλικό
και τι όχι… Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν η απομίμηση και οι ποικιλματικές επαναλήψεις, οι
μετατροπικές ακολουθίες, όπως και τα λοιπά στοιχεία του μουσικού ιστού. Αναφέροντας τον
G.M.Kogan, ο συγγραφέας τονίζει ότι «όταν το μουσικό κομμάτι έχει μαθευτεί και προχωράει
χωρίς λάθη, η επιστροφή πλέον στην ανάλυση μόνο βλάπτει».53

2.7. Pugach J.K., Η ανάπτυξη της μνήμης. Το σύστημα των τεχνικών

Θα τελειώσουμε την βιβλιογραφική ανασκόπηση με το έργο του σύγχρονου επιστήμονα-
ψυχολόγο J.K.Pugach, ο οποίος προσφέρει νέες προσεγγίσεις για την απομνημόνευση κειμένων
από καθαρά επιστημονική πλευρά.

Το σύστημα μνήμης

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η λειτουργία της μνήμης είναι ανάλογη με τη λειτουργία
ενός μαγνητοφώνου: κάποια συσκευή καταγράφει στον εγκεφαλικό φλοιό κάποιες πληροφορίες
και στη συνέχεια τις διαβάζει βάσει των απαιτήσεών μας. Και μια ανεπαρκής λειτουργία της

52 L.Mackinnon, Εκτέλεση από μνήμης, Αγ. Πετρούπολη: Μουσική 1967, σ. 54.
53 V.I.Mutsmaher, Τελειοποίηση της μουσικής μνήμης κατά τη διαδικασία εκμάθησης πιάνου, Μ. 1984, σ. 37.
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μνήμης εξηγείται με το ότι η φύση δεν έχει φροντίσει για την αξιοπιστία αυτής της συσκευής.
Αυτό όμως δεν είναι αληθές.

Το σύστημα μνήμης περιλαμβάνει τα εξής:

- Παραστατική μνήμη
- Λογική μνήμη
- Τεχνολογία μελέτης
- Γλώσσα (ομιλία)
- Νοημοσύνη, η οποία εμπεριέχει τις γνώσεις και τις νοητικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, η μνήμη δεν είναι τόσο μια συσκευή, όσο μια
διαδικασία η οποία περιλαμβάνει μια ποικιλία από «εργαλεία». Αυτά είναι:

- Οι παραστάσεις (εικόνες) που προκύπτουν στο μυαλό μας στη λεγόμενη εσωτερική οθόνη
και οικοδομούνται με βάση τα οπτικά, ακουστικά, απτικά, οσφρητικά αισθήματα και ούτω
καθεξής.

- Η νόηση, δηλαδή, η ικανότητα να εκτελούνται νοητικές διεργασίες με τα στοιχεία των
πληροφοριών.

- Η τεχνολογία μελέτης που περιλαμβάνει τη γνώση των διεργασιών οι οποίες εμφανίζονται
στον εγκέφαλο κατά τη διαδικασία της μάθησης, αλλά και την ικανότητα να
χρησιμοποιούνται οι γνώσεις αυτών των διαδικασιών για να αντιμετωπιστεί η απροσεξία,
η κούραση, η τεμπελιά.

- Η καλά αναπτυγμένη ομιλία, απαραίτητο εργαλείο  της μνήμης, δηλαδή η ικανότητα να
εκφράζουμε ελεύθερα τις σκέψεις μας, χρησιμοποιώντας όλο τον πλούτο της γλώσσας.

- Η νοημοσύνη. Με αυτήν κατανοούμε το σύνολο των γνώσεων που διαθέτουμε και το
σύνολο των διανοητικών λειτουργιών που κατακτήσαμε. Όσο μεγαλύτερο είναι το σύνολο
αυτό, τόσο πιο δυναμικά θα λειτουργήσει ο μηχανισμός της μνήμης.

Μηχανισμός μνήμης

Η αποτύπωση του μηχανισμού της μνήμης θα είναι ως εξής: η πληροφορία, υπό μορφή
biocurrents, φτάνοντας στο φλοιό του εγκεφάλου αφήνει ένα ίχνος. Οι αντιδράσεις που
προκύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή είναι πολύ περίπλοκες και δεν είναι αρκετά μελετημένες.
Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το ίχνος αυτό, εάν δε στηρίζεται, διαλύεται εντελώς μέσα σε 5-20
δευτερόλεπτα. Αυτό το φαινόμενο στο σχήμα μας αντιστοιχεί στην περίπτωση της μνήμης

Μακροπρόθεσμη αποθήκευση (ΜΠΑ) 5 ημέρες — ∞

Βραχυπρόθεσμη αποθήκευση (ΒΠΑ) 1 λεπτό— 5 ημέρες

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (ΜΤΠ) 5—20 δευτ.
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τυχαίας προσπέλασης  (ΜΤΠ). Εάν αυτή η πληροφορία στηρίζεται, όπως στην περίπτωση που
κάνουμε μερικές επαναλήψεις, τότε το ίχνος αυτό σταθεροποιείται για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και περνάει στο δεύτερο στάδιο του σχήματος της βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης
(ΒΠΑ). Μέσα σε αυτήν, η πληροφορία μπορεί να συντηρείται από ένα λεπτό έως και αρκετές
ημέρες, ανάλογα με τη φύση της πληροφορίας και των ατομικών χαρακτηριστικών μας.
Θεωρείται ότι η περίοδος της ημίσειας ζωής είναι 5 ημέρες. Εάν κατά την περίοδο αυτή δεν θα
την ενισχύσουμε και πάλι, θα εξαφανιστεί. Η συστηματική επανάληψη μεταφέρει την
πληροφορία σε μακροπρόθεσμη αποθήκευση (ΜΠΑ), όπου μπορεί να συντηρείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές αυτή αποθηκεύεται εκεί για πάντα και οι
περιπτώσεις λήθης των καλά αφομοιωμένων πληροφοριών υποδεικνύουν τη δυσκολία της
ανάσυρσής της από την ΜΠΑ. οι δυσκολίες αυτές μπορούν να ξεπεραστούν μπορούν με τη
βοήθεια της λογικής απομνημόνευσης και ανάκλησης.

Οι βασικές δυσκολίες της απομνημόνευσης συνδέονται με μια δυσάρεστη ιδιαιτερότητα
της ΜΤΠ, η οποία έγκειται στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να τύχουν επεξεργασίας ταυτόχρονα μόνο
7±2 μονάδες της πληροφορίας (ΜΠ), με συνέπεια οι άνθρωποι με ανεκπαίδευτη μνήμη να
απομνημονεύουν το εκπαιδευτικό υλικό σε μικρά τμήματα. Η υπέρβαση του εμποδίου των 7
μονάδων είναι ο κύριος στόχος της κατάρτισης στην πρώτη φάση.

Έτσι, λοιπόν, η πληροφορία που εισέρχεται από έξω, περνάει από όλα τα στάδια, πριν
εισέλθει στην ΜΠΑ. Ο όγκος της ΜΠΑ είναι σχεδόν απεριόριστος, ενώ η χωρητικότητα των
σταδίων όπου γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας, περιορίζεται σε εφτά μονάδες της
πληροφορίας. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο και να αυξηθεί η χωρητικότητα της μνήμης
υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Στη βάση του καθενός από αυτούς είναι το δεσμευτικό στοιχείο που
μπορεί να προκύψει και στο παραστατικό επίπεδο, αλλά και στο λογικό. Το μεγαλύτερο
αποτέλεσμα απομνημόνευσης μπορεί να επιτευχθεί όταν εμπλέκονται δυο επίπεδα. Η δέσμευση
και των δυο επιπέδων είναι και εσωτερική και εξωτερική.

Ο εσωτερικός τρόπος δέσμευσης λειτουργεί όταν τα επιμέρους στοιχεία της πληροφορίας
συσχετίζονται μεταξύ τους και εισάγονται στο επόμενο στάδιο ως μια ενιαία μονάδα. Ας δούμε
την εσωτερική σχέση με αριθμούς. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να απομνημονεύσουμε ένα
αριθμό  τηλεφώνου: 29-47-65.

Για να αποφύγουμε την πολλαπλή επανάληψη (μάθηση παπαγαλία) ας παρατηρήσουμε
στον αριθμό δύο σειρές ακολουθιών: ζυγά – τα αυξανόμενα (2-4-6) και μονά - τα μειούμενα (9-7-
5). Ο συσχετισμός που βρήκαμε θα βοηθήσει να μεταφέρουμε  γρήγορα τις πληροφορίες στο
επόμενο στάδιο.

Η εξωτερική σύνδεση ενεργοποιείται όταν η νέα πληροφορία συσχετίζεται με αυτήν που
ήδη διατηρείται στη ΜΠΑ. Για παράδειγμα, στο τηλέφωνο 31-94-53 θα ξεχωρίσουμε τον αριθμό
1945, που είναι το έτος του τέλους του δευτέρου παγκόσμιου πολέμου, ενώ θα προσέξουμε στα
άκρα τον αριθμό 3. Αυτή η απλή πράξη διευκολύνει αρκετά τη μεταφορά της πληροφορίας στο
επόμενο στάδιο. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε  και τους δυο τρόπους ταυτόχρονα, αν και το παράδειγμα με τους αριθμούς
δεν είναι το πιο αποτελεσματικό.
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Έχουμε παρουσιάσει πολύ απλά παραδείγματα της σύνδεσης με το αριθμητικό υλικό, τα
οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην απομνημόνευση του μουσικού κειμένου.

Ο αλγόριθμος απομνημόνευσης

ΟΙ εκπαιδευτικοί χωρίζουν τη μαθητική διαδικασία σε τρία βασικά στάδια: τη γνώση, την
ικανότητα και τις δεξιότητες. Όσον αφορά την ανάπτυξη της μνήμης, ας σημειώσουμε ότι η
γνώση των τεχνικών απομνημόνευσης και των διεργασιών που γίνονται παράλληλα στον
εγκεφαλικό φλοιό, σχεδόν δε δίνει αποτέλεσμα στην πράξη. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που
ξέρει την τεχνική κολύμβησης είναι ανίκανος, να την εφαρμόσει αν δεν ασκείται. Η ικανότητα
εφαρμογής των τεχνικών στην πράξη θα αυξήσει σημαντικά τις ικανότητές μας, αλλά το
αποτέλεσμα θα είναι πολύ ασταθές και κατά καιρούς θα έχουμε αποτυχίες.

Η δεξιότητα είναι αυτόματη όταν ο άνθρωπος εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες χωρίς
δισταγμό, όπως για παράδειγμα δε σκέφτεται στο περπάτημα πώς να μετακινεί τα πόδια του. Για
να λειτουργεί η μνήμη με υψηλή απόδοση πρέπει να πετύχουμε τις σταθερές δεξιότητες στην
εκτέλεση των τεχνικών.

Για την επίτευξη αυτοματισμού πρέπει να οδηγήσουμε τις τεχνικές σε ένα ενιαίο
αλγόριθμο απομνημόνευσης, ώστε να συνεργάζονται και να μη διαχωρίζεται καθεμιά από τις
υπόλοιπες.

Σε αυτόν υπάρχουν τρία βασικά βήματα που πρέπει να κατανοήσουμε καλά και να
εξασκούμαστε σ’ αυτά μέχρι τον αυτοματισμό.

Η εγκατάσταση είναι πολύ σημαντικό βήμα του αλγορίθμου. Χωρίς αυτήν η
απομνημόνευση μπορεί να μην προκύψει καθόλου, και στην περίπτωση λανθασμένης εντολής η
ισχύς της μνήμης μειώνεται σημαντικά. Η έννοια της εντολής αποτελείται από διάφορα στοιχεία.
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Ως πρώτο στοιχείο, στην εγκατάσταση θεωρείται η αυτοεντολή, δηλαδή η εντολή για
απομνημόνευση. Δίνοντας την εντολή αυτή θα πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως το σκοπό της
εργασίας: βαθιά αφομοίωση του υλικού ή εξοικείωση με το υλικό και επιλογή των βασικών
ιδεών.

Η εγκατάσταση μπορεί να είναι εκούσια: κατά τη μεταφορά στο αστικό λεωφορείο, για
παράδειγμα, διαβάζουμε μια εφημερίδα, αλλά μετά από λίγο δεν μπορούμε να θυμηθούμε τι
διαβάσαμε. Εδώ λειτουργεί η εκούσια εντολή για ψυχαγωγία. Έπρεπε να σκοτώσουμε χρόνο και
ο εγκέφαλος εκπλήρωσε αυτήν την εγκατάσταση στην κυριολεξία. Ωστόσο, εάν μας αρέσει
κάποιο άρθρο και εμείς αποφασίζουμε να το συζητήσουμε με κάποιον, τότε τα πράγματα
αλλάζουν σημαντικά. Προσέξτε: το γεγονός δεν είναι ότι το άρθρο ήταν ενδιαφέρον, αλλά το ότι
έχουμε αποφασίσει να το συζητήσουμε. Οι διαδικασίες που συμβαίνουν στον εγκεφαλικό φλοιό,
αμέσως αλλάζουν, γίνεται κατανόηση και απομνημόνευση της πληροφορίας. Η καλύτερη
διαδικασία μετά την ανάγνωση είναι να αφηγηθούμε το κείμενο με δικά μας λόγια, οπότε το
αποτέλεσμα θα είναι επιτυχέστερο από ό, τι αν θα κάναμε μόνο μια καλή ανάγνωση.

Το δεύτερο στοιχείο που υπεισέρχεται στην έννοια της εγκατάστασης είναι η ψυχολογική
διάθεση για ένα συγκεκριμένο ποσοστό του υλικού που μελετάμε. Φανταστείτε, για παράδειγμα,
ότι έχετε σκοπό να εξάγετε από το άρθρο, ας πούμε, 6 κύριες ιδέες. Πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε το
διάβασμα χωρίς να ενδιαφέρονται για τον όγκο του άρθρου. Είναι σωστό αυτό; Ο όγκος του
μπορεί να είναι δυο σελίδες ή ίσως και δώδεκα. Σε κάθε ιδέα μπορεί να αντιστοιχεί μια
παράγραφος έως και μια σελίδα. Αλλά η φύση αυτής της διεργασίας σε κάθε περίπτωση θα είναι
διαφορετική. Άλλοτε είναι απαραίτητο να διαβάσουμε προσεκτικά την κάθε πρόταση, ενώ
αλλού, αυξάνεται ξαφνικά η ταχύτητα της ανάγνωσης, διαφορετικά, αντί για 6 βασικές ιδέες
μπορεί να προσλάβουμε μερικές δεκάδες και ο σκοπός δε θα πραγματοποιηθεί.

Τρίτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι πως η έννοια της εγκατάστασης αφορά
τη συγκέντρωση για μια συγκεκριμένη πολυπλοκότητα του υλικού. Το υλικό μπορεί να είναι
συγκεκριμένο, και τότε η μονάδα πληροφορίας (ΜΠ) διαμορφώνεται εύκολα, αλλά μπορεί να
είναι και πολύ αφηρημένο, ασαφές, να περιέχει περίπλοκες λογικές αλυσίδες, επομένως η
προσέγγιση στον τρόπο δουλειάς πρέπει να είναι διαφορετική.

Ανάλογα με τον όγκο και την πολυπλοκότητα του υλικού θα προκύψει και ο τρόπος, αλλά
και ο χρόνος της δουλειάς, όπως και η σωστή επιλογή της ταχύτητας έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ας εξηγήσουμε το γιατί;

Διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός με τον οποίον ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις εισερχόμενες
πληροφορίες είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερος της ανάγνωσής μας. Εάν για την ανάγνωση
μιας σελίδας εμείς ξοδεύουμε 2 λεπτά, ο εγκέφαλος θα την επεξεργαστεί μέσα σε 30
δευτερόλεπτα. Τι γίνεται σε αυτό το ενάμιση λεπτό που απομένει; Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να
μην κάνει τίποτα, αφού οι διεργασίες στο φλοιό του εγκεφάλου λειτουργούν συνεχώς. Όμως τι
κάνει στον ελεύθερο χρόνο, ενώ τα μάτια μας τρέχουν στις γραμμές;

Τον ελεύθερο χρόνο δημιουργούνται οι ακούσιοι συνειρμοί. Για παράδειγμα, ένας
μαθητής διαβάζει ένα βιβλίο γεωγραφίας. Συναντάει τη λέξη «θάλασσα». Τα μάτια εντωμεταξύ
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συνεχίζουν την κίνηση στις γραμμές, τα χείλη κινούνται… Από την εμφάνιση του ο άνθρωπος
φαίνεται να δουλεύει σκληρά, αλλά στην πραγματικότητα οι σκέψεις του είναι πολύ μακριά: σε
εσωτερική οθόνη τρεμοπαίζει η ακούσια αλυσίδα των συνειρμών: θάλασσα, παραλία, άμμος,
κύματα, γλάροι, ήλιος, δροσερό αεράκι… Καμιά φορά ο άνθρωπος τελειώνει το διάβασμα και στο
τέλος της σελίδας διαπιστώνει έκπληκτος ότι δε θυμάται ούτε μια λέξη.

Η σωστά επιλεγμένη ταχύτητα μειώνει σημαντικά και το μήκος της αλυσίδας του
ακούσιων συνειρμών, αλλά και τον αριθμό τους. Δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι που
κατέκτησαν τη μέθοδο της ταχείας ανάγνωσης, σημειώνουν σημαντική βελτίωση της μνήμης.

Ο περίφημος νόμος του Parkinson ορίζει: ότι η εργασία απορροφάει το χρόνο που της
ανατίθεται! Αυτό σημαίνει ότι όσο χρόνο αφιερώσει κανείς για την εργασία, θα τον λάβει
ολόκληρο. Διαβάζοντας ένα άρθρο 5 σελίδων, μπορείτε να ξοδέψετε 20 λεπτά, αλλά μπορείτε και
2 ώρες. Σε ποια περίπτωση ο εγκέφαλος θα λειτουργήσει πιο παραγωγικά; Στις 2 ώρες ο
εγκέφαλος δεν μπορεί να αποφύγει ένα μεγάλο αριθμό αλυσίδων ακουσίων  συνειρμών, που
θολώνουν τη δομή των παραστάσεων και μειώνουν τις δυνατότητες της μνήμης.

Η βέλτιστη λειτουργία του εγκεφάλου

Η λανθασμένη εντολή που οφείλεται είτε στην επανεκτίμηση της δυσκολίας του υλικού,
είτε στην ακατάλληλη ταχύτητα, ή στη λανθασμένη κατανόηση των δεδομένων οδηγεί σε έναν
άλλο αρνητικό παράγοντα, την υπερβολή. Η αργή και προσεκτική ανάγνωση ενός απλού υλικού
μπορεί να οδηγήσει τον αναγνώστη να υπερβάλει ως προς τη σημασία των επιμέρους στοιχείων,
χωρίς να ξεχωρίζει το κύριο από τα δευτερεύοντα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα μικρά τμήματα της πληροφορίας να μετατρέπονται σε μια
ξεχωριστή ΜΠ. Το μητρώο της μνήμης γρήγορα γεμίζει και η παραγωγικότητα της εργασίας
μειώνεται σημαντικά.

Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να επιλέξουμε μια ταχύτητα ανάγνωσης η οποία θα
είναι κατάλληλη για όλο το κείμενο, διότι στην πραγματικότητα αποτελείται από διαφορετικά, σε
δυσκολία, λογικά κομμάτια.

Η λύση είναι η εξής. Πρώτον, αρχίζοντας την εργασία δεν πρέπει να δίνουμε στον εαυτό
μας εντολή για πολύωρη απομνημόνευση. Εμπειρικά διαπιστώθηκε ότι η ιδανική εντολή για
εργασία είναι τα 30-40 λεπτά και στη συνέχεια πρέπει να ξεκουραζόμαστε (10-15 λεπτά) ή να
αλλάζουμε τη δραστηριότητα. Επομένως, ο χρόνος εργασίας πρέπει να χωρίζεται σε αρκετά
τέτοια χρονικά διαστήματα.

Επίσης, και αυτά τα 30-40 λεπτά δεν πρέπει να καλυφθούν από μια συνεχή ασταμάτητη
απομνημόνευση, επειδή στην προκειμένη περίπτωση κυριαρχεί μια μονοτονία, η οποία οδηγεί σε
γρήγορη κόπωση. Το διάστημα των 30-40 λεπτών πρέπει να διασπαστεί σε ξεχωριστούς κύκλους,
στους οποίους θα εναλλάσσονται οι περίοδοι έντασης με περιόδους χαλάρωσης, όπως συμβαίνει
με το ρυθμό της καρδιάς, που το μυοκάρδιο είναι χαλαρό κατά το ήμισυ του χρόνου. Από ποιους
κύκλους, λοιπόν, μπορεί να αποτελείται ο ρυθμός  της λειτουργίας του εγκεφάλου;
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Ας εξετάσουμε προσεκτικά το δεύτερο βήμα του αλγορίθμου, στο οποίο βρίσκεται η
κύρια δραστηριότητα της απομνημόνευσης. Περιλαμβάνει πράξεις όπως η γνωριμία με το
κείμενο, η ομαδοποίηση και η ομαδοποίηση του δευτέρου επιπέδου. Μπαίνουμε στο κείμενο και
ομαδοποιούμε τα στοιχεία της πληροφορίας σε ΜΠ, ενώ στη συνέχεια πρέπει να τις κρατήσουμε
σε εσωτερική οθόνη για 5-20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια όλα ξεκινάνε από την αρχή. Αυτός είναι
ένας κύκλος! Επομένως, η εντολή μέσα στο διάστημα των 30-40 λεπτών πρέπει να είναι σε μια
ΜΠ. Αυτό μπορεί να είναι μια παράγραφος ή μια ολόκληρη σελίδα, αυτό δεν έχει σημασία.

Πολλές πράξεις του δεύτερου βήματος του αλγορίθμου είναι δύσκολες αλλά μήπως
υπάρχουν και εύκολες; Η γνωριμία με το κείμενο και η ομαδοποίησή του δεν είναι ξεκούραστη,
αλλά δε θέλει και μεγάλη προσπάθεια, μάλλον είναι ένα παιχνίδι της φαντασίας. Θεωρούμε ότι,
η συγκράτηση της ΜΠ για 5-20 δευτερόλεπτα είναι πραγματικά, ξεκούραση. Όμως η επόμενη
ομαδοποίηση του δεύτερου επιπέδου απαιτεί συγκέντρωση και πρόκληση μαζί, αφού πρέπει να
επιλέξουμε μια βασική εικόνα στη ΜΠ και να τη μετατρέψουμε σε γενική εικόνα.

Έτσι, ένας κύκλος χωρίζεται στις εξής πράξεις: γνωριμία, ομαδοποίηση (διατήρηση σε
εσωτερική οθόνη) και ομαδοποίηση δεύτερου επιπέδου. Δηλαδή: εύκολη εργασία – ξεκούραση –
δύσκολη… εύκολη εργασία – ξεκούραση – δύσκολη…

Διαπιστώθηκε ότι με αυτό τον τρόπο το κάθε είδος εργασίας έχει υψηλή παραγωγικότητα,
δεν υπάρχει μονοτονία, επομένως δεν υπάρχει και γρήγορη κόπωση. Η εργασία με αυτό το
ρυθμό αποτελεί ένα άριστο μέσο για τον αυτοέλεγχο, χάρη στον οποίο διακόπτεται μια αλυσίδα
από ακούσιους συνειρμούς. Η επιλογή ταχύτητας της ανάγνωσης καθορίζεται από το επίπεδο
δυσκολίας του συγκεκριμένου κομματιού.

Ακόμη ένας παράγοντας που συνηγορεί υπέρ του αλγορίθμου απομνημόνευσης και της
βέλτιστης εργασίας, είναι ότι κατά τη διαδικασία εργασίας με το κείμενο μπορεί να γίνει η
αντικατάσταση της εγκατάστασης στον αναγνώστη. Ακόμη και αν ο ίδιος έχει θέσει τη σωστή
τακτική απομνημόνευσης, ξαφνικά μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ψυχολογικό εμπόδια το οποίο
δεν μπορεί να ξεπεράσει επειδή δεν μπορεί να το παρατηρήσει. Τι ψυχολογικό εμπόδιο μπορεί
να είναι αυτό;

Φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να σκάψει ένα εκτάριο γης. Στη διάθεσή του
υπάρχει ένα χαλασμένο τρακτέρ και ένα καινούριο φτυάρι. Φυσικά κανείς δε θα πάρει φτυάρι,
αλλά θα προσπαθήσει να επισκευάσει το τρακτέρ! Μια εντελώς διαφορετική εικόνα προκύπτει
εάν η εργασία είναι νοητική και όχι φυσική. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν την επισκευή του τρακτέρ
ως πρόσθετη εργασία, η οποία μόνο κλέβει το χρόνο και σκέφτονται: «θα μου πάρει πολύ χρόνο
να το επισκευάσω, καλύτερα να σκάψω» Και παίρνουν το φτυάρι! Αυτό ακριβώς είναι και το
ψυχολογικό εμπόδιο: η εφαρμογή των τεχνικών απομνημόνευσης (διατήρηση ΜΠ, ομαδοποίηση
δεύτερου επιπέδου) θεωρείται από πολλούς ως μια πρόσθετη εργασία που δεν σχετίζεται άμεσα
με την απομνημόνευση.

Και τότε συμβαίνει το εξής: φτάνοντας στο τέλος του πρώτου λογικού κομματιού ένας
τέτοιος αναγνώστης δεν έχει διάθεση να καθορίσει τη ΜΠ. «Το υλικό είναι εύκολο, γιατί πρέπει
να ξοδέψω το πολύτιμο χρόνο μου για τις εικόνες;» Έτσι σκέφτεται και κινείται προς το επόμενο
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κομμάτι. Εφόσον σημειώνει διανοητικά τα όρια της ΜΠ έχει μόνον την ψευδαίσθηση ότι
εργάζεται με το αλγόριθμο απομνημόνευσης. Στην πραγματικότητα δε σταθεροποίησε τη ΜΠ και
άφησε στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (ΜΤΠ) μικρά διασκορπισμένα κομμάτια της
πληροφορίας η οποία αμέσως συμπληρώνεται με στοιχεία του επόμενου λογικού κομματιού. Το
αποτέλεσμα είναι να ξεχειλίσει το μητρώο της ΜΤΠ και να διακοπεί η απομνημόνευση. Ο
αναγνώστης στο τέλος της δουλειάς βρίσκεται σε απόγνωση: γιατί δεν δούλεψαν οι τεχνικές
απομνημόνευσης; Οι τεχνικές όμως δεν υπήρχαν!

Αλλά, εάν επιτύχουμε τις ιδανικές συνθήκες εργασίας και φτάσουν στο επίπεδο του
αυτοματισμού, τότε η αντικατάσταση της εγκατάστασης θα αποτραπεί και η υψηλή
παραγωγικότητα της εργασίας θα είναι εγγυημένη, επειδή αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ένα
εξαιρετικό μέσο αυτοελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Τρόπος εκμάθησης μουσικού έργου (μεθοδολογία)

Στις συστάσεις μας θα πάρουμε ως βάση τη γνωστή τριάδα «Βλέπω – ακούω – παίζω» και
τις αρχές εκμάθησης μουσικού έργου, που προτείνονται από τον J.Hofmann. Ως θεμέλιο αυτών
των αρχών τίθενται διαφορετικοί τρόποι δουλειάς πάνω σε ένα μουσικό έργο.

3.1. Μελέτη μουσικού κειμένου χωρίς το όργανο.

Σε αυτό το στάδιο η διαδικασία γνωριμίας και αρχικής επαφής με το έργο βασίζεται στην
προσεκτική μελέτη του μουσικού κειμένου και στην ικανότητα να το φανταστούμε με την
εσωτερική ακοή. Η διανοητική μουσική αντίληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον εντοπισμό
και τον καθορισμό:

 Της κύριας διάθεσης του έργου
 Των μέσων με τα οποία εκφράζεται
 Των ιδιαιτεροτήτων της ανάπτυξης της καλλιτεχνικής εικόνας
 Της κεντρικής ιδέας του έργου
 Της κατανόησης της θέσης του συνθέτη
 Της προσωπικής άποψης στην ανάλυση του έργου

Η προσεκτική ανάλυση του μουσικού κειμένου συμβάλλει στην επακόλουθη επιτυχή
απομνημόνευσή του. Για παράδειγμα, ο Karl Leymer δάσκαλος του διάσημου γερμανού πιανίστα
Walter Gizeking εξηγούσε στους μαθητές του την παρτιτούρα της σονάτας του Beethoven σε f-
moll, op. 2 N1: ως εξής «Η σονάτα ξεκινάει με αρπισμό στη συγχορδία φα ελάσσονα έχοντας ως
αφετηρία τη νότα ΝΤΟ της πρώτης οκτάβας και τελειώνοντας με το Λα ύφεση της δεύτερης, μετά
στο δεύτερο μέτρο ακολουθεί ένα grouppetto στη νότα ΦΑ της δεύτερης οκτάβας. Στη συνέχεια
στο τρίτο μέτρο ακολουθεί συγχορδία της δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης (από το ΣΟΛ της πρώτης
έως το ΣΙ ύφεση της δεύτερης οκτάβας) με τελικές νότες grouppetto σε ΣΟΛ και με την
επακόλουθη επανάληψη στο πέμπτο και στο έκτο μέτρο. Στο μέτρο 7 ακολουθεί η συγχορδία ΦΑ
ελάσσονα σε δεύτερη αναστροφή η οποία καταλήγει σε κατιούσα από όγδοα έως τη νότα ΜΙ
αναίρεση. Στο αριστερό χέρι η τρίφωνη συγχορδία ΦΑ ελάσσονα αντικαθιστάται με συγχορδία
της δεσπόζουσας μεθ΄ εβδόμης σε πρώτη αναστροφή…».

«Αυτά τα πρώτα 8 μέτρα του κύριου θέματος, όπως είδαμε, εύκολα αφομοιώνονται κατά
την ανάγνωση του κειμένου και πρέπει να παίζονται από μνήμης»54

Αυτός ο τρόπος απομνημόνευσης αναπτύσσει τις μουσικο-ακουστικές και κιναισθητικές
παραστάσεις, τον τρόπο σκέψης και την οπτική μνήμη. Αυτό που βλέπουμε πρέπει να γίνεται
κατανοητό και ακροασμένο.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπως μαρτυρεί ο S.Savshinskiy, που ένας πιανίστας
μάθαινε ένα έργο απλώς διαβάζοντάς το με τα μάτια. Ο Liszt F. εκτέλεσε σε μια συναυλία ένα

54 S.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του, Λ. 1961, σ. 38.
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έργο του μαθητή του, του Drezeke, διαβάζοντάς το μόνο μια φορά μόλις πριν από τη συναυλία.
Λένε ότι ο J.Hofmann επίσης έμαθε το «Humoresque» του Tchaikovsky στα διάλειμμα μιας
συναυλίας και το εκτέλεσε για ένα encore. Ο G.Byulov σε επιστολή του προς τον R.Wagner
ομολόγησε ότι πολλές φορές ήταν αναγκασμένος να μαθαίνει τα προγράμματα των συναυλιών
μέσασε ένα βαγόνι.55

Η ανάπτυξη της ικανότητας να μαθαίνουμε ένα κομμάτι με πάρτες χωρίς όργανο είναι μια
από τις ρεζέρβες των επαγγελματικών ικανοτήτων ενός μουσικού. Η περιγραφή της παρτιτούρας,
όπως θα δούμε παρακάτω, οδηγεί στη μεταφορά εξωτερικών διανοητικών πράξεων σε
εσωτερικό πλάνο και σε «συμπίεση» τους στη συνέχεια από διαδοχική διαδικασία σε δομημένη,
εντασσόμενη στη συνείδηση ταυτόχρονα, ως σύνολο.

3.2. Μελέτη με το κείμενο και με το όργανο

Οι πρώτες εκτελέσεις ενός έργου μετά από διανοητική γνωριμία με αυτό, σύμφωνα με τις
συστάσεις των σύγχρονων μεθοδιστών, πρέπει να επικεντρώνονται στην κατανόηση και
αποσαφήνιση του γενικού καλλιτεχνικού του νοήματος. Επομένως, σε αυτό το στάδιο
αναφερόμαστε σε επιφανειακή γνωριμία με το έργο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον είναι
καλό να παίζεται στον κανονικό του ρυθμό, χωρίς να ανησυχούμε για την ακρίβεια της εκτέλεσης.
Ο R.Schumann, για παράδειγμα, συνιστούσε οι πρώτες εκτελέσεις να γίνονται «από την αρχή
μέχρι το τέλος».

Μετά την πρώτη γνωριμία ξεκινάει η λεπτομερής μελέτη του έργου, δηλαδή, εντοπίζονται
τα σημασιολογικά σημεία στήριξης, καθώς και τα δύσκολα σημεία, προσδιορίζεται ο άνετος
δαχτυλισμός, ενώ σε αργό ρυθμό εξοικειωνόμαστε με ασυνήθιστες εκτελεστικές κινήσεις. Σε
αυτή τη φάση συνεχίζεται η κατανόηση των μελωδικών, αρμονικών και δομικών
χαρακτηριστικών του έργου, αφομοιώνεται το τονικο-αρμονικό του πλάνο, βάσει του οποίου
πραγματοποιείται η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εικόνας.

Η αδιάκοπη νοητική δουλειά, ο συνεχής στοχασμός για εκείνο που παίζουμε είναι το
κλειδί για την επιτυχή απομνημόνευση. «Καλά απομνημονεύεται μόνον αυτό που έχει
κατανοηθεί καλά», είναι ο χρυσός κανόνας της διδακτικής, ο οποίος είναι εξίσου χρήσιμος και για
το μαθητή που προσπαθεί να μάθει διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, και για το μουσικό ο οποίος
μελετάει ένα μουσικό έργο από μνήμης.

Ποιος τύπος απομνημόνευσης, ο εκούσιος, δηλαδή, ο σκόπιμος και ειδικά
προσανατολισμένος, ή ο ακούσιος, αυτός που πραγματοποιείται χωρίς πρόθεση είναι
προτιμότερος στην εκμάθηση ενός κομματιού από μνήμης;

Σε αυτήν την ερώτηση δεν υπάρχει μια απάντηση. Σύμφωνα με κάποιους μουσικούς
(A.B.Goldenweiser, L.Mackinnon, S.I.Savshinskiy, N.I.Golubovskaya) στην εκμάθηση θα
επικρατήσει η εκούσια απομνημόνευση, που βασίζεται στην ορθολογική χρήση των εκτελεστικών
μνημονικών τεχνικών και κανόνων, στην προσεκτική ανάλυση του μελετώμενου έργου. Σύμφωνα
με την άποψη άλλων σπουδαίων μουσικών (G.G.Neuhaus, K.N.Igumnov, S.T.Richter, D.F.Oistrakh,

55 S.Savshinskiy, Το έργο του πιανίστα πάνω σε μουσικό έργο, Μ.: Μουσική 1964, σ. 165.
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S.E.Feinberg) η απομνημόνευση δεν είναι αυτοσκοπός για τον εκτελεστή. Κατά τη διαδικασία
εκμάθησης του μουσικού έργου και του καλλιτεχνικού του περιεχομένου, αυτό απομνημονεύεται
χωρίς βίαια προσπάθεια. Στην επίτευξη των ίδιων στόχων, όπως σημείωσε ο G.M.Tsypin, και η
αντίθετη προσέγγιση έχει δικαίωμα ύπαρξης, και σε τελική ανάλυση εξαρτάται από τις
προσωπικές ικανότητες του κάθε ξεχωριστού μουσικού. 56

Μιλώντας για την ακούσια απομνημόνευση αξίζει να τονίσουμε το συναισθηματικό
παράγοντα, για τον οποίο λέει ο G.M.Kogan: «όταν είμαστε ταραγμένοι, όλες οι αισθήσεις μας
οξύνονται, επειδή ακούμε και βλέπουμε πιο έντονα κατά τη διάρκεια ενός σοκ μπορείτε να δείτε
πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από ό, τι σε φυσιολογική ψυχολογική κατάσταση». Εμείς όμως
γνωρίζουμε ήδη ότι, όταν ακούμε και βλέπουμε πιο έντονα, απομνημονεύουμε καλύτερα».57

Πάνω σε αυτό σημειώνει η L.Mackinnon: «Προφανώς, όταν ένα αντικείμενο ή μια ιδέα
στην οποία προσηλώνουμε την προσοχή, σχετίζεται με το ενδιαφέρον ή την ευχαρίστηση, τότε
δημιουργείται «ακούσια» προσοχή».

Οι ενήλικες, όπως επίσης και τα παιδιά, εστιάζουν την προσοχή σε ένα αντικείμενο για
ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την ελκυστικότητα αυτού του
αντικειμένου. Όχι μόνο ένας ερωτευμένος, αλλά και ένας καλλιτέχνης, ένας επιστήμονας ή
επιχειρηματίας μπορούν να ζήσουν στιγμές, ίσως ακόμη και χρόνια, που τα συναισθήματα τόσο
πολύ κεντρίζουν το ενδιαφέρον, ώστε το αντικείμενο του ενδιαφέροντος, που μπορεί να είναι
ένα πρόσωπο, μια σκέψη ή το αντικείμενο του πόθου, γίνεται έμμονη ιδέα, η οποία απορροφά
πλήρως όλες τις σκέψεις. Μαθήματα μουσικής τα οποία απορροφούν πλήρως τη προσοχή είναι
επίσης πιθανά, επειδή για έναν πραγματικό γνώστη η μουσική εμπεριέχει το βασικό κίνητρο της
συγκέντρωσης, δηλαδή, την κίνηση, το ενδιαφέρον, την ευχαρίστηση, τη συγκίνηση που μερικές
φορές εκτινάζεται έως το πάθος».58 Ο Hofmann λέει: «είναι δύσκολο να συγκρατήσουμε στη
μνήμη αυτό που δεν αποτελεί ενδιαφέρον, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει απομνημονεύεται
εύκολα… Πάνω απ΄ όλα πρέπει να ξυπνήσετε το ενδιαφέρον στα μουσικά κομμάτια τα οποία
πρόκειται να παίξετε. Με άλλα λόγια είναι απαραίτητο να μην είστε αδιάφοροι για το έργο που
παίζετε. Αν το έργο αυτό γίνει για σας ένα ερέθισμα και ξυπνάει μέσα σας ένα ζεστό συναίσθημα,
τότε αυτό θα απομνημονεύεται από μόνο του κατά την ώρα της μελέτης χωρίς ιδιαίτερη
προσπάθεια.59 «Η λύση βρίσκεται στο…. Αγαπάτε! Ερωτευτείτε το κομμάτι που θέλετε να μάθετε,
επειδή είναι δύσκολο και αναποτελεσματικό να μαθαίνουμε από μνήμης «ψυχρά»!»60

Από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι στη μάθηση σημαντικό ρόλο παίζει το
προσωπικό ενδιαφέρον για το κομμάτι. Φυσικά είναι άλλο πράγμα όταν το κομμάτι «δεν μας
αρέσει», αλλά όπως λέει ο B.P.Biryukov: «Δεν υπάρχει άσχημη μουσική, σε όλα μπορούμε να
βρούμε κάτι ελκυστικό». Σχηματίζοντας έντονες εικόνες, που αντιστοιχούν στις δημιουργικές μας

56 G.M.Tsypin, Ψυχολογία μουσικών δραστηριοτήτων: προβληματισμοί, γνώμες, απόψεις, Μ.:interpraks 1994, σ. 106.
57 G.M.Kogan, Στις πύλες της αριστείας: Ψυχολογικές προϋποθέσεις της επιτυχής παινιστικής μελέτης, Τρίτη συμπλ.
έκδ.. Μ.: Μουσική 1969, σ. 123.
58 L.Mackinnon, Εκτέλεση από μνήμης, Αγ. Πετρούπολη: Μουσική 1967, σ. 29.
59 G.M.Kogan, Στις πύλες της αριστείας: Ψυχολογικές προϋποθέσεις της επιτυχής παινιστικής μελέτης, Τρίτη συμπλ.
έκδ.. Μ.: Μουσική 1969, σ. 122.
60 Ό. π., σ. 123.
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ανάγκες, διαμορφώνουμε την προσωπική μας σχέση με το κομμάτι, και αυτό γίνεται μέρος του
εαυτού μας. Επομένως, αυτό που εγκαθίσταται στην ψυχή μας απομνημονεύεται γρήγορα και
μόνιμα.

Ωστόσο, η διαδικασία της ακούσιας απομνημόνευσης δεν είναι μελετημένη, και είναι
δύσκολο να πούμε ποιος μηχανισμός διέπει την ακούσια απομνημόνευση. Επομένως,
πιστεύουμε ότι δεν αξίζει να βασιζόμαστε σε αυτό το είδος απομνημόνευσης, αλλά να το
χρησιμοποιούμε σε συνεργασία με την εκούσια απομνημόνευση.

Με μια πιο προσεκτική εξέταση των προσωπικών στυλ διαφόρων καλλιτεχνών, εφιστούμε
την προσοχή στο γεγονός ότι μεταξύ εκείνων που υπερασπίζονται την εκούσια απομνημόνευση
υπάρχουν πολλοί θεωρητικοί και μεθοδιστές, οι οποίοι έχουν ξεκάθαρο λογικό επίκεντρο και
είναι κάτοχοι αναλυτικού μυαλού. Οι δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων, όπως μπορούμε να
υποθέσουμε, καθορίζονται με την ενεργοποίηση του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου,
που στην προκειμένη περίπτωση είναι το επικρατέστερο.

Ανάμεσα σε αυτούς που υπερασπίζονται την ακούσια απομνημόνευση οι περισσότεροι, οι
λεγόμενοι «καθαροί» μουσικοί-εκτελεστές, είναι προσανατολισμένοι κυρίως στην παραστατική
νόηση, η οποία συνδέεται με τη δραστηριότητα του δεξιού, «καλλιτεχνικού», ημισφαιρίου.

Εάν η πρώτη ομάδα μουσικών χαρακτηρίζεται από την αρχή που διατυπώνεται στη
δήλωση του καθηγητή S.I.Savshinskiy: «Για να λειτουργεί η μνήμη αποτελεσματικά η πιο
σημαντική προϋπόθεση είναι η σκόπιμη εντολή για απομνημόνευση», η δεύτερη ομάδα
μουσικών εκφράζεται με την άποψη που διατύπωσε ο G.G.Neuhaus: «Εγώ… απλά παίζω ένα
κομμάτι μέχρι να το μάθω. Αν πρέπει να το μάθω απέξω, τότε το παίζω μέχρι να το
απομνημονεύσω, αλλά, εάν δεν χρειάζεται να το μάθω απ’ έξω, απλά δεν το απομνημονεύω».

Με βάση τα ανωτέρω, στη μέθοδο εκμάθησης ενός μουσικού έργου από μνήμης είναι
δυνατό να προταθούν δύο τρόποι, ο καθένας από τους οποίους δεν αποκλείει τον άλλο. Ο ένας
τρόπος είναι η εκούσια απομνημόνευση, κατά την οποία το κομμάτι αναλύεται προσεκτικά όσο
αφορά τη φόρμα, την υφή, το αρμονικό πλάνο, τον εντοπισμό των σημείων στήριξης. Στην άλλη
περίπτωση η απομνημόνευση βασίζεται στην ακούσια μνήμη, ενώ κατά τη διαδικασία επίλυσης
των προβλημάτων αναζητείται η πιο κατάλληλη καλλιτεχνική εικόνα. Μέσω αυτής της
αναζήτησης απομνημονεύεται ασυνείδητα αυτό που θέλουμε να μάθουμε.

Μία από τις παγίδες, στην οποία παγιδεύονται πολλοί καλλιτέχνες, όταν μαθαίνουν ένα
καινούριο κομμάτι, είναι η απομνημόνευση που βασίζεται σε πολλαπλές επαναλήψεις. Το κύριο
βάρος με την παραπάνω μέθοδο πέφτει στην κιναισθητική μνήμη. Όμως αυτός ο τρόπος
επίλυσης του προβλήματος, όπως πολύ σωστά σημείωσε η διάσημη γαλλίδα πιανίστα, Margaret
Long: «είναι μια τεμπέλικη λύση με αμφισβητούμενη ορθότητα που επιπλέον σπαταλά πολύτιμο
χρόνο».

Για να προχωράει αποτελεσματικά η διαδικασία απομνημόνευσης είναι απαραίτητο να
βάλουμε σε λειτουργία όλους τους αναλυτές ενός μουσικού, που είναι:
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 Όταν βλέπει και παρατηρεί τις νότες να απομνημονεύει το μουσικό κείμενο
οπτικά, και την ώρα της εκτέλεσης να το φαντάζεται νοητικά

 Ακούγοντας τη μελωδία, τραγουδώντας την χωρίς όργανο, να την απομνημονεύσει
με την ακοή

 Πλάθοντας με τα δάχτυλα την υφή του κομματιού, να το μάθει μηχανικά
 Ενεργοποιώντας το μηχανισμό της συναισθησίας να φανταστεί τη «γεύση» και το

«άρωμα» των εκτελούμενων σημείων
 Σημειώνοντας τα σημεία στήριξης να χρησιμοποιήσει τη λογική μνήμη η οποία

στηρίζεται σε απομνημόνευση της λογικής ανάπτυξης του αρμονικού πλάνου.

Όσο πιο υψηλή είναι η αισθησιακή, η αισθητηριακή και η γνωστική δραστηριότητα κατά
τη διαδικασία της εκμάθησης ενός μουσικού έργου, τόσο πιο γρήγορα αυτό μαθαίνεται από
μνήμης.

Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να απομνημονεύσουμε ολόκληρη τη μουσική σύνθεση.
Είναι καλύτερο στην αρχή να απομνημονεύσουμε μικρά τμήματα του κομματιού, γιατί όπως ήδη
γνωρίζουμε «το ποσοστό διατήρησης του υλικού που μάθαμε είναι αντιστρόφως ανάλογο με τον
όγκο αυτού του υλικού». Επομένως, πρέπει να τηρούμε με σεβασμό μια λογική δόση του υλικού
που απομνημονεύουμε.

Επίσης, πρέπει να γίνονται διαλείμματα ανάμεσα στη σκληρή μνημονική δουλεία και τις
άλλες δραστηριότητες. Όταν το μουσικό υλικό έχει μαθευτεί είναι καλό να δώσουμε στον εαυτό
μας χρόνο να το «χωνέψει». Κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος, σχηματίζεται η παγίωση
των αποτυπωμάτων. Εάν, μετά τη μνημονική δουλειά επιτρέψουμε κάποια νοητική
υπερφόρτωση, τότε το υλικό που μάθαμε θα σβηστεί από τη μνήμη λόγω της αναδρομικής
αναστολής.

3.3. Μελέτη ενός έργου χωρίς κείμενο (από μνήμης)

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός κομματιού από μνήμης συνεχίζεται η ενίσχυσή του στη
μνήμη, ακουστική, κιναισθητική, λογική. Ο καλλιτέχνης αναζητάει τη βοήθεια των συνειρμών
κατά τη διαδικασία της απομνημόνευσης, ψάχνοντας την πιο εκφραστική απόδοση.

Η προσέλκυση των ποιητικών συνειρμών για την ενεργοποίηση της αισθητικής αντίληψης
είναι παλαιή παράδοση στα μουσικά δρώμενα.

Ποιητικές εικόνες, πίνακες ζωγραφικής, συνειρμοί που δημιουργούνται από τη ζωή και από
άλλα έργα τέχνης ενεργοποιούνται στον καθορισμό των στόχων, όπως: «Σ’ αυτή τη μουσική
φαίνεται ότι…» Η ένωση ακροασμένων ήχων με εξωμουσικές εικόνες και παραστάσεις, που έχουν
παρόμοιο ποιητικό πλαίσιο, ξυπνάνε τη συναισθηματική μνήμη, για την οποία λένε ότι μπορεί να
είναι πιο ισχυρή από ό, τι η λογική μνήμη.

Δείτε μερικά από τα σχόλια του Rubinstein που απευθύνονται στους μαθητές του για την
αφύπνιση της δημιουργικής τους φαντασίας:
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- Η αρχή της «Φαντασίας» του Schumann: «Πρέπει να πείτε με τέτοιο τρόπο την
πρώτη σκέψη, να απαγγέλλετε δηλαδή, σαν να απευθύνεστε σε όλη την
ανθρωπότητα, σε όλο τον κόσμο…»

- Ντουέτο «Don Giovanni» του Mozart: “Εσείς κάνατε την Zerlina ένα δραματικό
πρόσωπο. Πρέπει να παίζετε αγνά και εσείς παίζετε σαν να είναι Donna Anna.
Αυτό πρέπει να ηχεί χαρούμενα και ταυτόχρονα με πάθος και όλο μαζί να είναι
ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο». Ο Rubinstein έπαιξε ένα απόσπασμα από το
ντουέτο προσομοιώνοντάς το με μια κοκέτα και μια χωριατοπούλα και όχι μόνο με
ήχους αλλά και με την έκφραση του προσώπου. «Εδώ σήκωσε τα μάτια πάνω του,
ενώ εδώ κατέβασε το βλέμμα της κάτω. Όχι, εσείς δείχνετε μια κοσμική κυρία, ενώ
εδώ έχουμε μια χωριατοπούλα με λευκές κάλτσες»61

Αναμφίβολα, το έργο μελετώμενο με αυτήν την μέθοδο, θα γίνει πιο εκφραστικό και πιο
σταθερά αφομοιωμένο, γιατί το περιεχόμενο της μουσικής συνδέεται με ευρύ φάσμα συνειρμών.

Όταν ήδη γνωρίζουμε το κομμάτι από έξω, απαιτούνται τακτικές επαναλήψεις. Όπως ο
δασικός δρόμος όταν μένει αχρησιμοποίητος για πολύ καιρό γεμίζει αγριόχορτα και θάμνους,
έτσι και τα νευρωνικά ίχνη, σαν ιδιόμορφα δρομάκια της μνήμης, θολώνουν και ξεχνιούνται κάτω
από τις επιδράσεις των νέων εμπειριών της ζωής. Ο L.V.Zankov σημείωσε: «Όταν οι συνθήκες
είναι ίδιες, η αύξηση του αριθμού των επαναλήψεων οδηγεί σε καλύτερη απομνημόνευση».62

Όμως, «πέρα από τα γνωστά όρια η αύξηση του αριθμού των επαναλήψεων δε βελτιώνει την
απομνημόνευση. Οι λιγότερες επαναλήψεις μπορούν να δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα».63

Η επανάληψη του υλικού με στόχο την καλύτερη απομνημόνευση θυμίζει τη «μάθηση
παπαγαλία» η οποία καταδικάζεται απερίφραστα στη σύγχρονη διδακτική, και στη μουσική
παιδαγωγική. Ατελείωτες μηχανικές επαναλήψεις αναστέλλουν την ανάπτυξη ενός μουσικού,
περιορίζουν το ρεπερτόριό του και την καλλιτεχνική του αντίληψη. Επομένως, η δουλειά ενός
μουσικού οποιασδήποτε ειδικότητας είναι καρποφόρα όταν αυτή, όπως σημείωσε ο J.Hofmann,
«πραγματοποιείται με πλήρη νοητική συγκέντρωση. Στις μελέτες, η ποσοτική πτυχή είναι
σημαντική μόνον σε συνδυασμό με την ποιοτική». 64

Όπως δείχνουν οι μελέτες των ψυχολόγων, η επανάληψη είναι αποτελεσματική μόνον
τότε, όταν αυτή περιλαμβάνει κάτι καινούριο. Σε κάθε επανάληψη πρέπει να συμπληρώνουμε
τουλάχιστον ένα καινούριο στοιχείο, είτε σε συναίσθημα, είτε σε συνειρμούς, είτε σε τεχνικές
μεθόδους.

Ο V.I.Mutsmaher65 στο έργο του συνιστά κατά την επανάληψη να καθορίζουμε νέες,
προηγουμένως απαρατήρητες σχέσεις, την εξάρτηση μεταξύ των μερών του έργου, μελωδίας και
συνοδείας, των διαφορετικών χαρακτηριστικών στοιχείων υφής, αρμονίας. Για το λόγο αυτό

61 V.I.Petrushin,  Μουσική ψυχολογία, Μ.: Ανθρωπιστ. Εκδ. Κέντρο VLADOS 1997, σ. 193.
62 L.V. Zankon (1901-1977). Ψυχολόγος, ειδικός στους κλάδους της ειδικής εκπαίδευσης, της μνήμης, της
απομνημόνευσης, εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Μαθητής του Vygotskiy.
63 L.V.Zankon, Μνήμη, Μ.: Εκπαίδευση 1949, σ. 85.
64 J.Hofmann, Παίξιμο στο πιάνο. Ερωτήσεις και απαντήσεις, Μ.: Τέχνη 1961, σ. 130-131.
65 V.I.Mutsmaher Τελειοποίηση της μουσικής μνήμης κατά τη διαδικασία εκμάθησης πιάνου, Μ. 1984, σ. 43.
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πρέπει να αναπτύξουμε αυτήν την ικανότητα αυτόνομα, χωρίς τη βοήθεια του δασκάλου και να
χρησιμοποιούμε τις υπάρχουσες μουσικο-θεωρητικές γνώσεις στην πράξη. Η ποικιλία των
εντυπώσεων και των εκτελούμενων ενεργειών κατά τη διαδικασία της επανάληψης ενός
μουσικού έργου, βοηθάει στο να συγκεντρώνουμε την προσοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ικανότητα να βλέπουμε κάθε φορά με νέα ματιά το παλιό, να ξεχωρίζουμε σε αυτό κάτι
που ακόμη δεν παρατηρήσαμε, να βρίσκουμε αυτό που ακόμη δεν έχει βρεθεί, μπορεί να
συγκριθεί με την όραση και την ακοή του ερωτευμένου ανθρώπου, ο οποίος βρίσκει τα πάντα
στο πρόσωπο που τον ενδιαφέρει χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Επομένως, η καλή απομνημόνευση
πάντα, έτσι και αλλιώς, είναι προϊόν του «έρωτα» για αυτήν του καλλιτέχνη-ερμηνευτή.

Η γρήγορη και σταθερή απομνημόνευση σχετίζεται με την ορθολογική διανομή των
επαναλήψεων στο χρόνο. Σύμφωνα με τον S.I.Savshinskiy «η εκμάθηση που διανέμεται σε ημέρες
θα δώσει πιο μακρόχρονο αποτέλεσμα, παρά η απομνημόνευση μια και έξω. Στο τέλος, αυτή
είναι πιο οικονομική: μπορούμε να μάθουμε ένα κομμάτι μέσα σε μια μέρα, αλλά θα το έχουμε
ήδη ξεχάσει αύριο».66

Επομένως, καλύτερα οι επαναλήψεις να διανέμονται σε μερικές μέρες. Η πιο
αποτελεσματική είναι η άνιση διανομή επαναλήψεων, γιατί στην πρώτη φάση εκμάθησης ή
επανάληψης απαιτεί περισσότερο χρόνο, παρά στις επόμενες φάσεις. Τα καλύτερα
αποτελέσματα απομνημόνευσης είναι, όπως δείχνουν οι μελέτες, όταν κάνουμε επανάληψη την
μεθεπόμενη μέρα. Δεν συνιστάται να κάνουμε πολύ μεγάλα διαλείμματα κατά την εκμάθηση,
γιατί σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μετατραπεί σε μια καινούρια εκμάθηση από έξω.

Κατά την απομνημόνευση αποδείχτηκαν καλές οι μέθοδοι της παθητικής και ενεργητικής
επανάληψης, όπου πρώτα το υλικό παίζεται με πάρτες και μετά γίνεται προσπάθεια να παιχτεί
από μνήμης.

Το λεπτομερές παίξιμο από μνήμης σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύεται από ανακρίβειες
και σφάλματα, τα οποία, όπως τονίζει ορθά ο V.I.Mutsmaher, «απαιτεί από το μαθητή
μεγαλύτερο ακουστικό έλεγχο, εστίαση της προσοχής, συγκέντρωση της βούλησης. Όλα αυτά
είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των λαθών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν τα σημεία-ραφές.
Η εμπειρία δείχνει ότι συχνά ο μαθητής δεν μπορεί να παίξει όλο το κομμάτι, ενώ παίζει αρκετά
καλά κάθε μέρος ξεχωριστά».67

Ακόμη και όταν έχουμε μάθει πολύ καλά το κομμάτι, οι μεθοδιστές συνιστούν να μην
αποχωριζόμαστε τις πάρτες, αναζητώντας σε αυτές νέες νοητικές συνδέσεις, νέες σκέψεις του
συνθέτη. Η επανάληψη με τις πάρτες πρέπει να εναλλάσσεται με τις εκτελέσεις από μνήμης.

Μεγάλο όφελος για την απομνημόνευση έχει το παίξιμο σε αργό ρυθμό, ακόμη και για
τους μαθητές με καλή μνήμη. Αυτό βοηθά, όπως προκύπτει από το βούλγαρο μεθοδιστή,

66 S.Savshinskiy, Ο πιανίστας και το έργο του, Λ. 1961, σ. 43.
67 V.I.Mutsmaher, Τελειοποίηση της μουσικής μνήμης κατά τη διαδικασία εκμάθησης πιάνου, Μ. 1984, σ. 46.
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A.Stoyanov, «να φρεσκάρουμε τις μουσικές εικόνες, να αναζητάμε αυτά που μπορούν να χαθούν
με τον πάροδο του χρόνου στη συνείδηση».68

3.4. Μελέτη χωρίς όργανο και χωρίς κείμενο

Σύμφωνα με την άποψη του A.Stoyanov, με την οποία δεν μπορούμε παρά να
συμφωνήσουμε, ο μουσικός οιασδήποτε ιδιότητας «μόνον τότε μπορεί να είναι σίγουρος ότι
ξέρει το κομμάτι καλά, όταν μπορεί να το επαναφέρει στο μυαλό, να παρακολουθήσει την
ανάπτυξή του σύμφωνα με το μουσικό κείμενο, χωρίς να κοιτάει στις πάρτες, και να
συνειδητοποιήσει μέσα του ξεκάθαρα τις λεπτομέρειές του».69

Αυτός είναι ο πιο δύσκολος τρόπος μελέτης, και ο J.Hofmann δε μίλησε τυχαία για την
πολυπλοκότητα και την «κόπωση» της νοημοσύνης. Ωστόσο, εναλλάσσοντας τις νοητικές
εκτελέσεις χωρίς όργανο με πραγματικό παίξιμο, ο μαθητής μπορεί να επιτύχει πολύ ισχυρή
απομνημόνευση ενός μουσικού έργου.

Η αντιμετώπιση των δυσκολιών, που προκύπτουν, καλλιεργούν ικανότητες που
ανυψώνουν τη διαδικασία μελέτης σε υψηλότερο επίπεδο, από χόμπι σε υψηλή τέχνη, από
μάθηση σε δημιουργικότητα, και βοηθάει στην ανάπτυξη όχι μόνο της μνήμης, αλλά και στην
ικανότητα να καλύπτουμε ολόκληρο το μουσικό έργο.

Κατά τη διαδικασία αυτού του τρόπου δουλειάς στη συνείδηση σχηματίζεται αυτό που οι
ψυχολόγοι ονομάζουν simultane, δηλαδή ταυτόχρονη παράσταση, κατά την οποία οι χρονικές
σχέσεις μεταφέρονται σε χωρικές. Μια σειρά σκέψεων πάνω σε αυτά τα ζητήματα βρίσκουμε στο
έργο του B.M.Teplov «Ψυχολογία μουσικών ικανοτήτων».70

Στις συνηθισμένες, κατά την απομνημόνευση εκτελούμενης μουσικής αντανακλαστικές-
μηχανικές ακουστικο-κιναισθητικές σχέσεις, σχέσεις γειτνίασης προστίθεται αντανακλαστική
δραστηριότητα, δηλαδή, ο ορισμός του εκτελούμενου με λέξεις. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των
συνειρμικών σχέσεων αυξάνεται από τα ισχυρά, αληθινά ανθρώπινα, δευτερεύοντα σήματα.

Μεγάλη σημασία έχει η ανάπτυξη της ικανότητας για κάλυψη της φόρμας ενός μουσικού
έργου. Παίζοντας σε μουσικό όργανο είμαστε συνεχώς απασχολημένοι με την εκτέλεση και την
αντίληψη κάθε επόμενου σημείου. Μεταβιβάζοντας «τις γέφυρες» από το εκτελούμενο στο ήδη
παιγμένο και ακόμη ζωντανό στο μυαλό (τις λεγόμενες πρωτογενείς εικόνες μνήμης)71, εμείς
ενώνουμε τα μουσικά σημεία σε οργανικά ολόκληρα κομμάτια. Αυτό γίνεται όταν

68 A.Stoyanov,  Η τέχνη του πιανίστα, Κρατικός Μουσικός Οίκος. Μ. 1958, σ. 131.

69 Ό. π., σ. 193.
70 B.M.Teplov, Ψυχολογία μουσικών ικανοτήτων, Μ. 1947, σ. 175.
71 Πρωτόγονες εικόνες μνήμης ονομάζονται εικόνες που ακολουθούν αμέσως μετά την αντίληψη και, επομένως, δεν
αποτελούν αποτέλεσμα ανάκλησης με την πραγματική έννοια της λέξης. (B.M.Teplov, Ψυχολογία μουσικών
ικανοτήτων, Μ. 1947, σ. 232).
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εξοικειωνόμαστε όλο και περισσότερο με ένα μουσικό έργο, δηλαδή, όσο καλύτερα
απομνημονεύουμε τη μουσική του, όπως επίσης και όσο καλύτερα γνωρίζουμε τα στερεότυπα
της μουσικής γλώσσας, που χαρακτηρίζει τον συνθέτη. Αλλά «παίζοντας» χωρίς όργανο, ο
μουσικός στερείται την αισθητηριακή αντίληψη και τη «χειροποίηση» της μουσικής, την
αντικαθιστά με παραστάσεις στη φαντασία. Όταν υπάρχει αρκετή πείρα και ικανότητες, τα
τελευταία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Επιπλέον, είναι ικανά να ανοίξουν δρόμους στις
παραστάσεις αισθητηριακά, για τις μη αναπαραστάσιμες ιδιότητες της μουσικής.  Στον τελευταίο
ορισμό «μη αναπαραστάσιμες παραστάσεις» βρίσκεται μια λογική αντίφαση του ορισμού.
Επομένως, είναι πιο σωστό να μιλάμε εδώ όχι για τις παραστάσεις, αλλά για ένα είδος
speculation (θεωρητικής ενατένισης). Αυτή περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ενατένιση των
κομματιών της μουσικής στο μυαλό και τη φόρμα του μουσικού κομματιού στο σύνολό του, αν
και η φύση της δεν είναι ο συγχρονισμός, αλλά η χρονική ακολουθία. Πρόκειται για
χαρακτηριστικά των συναισθηματικών εμπειριών ενός μουσικού, για τη στοχαστική (speculation)
παράσταση του κομματιού, για το πλάνο του και το εξωτερικό του ύφος. Δεν γνωρίζω αν ένας
χημικός μιλώντας για τον τύπο του οξέος ή της ζάχαρης αισθάνεται στο στόμα του την αντίστοιχη
γεύση, αλλά ο μουσικός, εμβαθύνοντας στην τονικότητα, το ρυθμό, την μία ή την άλλη
μετατροπία τα αισθάνεται ζωντανά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για μεταφορά στους μαθητές στους
οποίους κυριαρχούν οι οπτικοί συνειρμοί των σχέσεων με το χρόνο σε σχέσεις με το χώρο.
Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ένα γενικό κανόνα, όπως πίστευε ο ψυχολόγος B.M.Teplov Όμως, είχε
δίκαιο όταν ισχυριζόταν ότι η κοινή εικόνα ενός μουσικού έργου δεν προβλέπει τη νοητική του
ακρόαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ασυνάρτητο να φανταζόμαστε μία ταχεία ακρόασή
του. «Αφού η αλλαγή του τέμπου (θα προσθέσω – μια σημαντική αλλαγή του τέμπου) είναι η
αλλαγή της ίδιας της μουσικής», σημειώνει ο Teplov. 72

Γενικά, στην αναπαράσταση ενός έργου ζούμε μια ροή μουσικο-συναισθηματικών
καταστάσεων. (Τονίζω, μουσικο-συναισθηματικών και όχι χωρικών παραστάσεων). Κάθε τμήμα
του έργου χαρακτηρίζεται με μια λέξη ή με μια παραστατική απεικόνιση, η οποία γεννάει το
αντίστοιχο συναισθηματικό τόνο, όχι μόνο μέσω ακουστικών συνειρμών. Η σύγκριση αυτών των
παραστάσεων ή εννοιολογικών «σημαδιών», συνήθως σχηματιζόμενων σε μια συγκεκριμένη
πλοκή μας αφήγησης, επιτρέπει με περισσότερη ή λιγότερη ακρίβεια να καλυφθούν ως σύνολο
τα μεγάλα κομμάτια της μουσικής, αλλά ακόμη και ολόκληρο το έργο.

Έτσι ο Mozart σε μια από τις επιστολές του λέει ότι μπορεί να δει πνευματικά με ένα μόνο
βλέμμα οποιοδήποτε από τα έργα του, σαν ένα όμορφο πίνακα ή έναν άνθρωπο ότι μπορεί να
ακούει ένα έργο στο μυαλό του χωρίς συνοχή όπως θα ακουστεί στο τέλος, αλλά μονομιάς.
Παρόμοιες ιδέες διατύπωσε και ο K.M.Weber «Η εσωτερική ακοή έχει μια καταπληκτική
ικανότητα να καλύψει ολόκληρες μουσικές κατασκευές… Η ακοή αυτή επιτρέπει ταυτόχρονα να
ακούμε ολόκληρες περιόδους, ακόμη και ολόκληρα κομμάτια».73

72 B.M.Teplov, Ψυχολογία μουσικών ικανοτήτων, Μ. 1947, σ. 243-347.
73 V.I.Petrushin, Μουσική ψυχολογία, Μ.: Ανθρωπιστ. Εκδ. Κέντρο VLADOS 1997, σ. 196.



94

Σύμφωνα με τον K.Martinsen, «πριν ακούσουμε το πρώτο ήχο, η συνολική εικόνα του
έργου ήδη ζει μέσα στον καλλιτέχνη. Ακόμη πριν αγγίξει το πρώτο πλήκτρο, ο ερμηνευτής νιώθει
ως ένα σύνολο το πρώτο μέρος μιας σονάτας και στο γενικό σύνολο νιώθει την εσωτερική δομή
των άλλων μερών της. Με βάση τη συνολική εικόνα δομείται κάθε λεπτομέρεια της εκτελεστικής
τέχνης».74

Για την ικανότητα να συλλάβουμε νοητικά το περιεχόμενο της μουσικής έλεγε ο
A.P.Shchapov: «Την ώρα της εκτέλεσης ο ερμηνευτής σε όλες τις όψεις πρέπει να έχει μια
συνοπτική περίληψη του ήδη παιγμένου και ταυτόχρονα αυτού που πρόκειται να παίξει».75

Σύμφωνα με τον Ούγγρο πιανίστα, Sh.Kovach, ο ίδιος περισσότερο απομνημόνευε τη συνολική
εικόνα και την αρχή του κομματιού. Ο Kovach αναφέρει επίσης, ότι οι καλύτεροι μουσικοί, τους
οποίους είχε ρωτήσει σχετικά με τη συνολική εικόνα του κομματιού, φαντάζονται το σύνολο του
κομματιού κυρίως χωρικά. Ο ίδιος ο Kovach φανταζόταν το έργο σαν ένα είδος τεμαχισμένης
αρχιτεκτονικής, και τα μέρη του ακουστικο-κιναισθητικά.76

Οι διανοητικές επαναλήψεις ενός κομματιού αναπτύσσουν την εστίαση της προσοχής
μέσω των ακουστικών εικόνων που είναι πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας
εκτέλεσης, ενισχύουν την εκφραστικότητα της και εμβαθύνουν την κατανόηση της μουσικής
σύνθεσης. Όποιος στην εντέλεια κατέχει αυτές τις τεχνικές εκμάθησης είναι πραγματικά ο πιο
ευτυχισμένος μουσικός!

74 K.Martinsen, Ατομική πιανιστική τεχνική με βάση την ηχοδημιουργική βούληση, Μ.: Μουσική 1966, σ. 244.
75 A.P.Shchapov, Πιανιστική παιδαγωγική, Μ.: Σοβιετική Ρωσία 1960, σ. 24-25.
76 V.I.Petrushin,  Μουσική ψυχολογία, Μ.: Ανθρωπιστ. Εκδ. Κέντρο VLADOS 1997, σ. 197.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η μουσική μνήμη αποτελεί ένα πολύπλοκο σύνολο διαφορετικών ειδών της μνήμης, αλλά
δυο από αυτά, η ακουστική και η κιναισθητική, είναι τα πιο σημαντικά. Οι λογικές μέθοδοι
απομνημόνευσης, όπως η σημασιολογική ομαδοποίηση και η σημασιολογική συσχέτιση,
βελτιώνουν την απομνημόνευση και μπορούν υπεύθυνα να συνιστώνται σε νέους μουσικούς που
έχουν σκοπό να προχωρήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, η στήριξη στην εκούσια και
στην ακούσια μνήμη μπορεί να εξαρτάται από τα πνευματικά χαρακτηριστικά ενός μουσικού-
εκτελεστή, από την επικράτηση μέσα του συγκεκριμένης πνευματικής και καλλιτεχνικής αρχής.
Τα διαφορετικά στάδια δουλειάς απαιτούν διαφορετική προσέγγιση στην απομνημόνευση, και ο
γνωστός τύπος του J.Hofmann, που αφορά τις μεθόδους εκμάθησης μουσικού έργου, μπορεί να
είναι χρήσιμος οδηγός στην μελέτη.

Η σωστή κατανομή επαναλήψεων κατά τη διαδικασία εκμάθησης, όταν γίνονται λογικά
διαλλείματα και εντείνεται η προσοχή σε ένα ενεργό χαρακτήρα των επαναλήψεων, επίσης
συμβάλλουν στη επιτυχία.

Η επίτευξη μιας σταθερής απομνημόνευσης στους μουσικούς υψηλού επιπέδου
χαρακτηρίζεται από τη μεταφορά των προσωρινών σχέσεων σε χωρικές. Η δυνατότητα τέτοιου
επιπέδου απομνημόνευσης παρέχεται με πολλαπλές επαναλήψεις του έργου στο μυαλό, στο
επίπεδο των μουσικο-ακουστικών παραστάσεων.

Ελπίζω ότι η πτυχιακή μου εργασία θα βοηθήσει εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες με μια
τεκμηριωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση στην λειτουργία της μουσικής μνήμης για κάθε
ξεχωριστό άτομο (μαθητή) κατά τη διαδικασία εκμάθησης ενός μουσικού έργου.
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