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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μουσική και σημειογραφία είναι δύο καθιερωμένοι όροι στον χώρο της μουσικής 

δημιουργίας. Πολλοί μάλιστα ταυτίζουν τους δύο αυτούς όρους, θεωρώντας τη 

σημειογραφία απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη και διαιώνιση της μουσικής κάθε 

είδους. Παρ’ όλα αυτά, ιστορικά, η χρήση της σημειογραφίας στο εν λόγω πεδίο δεν ήταν 

πάντοτε απαραίτητη ή υποχρεωτική, ούτε όλες οι μουσικές παραδόσεις αποδέχονταν ή 

αποδέχονται μία τέτοια σχέση αλληλεξάρτησης. Ακολουθώντας μια ιστορική διαδρομή, 

εύκολα γίνεται αντιληπτή η άμεση σχέση μουσικής και ακοής, ενώ παράλληλα 

παρατηρείται συχνά είτε η απουσία κάθε είδους σημειογραφίας είτε η δευτερεύουσα 

λειτουργία της τελευταίας.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από την εξέταση τρόπων μετάδοσης της 

μουσικής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε διαφορετικούς τόπους και μουσικές 

κουλτούρες, να καταδείξει τη στενή σχέση μουσικής και σημειογραφίας ως ιδιαιτερότητα 

της σύγχρονης κλασικής μουσικής εκπαίδευσης, και όχι ως αναγκαιότητα. Ως 

συμπέρασμα από την εξέταση αυτή αλλά και από την αναφορά στις απόψεις σύγχρονων 

και παλαιότερων μουσικοπαιδαγωγών, θα διατυπωθούν προτάσεις που αφορούν τη 

μουσική εκπαίδευση. 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΑΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  

 

1.1 ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Εξετάζοντας την Ευρωπαϊκή μουσική παράδοση του Μεσαίωνα, από την οποία πήγασε 

ιστορικά η γνωστή σε εμάς «κλασική μουσική», υπάρχουν αρκετά στοιχεία που φαίνεται 

να καταδεικνύουν ότι αυτή λειτούργησε ως ένα σημείο σαν προφορική παράδοση. 

Αρχικά, όπως παρατηρεί η Busse Berger (2005), στη μουσική του Μεσαίωνα ήταν 

συνηθισμένη η χρήση (με παραλλαγές) από διαφορετικούς συνθέτες του ίδιου μελωδικού 

υλικού, έτσι ώστε να μην είναι εύκολο να οριστεί ένας και μοναδικός αυθεντικός 

δημιουργός μιας μελωδίας ή ενός κομματιού. Επιπλέον, ο αυτοσχεδιασμός και η εκτέλεση 

από μνήμης ήταν βασικές πρακτικές της μεσαιωνικής πολυφωνίας, στενά συνδεδεμένες 

μεταξύ τους κατά τον Ισπανό θεωρητικό Tomas de Santa Maria, ο οποίος στην 

πραγματεία του Arte de Taner fantasia (1565), επισημαίνει ότι όποιος θέλει να μάθει πώς 

να αυτοσχεδιάζει πρέπει πρώτα να απομνημονεύσει όσες περισσότερες συνθέσεις μπορεί 

(Busse Berger, ibid). Ο ρόλος της προφορικής πρακτικής ήταν καίριος. Η Berger 

υποστηρίζει ότι η εκμάθηση του μεσαιωνικού εκκλησιαστικού ρεπερτορίου γινόταν 

κυρίως προφορικά, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι συχνά υπάρχουν διαφορετικές 

εκδοχές για τον κάθε ύμνο –άρα πιθανόν να άλλαζε από στόμα σε στόμα και γι’ αυτό να 

γραφόταν κάθε φορά παραλλαγμένος –και ότι σε κανένα από τα χειρόγραφα δεν 

αναγράφεται όνομα δημιουργού.  

 

Στην πραγματικότητα, και σύμφωνα με τον Ian Bent (1980), ακόμη και στον «υψηλό» 

πολιτισμό της Ευρώπης του 11ου αιώνα η συστηματική χρήση της σημειογραφίας 

απουσιάζει (κυρίως όσον αφορά τους οργανοπαίχτες), ενώ  η Berger (2005) συμπληρώνει 

ότι ακόμα και όταν η σημειογραφία άρχισε να γίνεται αναλυτική (όπως για παράδειγμα 

τον 12ο αιώνα δείχνοντας για πρώτη φορά τον ρυθμό), δε χρησιμοποιήθηκε για να 

καταργήσει την μνήμη, αλλά αντίθετα σα βοήθημα για τη μνήμη, πράγμα που κατά την 

άποψη της συγγραφέως ίσχυε ήδη από το 800 μ. Χ., οπότε έχουμε τα πρώτα δείγματα 

σημειογραφίας, μέχρι και το 1500 μ. Χ. Η άποψη ότι η χρήση της σημειογραφίας 

περιοριζόταν αποκλειστικά και μόνο στον ρόλο ενός μνημονικού βοηθήματος 

υποστηρίζεται και από τον (Grove), σύμφωνα με τον οποίο η σημειογραφία βοηθούσε την 
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διατήρηση στην μνήμη του εκτελεστή, ενός ήδη γνωστού σε αυτόν μουσικού κομματιού, 

και μάλιστα του πρόσφερε την δυνατότητα για αυτοσχεδιασμό. Όπως ο (Grove) και η 

Berger, έτσι και ο μουσικολόγος Leo Treitler (1981) τεκμηριώνει πως ιστορικά τα 

πράγματα ακολούθησαν αυτήν τη ροή: η μουσική γραφή αρχικά υπεισέρχεται σε μια 

προφορική παράδοση και αρχίζει να παίζει έναν ρόλο μέσα σ’ αυτήν αναμιγνυόμενη μαζί 

της, και μόνο αιώνες αργότερα αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί η σκέψη και η 

δημιουργία εξαιτίας της γραφής –όχι από την αρχή.  

 

Σε αυτή την χρονική περίοδο, όταν προφορική και γραπτή παράδοση συνυπάρχουν, η 

σημειογραφία αυτή καθ’ αυτή δεν είναι ακριβής ή λεπτομερής. Πρέπει ήδη ο εκτελεστής 

να έχει μάθει προφορικά το κομμάτι (τον ύμνο), και μετά η σημειογραφία ενισχύει την 

θύμηση αυτού που έχει μαθευτεί, ενώ ταυτόχρονα η γνώση των κανόνων αντίστιξης 

επιτρέπει την αυτοσχεδιαστική πρακτική. Ως προς τη σημειογραφία, είναι χαρακτηριστικό 

το σχετικό κείμενο στην πραγματεία του Hucbald (De harmonica institutione, περ. 880 

μ.Χ.), ο οποίος αναφέρεται στην ανάγκη εύρεσης τρόπου να δηλώνονται με ακρίβεια τα 

μελωδικά διαστήματα, καθώς η σύγχρονή του σημειογραφία κατά τον ίδιο αποτυπώνει 

μόνο γενικά στοιχεία της μουσικής (όπως την ταχύτητα, την ομαδοποίηση των συλλαβών 

και τον τρόπο εκφοράς της φωνής) με διάφορα σχήματα που υποβοηθούν τη μνήμη 

(Treitler, 1992). Ο βοηθητικός ρόλος της σημειογραφίας αυτής γίνεται καλύτερα 

αντιληπτός εάν δει κανείς τα πρώτα βιβλία μουσικής γραφής, κάποια από τα οποία 

σύμφωνα με τον Treitler (1981) είχαν το μέγεθος ενός πακέτου τσιγάρων. Επιπλέον, 

φαινόμενα όπως η λανθασμένη αντιστοίχιση συλλαβών κειμένου με τις νότες της 

μελωδίας και η συχνή παρερμήνευση των λέξεων με βάση τον ήχο τους, είναι κάποια από 

τα λάθη που δείχνουν καταγραφή από μνήμης, του βασικού αυτού εργαλείου σε κάθε 

προφορική παράδοση. Αυτή φαίνεται να είναι και η αρχή της ιστορίας της μουσικής 

γραφής, η οποία κατά τον Treitler (ibid) όπως σε όλες τις περιπτώσεις μετατροπής μιας 

παράδοσης από προφορική σε γραπτή, δεν ήλθε απότομα να εκτοπίσει τους 

προηγούμενους τρόπους εκμάθησης και εκτέλεσης της μουσικής, αλλά αρχικά 

λειτούργησε παράλληλα με αυτούς.  

 

Με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της πολυφωνικής μουσικής στους αιώνες που 

ακολούθησαν την εμφάνιση της μουσικής σημειογραφίας, ήλθε και η ανάγκη 

συγχρονισμού των φωνών. Ο ρυθμικός και μετρικός συντονισμός ήταν από τα βασικά 
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ζητήματα που απασχόλησαν τους συνθέτες του 12ου και 13ου αιώνα, και που οδήγησαν 

στην εξέλιξη της μουσικής σημειογραφίας και στην ενίσχυση του ρόλου της.  

1.2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 

Αν και η σημειογραφία συνεχίζει να εξελίσσεται και να εδραιώνεται κατά τις περιόδους 

του ύστερου Μεσαίωνα, της Αναγέννησης (1400-1600) και του Μπαρόκ (1600-1760), 

έως και το 1800 περίπου, η χρήση του μουσικού κειμένου παραμένει διαφορετική απ’ ότι 

την γνωρίζουμε σήμερα, πιο ελεύθερη, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών 

ο αυτοσχεδιασμός θεωρείται ότι δεν μπορεί παρά να είναι αυτονόητος για έναν μουσικό. 

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά σχετίζεται με την θέση και την 

χρήση της μουσικής στην κοινωνία έως τις αρχές του 19ου αιώνα.  

 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Robin Moore (1992) η αποστασιοποίηση των μουσικών 

εκτελεστών από την πρακτική του αυτοσχεδιασμού δεν είναι παρά πρόσφατο φαινόμενο, 

καθώς μελετώντας την ιστορία της Δυτικής μουσικής παρατηρούμε ότι η τελευταία ήταν 

σχεδόν πάντοτε συνυφασμένη με τον αυτοσχεδιασμό. Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, ακόμη 

μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα η έννοια του αυτοσχεδιασμού αποτελούσε 

αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής παιδείας των περισσότερων επαγγελματιών 

μουσικών, αναφέροντας ενδεικτικά ονόματα όπως αυτά των Chopin, Schumann, 

Mendelssohn, Schubert, αλλά και πολλών άλλων επιτυχημένων αυτοσχεδιαστών, 

συνθετών και εκτελεστών. Μία ακόμη γνωστή μουσική προσωπικότητα που είχε την 

συνήθεια να αυτοσχεδιάζει πάνω σε θέματα από τα Lieder του Schubert αλλά και στα 

πρελούδια του Chopin ήταν ο Franz Liszt (Moore, ibid), ύστερα από τον οποίο, όπως 

αναφέρει η Αμερικανίδα μουσικολόγος Susan McClary1, άρχισε μια σταδιακή ελάττωση 

της εν λόγω πρακτικής.  

 

Η δραστική, λοιπόν, αλλαγή αντίληψης και αντιμετώπισης του αυτοσχεδιασμού στη 

Δυτική κλασσική μουσική παιδεία, επήλθε μόλις εκατόν πενήντα χρόνια πριν από 

σήμερα. Πρωτύτερα, σύμφωνα με τον Moore (op.cit), ο αυτοσχεδιασμός βασιζόταν στην 

αφομοίωση και στενή εξοικείωση με την υπάρχουσα μουσική παράδοση. Για να γίνει 

                                                            
1 Όλες οι αναφορές στην McClary προέρχονται από την ομιλία της στον ιστότοπο: 
http://www.artistshousemusic.org/videos/improvisation+canon+in+western+music. Ανακτήθηκε 15/4/2012. 
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αυτό περισσότερο κατανοητό παρομοιάζει την έκθεση του ανθρώπου στους πλούσιους 

ήχους της μουσικής, με την έκθεση του ανθρώπου στα ακούσματα της μητρικής του 

γλώσσας, όπου απαραίτητη προϋπόθεση και των δύο για την καλύτερη κατανόηση και 

εκμάθησή τους αποτελεί η έκθεση σε αυτά ήδη από την πρώτη στιγμή της εισόδου του 

ανθρώπου στον κόσμο. Ως εκ τούτου, η οικειότητα που ένας μουσικός αποκτά με μία 

συγκεκριμένη μουσική κουλτούρα, και ταυτόχρονα με την αυτοσχεδιαστική της 

παράδοση, τον  οδηγεί αρχικά στην εκτέλεση περιορισμένου αριθμού μουσικών 

κομματιών. Μέσω όμως μιας αργής διαδικασίας εκμάθησης και προσαρμογής στις 

αισθητικές παραμέτρους μιας παράδοσης, ο αυτοσχεδιαστής τελικά καταφέρνει να 

ανακαλύψει έναν προσωπικό τρόπο παιξίματος που εντάσσεται στους καθιερωμένους 

μουσικούς κανόνες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα μοναδικό εκτελεστικό στυλ (Nettl, 

1974). Συνοπτικά, ο ορισμός που ο Moore (1992) χρησιμοποιεί προσπαθώντας να 

διευκρινίσει την έννοια του αυτοσχεδιασμού, είναι ότι αυτός αποτελεί μία εκτέλεση και 

μουσική πράξη της οποίας η δομή και το χαρακτηριστικό στυλ προέρχεται από έναν 

συνδυασμό μακροχρόνιων πολιτισμικών μοντέλων και προσωπικών ερμηνειών αυτών των 

μοντέλων. Ενώ, παρακάτω συμπληρώνει ότι τα μοντέλα αυτά ήταν τόσο οικεία στους 

εκτελεστές, ώστε εσωτερικεύονταν και γίνονταν κατανοητά τόσο σε συνειδητό, όσο και 

σε πιο αυθόρμητο επίπεδο. Έτσι, οι έγγραφες οδηγίες, οι πρόβες ή η σαφής ιδέα για το 

ακουστικό αποτέλεσμα της μουσικής που επρόκειτο να παιχτεί δεν ήταν αναγκαίο να 

υπάρξουν πριν από την ίδια την εκτέλεση του μουσικού κομματιού (Moore, ibid).  

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνθήκες εργασίας τις οποίες συνεπαγόταν η 

κοινωνική και επαγγελματική θέση που κατείχαν οι συνθέτες κλασικής μουσικής ως τα 

1800 περίπου, καθώς φαίνεται να υπάρχουν παραλληλισμοί ανάμεσα σ’ αυτές και στη 

ρευστότητα της ίδιας της μουσικής τους, πριν η σημειογραφία να κατέχει κεντρική θέση 

στην ευρωπαϊκή μουσική κουλτούρα. Όπως ο Moore (op.cit) και η McClary, έτσι και η 

Lydia Goehr (2007) μας πληροφορεί πως οι συνθέτες πριν το 19ο αιώνα είτε ήταν κατά 

κύριο λόγο υπάλληλοι σε αριστοκρατικές ή βασιλικές αυλές, είτε κατείχαν τη θέση του 

οργανοπαίχτη στην Εκκλησία, ενώ οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις είχαν δικές τους 

μουσικές. Σύμφωνα με την McClary, για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί ως 

οργανοπαίχτης στην Εκκλησία, έπρεπε απαραιτήτως να διαθέτει αυτοσχεδιαστικές 

ικανότητες, καθώς μόνον έτσι θα μπορούσε να «γεμίσει» τις παύσεις που προέκυπταν 

κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Αυτή ήταν και από τις λίγες θέσεις που 

συνέχισε να διατηρεί τις αυτοσχεδιαστικές πρακτικές όταν, αργότερα, η συστηματική 
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χρήση της σημειογραφίας εδραιώθηκε. Επιπλέον, στις αριστοκρατικές αυλές οι νεότεροι 

μουσικοί διδάσκονταν από τους παλαιότερους, και μάθαιναν μέσα από την συμμετοχή 

τους στην μουσική πράξη (όπως γίνεται στους παραδοσιακούς μουσικούς πολιτισμούς). Η 

μουσική, δηλαδή, που έπαιζαν ήταν κάτι το ζωντανό και καθημερινό στην κοινωνία των 

αριστοκρατών όπου ζούσαν (Moore, 1992). Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, ο αυτοσχεδιασμός 

ήταν συνηθισμένη πρακτική. Όσον αφορά στα μουσικά κομμάτια που συνέθεταν και 

εκτελούσαν όσοι απασχολούνταν στις αριστοκρατικές αυλές, αυτά χρησίμευαν κυρίως ως 

παρασκήνια συνοδεία άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων, παρά ως η κύρια πηγή 

διασκέδασης. Όπως εν συνεχεία ο ίδιος ο Moore (op.cit) τονίζει, η τέχνη της μουσικής 

δημιουργίας του 18ου αιώνα ήταν ένα «πανταχού παρόν» στοιχείο της ζωής στην αυλή, το 

οποίο μεταδιδόταν προφορικά περισσότερο, παρά σε έγγραφη μορφή.  

 

Οι μουσικές συνθέσεις την περίοδο αυτή, οι λόγοι που πλαισιώνουν την δημιουργία τους 

και η μορφή που τους είχε προσδοθεί, φαίνονται ίσως αρκετά ξένα ή ακόμη και παράδοξα 

στους σύγχρονους συνθέτες. Αρχικά, όπως επισημαίνει η Goehr (2007), η μουσική 

γραφόταν για συγκεκριμένες περιστάσεις και ύστερα από παραγγελία κάποιου 

αριστοκράτη, πρίγκιπα ή βασιλιά. Συνήθως ο κύριος λόγος δημιουργίας μιας μουσικής 

σύνθεσης ήταν η συνοδεία κάποιου δημόσιου γεγονότος, κοινωνικού ή εκκλησιαστικού. 

Το παράδοξο είναι ότι πολλές φορές οι πληροφορίες που δίνονταν στον συνθέτη για την 

περίσταση στην οποία θα παιζόταν το κομμάτι ή για το πόσα και ποιά θα ήταν τα όργανα 

που θα το εκτελούσαν, ήταν ελλιπείς και ως εκ τούτου, ο συνθέτης θα έπρεπε να είναι 

ευέλικτος. Με άλλα λόγια, όφειλε να είναι έτοιμος να αυτοσχεδιάσει ή να προσαρμόσει 

διαφορετικά το κομμάτι σε περίπτωση που τα μουσικά όργανα κατέληγαν να είναι 

περισσότερα ή λιγότερα απ’ ότι είχε αρχικά πληροφορηθεί, είτε στην περίπτωση όπου η 

σύνθεση δεν ανταποκρινόταν στην περίσταση (Goehr, ibid). Γίνεται επομένως ευθέως 

αντιληπτή η κυρίαρχη και καίρια θέση που ως τότε κατείχε στην μουσική παράδοση ο 

αυτοσχεδιασμός. 

 

Επιπλέον, αυτός στον οποίο αποδιδόταν ο τίτλος του δημιουργού μιας μουσικής σύνθεσης 

δεν ήταν ο συνθέτης, αλλά εκείνος που ύστερα από δική του επιθυμία είχε παραγγείλει 

την σύνθεση του μουσικού κομματιού. Όπως ευφυέστατα το διατυπώνει η Goehr (op.cit), 

η έννοια της μουσικής ιδιοκτησίας ήταν πολύσημη και ασαφής, σε σημείο που οι ίδιοι οι 

συνθέτες δε διεκδικούσαν οποιοδήποτε δικαίωμα στον έλεγχο έκδοσης των συνθέσεών 

τους˙ και γενικά δεν υπήρχε ούτε στο ελάχιστο η σημερινή αντίληψη των δικαιωμάτων 
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«πνευματικής ιδιοκτηρίας». Επίσης ξένο για την σημερινή μουσική πραγματικότητα είναι 

το γεγονός ότι για τους ανθρώπους της εποχής, η μουσική υπήρχε μέσα από την εκτέλεσή 

της, και υπηρετούσε συγκεκριμένο σκοπό, μετά την εκπλήρωση του οποίου δεν ήταν 

απαραίτητο ότι θα ξαναπαιζόταν. Δηλαδή, η ιδέα ότι μια μουσική δουλειά θα 

εξακολουθούσε να υπάρχει ύστερα από την ολοκλήρωση του γεγονότος για το οποίο είχε 

δημιουργηθεί, ήταν πολύ μακριά από την αντίληψη της εποχής. Η παραγωγή μιας 

μουσικής σύνθεσης δεν απέβλεπε στο να διαρκέσει η «ζωή» της εν λόγω σύνθεσης 

περισσότερο από μερικές παραστάσεις. Αλλά ακόμη κι αν κάτι τέτοιο γινόταν τελικά 

εφικτό, η μουσική υφίστατο πολλαπλές αλλαγές και εν τέλει μπορεί να παρουσιαζόταν ως 

μια καινούργια σύνθεση που θα συνόδευε κάποιο άλλο δημόσιο γεγονός. Γενικά, οι 

ακροατές θεωρούσαν απαράδεκτο το να παρακολουθήσουν μια μάλιστα ακριβή μουσική 

παράσταση, στην οποία θα επαναλαμβάνονταν οι ίδιες συνθέσεις. Το γεγονός αυτό 

μαρτυρεί την ευχάριστη διάθεση και επιθυμία των ανθρώπων για νέα ακούσματα, στάση 

που ευνοούσε την καλλιέργεια του αυτοσχεδιασμού πάνω σε παλαιότερα μουσικά θέματα 

(Goehr, op.cit).      

 

Οι μουσικοί είχαν την συνήθεια να επαναλαμβάνουν μουσικό υλικό όχι μόνο από δικές 

τους παλαιότερες συνθέσεις, αλλά και από συνθέσεις άλλων, χωρίς αυτό να θεωρείται 

μεμπτό. Αυτή η επανάληψη στην χρήση ήδη υπαρκτών μουσικών υλικών, όπως 

υπογραμμίζει η Goehr (ibid), ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του τί σήμαινε να είναι κανείς 

συνθέτης. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπαγόταν σε καμία περίπτωση ότι ένας συνθέτης 

μπορούσε αυθαίρετα να διεκδικήσει την πατρότητα του μουσικού υλικού ενός άλλου 

συνθέτη, εφόσον δεν ήταν ο ίδιος αυτός που το συνέθεσε. Αυτό που όμως επιτρεπόταν, 

όπως προαναφέρθηκε, ήταν η δυνατότητα τροποποίησης μιας σύνθεσης που είχε ήδη 

παρουσιαστεί, εφόσον επρόκειτο να παιχτεί ξανά σε άλλο μέρος. Οι αλλαγές στην 

μουσική γίνονταν ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε παράστασης. Δηλαδή, ο 

χώρος, ο αριθμός των μουσικών, τα μουσικά όργανα και το είδος της περίστασης, ήταν 

βαρυσήμαντοι παράγοντες και λογικές αιτίες που οδηγούσαν έναν συνθέτη στην απόφαση 

τροποποίησης μιας σύνθεσης. Με άλλα λόγια, μια σύνθεση δεν θα είχε απαραίτητα μια 

αποκρυσταλλωμένη, βέλτιστη, τελική μορφή (Goehr, op.cit). 

 

Δεδομένων των συνθηκών, όπως πολύ σωστά παρατηρεί η Goehr (ibid), η ύπαρξη 

σημειογραφίας ήταν σε μεγάλο βαθμό απλώς ενδεικτική και όχι απόλυτα συγκεκριμένη 

ως και τον 18ο αιώνα, αφήνοντας τον εκτελεστή να «γεμίσει» και να αυτοσχεδιάσει 
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σύμφωνα με το στυλ της μουσικής και τις δικές του προτιμήσεις. Το ίδιο υποστηρίζει και 

η McClary, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά της τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα οι 

παρτιτούρες είχαν την μορφή σχεδιαγραμμάτων και έμοιαζαν αρκετά με το είδος της 

παρτιτούρας που χρησιμοποιείται στην τζαζ μουσική, όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος για 

τον μουσικό να αυτοσχεδιάσει και να αποδώσει τη σύνθεση εισάγοντας το δικό του 

προσωπικό στυλ. Το ίδιο μάλιστα έκανε και ο Mozart και ο Clementi το 1781, πράγμα 

που είχε εξαιρετική απήχηση και αποδοχή, ενώ ταυτόχρονα θεωρούνταν μεγάλο 

επίτευγμα (Goehr, ibid). 

 

Συνεχίζοντας, η μουσική που γραφόταν για ν’ ακουστεί δημόσια ήταν βασικά φωνητική 

μουσική, χορωδιακή ή οπερατική, ενώ η οργανική υπήρχε ως πρελούδιο, ιντερλούδιο ή 

επίλογος στη φωνητική. Παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι οι πρώτες συμφωνίες 

προέκυψαν σαν εισαγωγές (‘ouvertures’) σε όπερες. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και η 

μουσική που γραφόταν για ιδιωτική χρήση και προσλάμβανε τον χαρακτήρα πρακτικής 

εξάσκησης ή απλά ιδιωτικής ψυχαγωγίας, η οποία εκδιδόταν σε συλλογές. Μόνο στο 

τέλος του 18ου αιώνα άρχισαν να εκδίδονται μεμονωμένα έργα για όργανο, ενώ μεταξύ 

1798-1806, με τα έργα των Mozart, Haydn και Bach για πρώτη φορά δόθηκαν ‘αριθμοί 

έργων’ (‘opus’) σε μεμονωμένες συνθέσεις (Goehr, op.cit). 

  

Εξετάζοντας τις εκτελέσεις μουσικών κομματιών, που λάμβαναν χώρα στις αυλές του 

18ου αιώνα, παρατηρούμε ότι αυτές γίνονταν με την παρουσία του συνθέτη και σε 

συνεργασία αυτού με τους μουσικούς, καθώς ο ίδιος είτε έπαιζε μαζί τους, είτε τους 

διηύθυνε, μιας και δεν υπήρχε η δυνατότητα παροχής λεπτομερειακών παρτιτούρων. 

Είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι δεν ήταν απαραίτητο το να γίνονται πρόβες 

πριν από μια παράσταση, –μιας και δεν υπήρχαν οργανωμένες ορχήστρες –ούτε και το να 

κάνουν ησυχία οι ακροατές για να ακούσουν τη μουσική, εφόσον αυτή υπήρχε για να 

συνοδεύσει άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα χορό ή συνομιλίες.  Αυτό το 

φαινόμενο, όπως ο ίδιος ο Mozart πολλές φορές είχε τονίσει, προκαλούσε δυσαρέσκεια 

στους συνθέτες, καθώς ήταν μόνο λίγοι αυτοί που πράγματι άκουγαν με προσοχή. 

Προσλαμβάνοντας τον ρόλο του μαέστρου, οι συνθέτες δεν έδιναν εκφραστικές οδηγίες 

στους μουσικούς, αλλά αρχικά απλά χτυπούσαν τον χρόνο, ενώ, σύμφωνα με την Goehr 

(op.cit), δεν ήταν υποχρεωτικό να είναι παρόντες σε κάθε παράσταση. Γενικά, ως το 1800 

περίπου οι άνθρωποι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται την μουσική ως κάτι που έχει 

χρηστική αξία για σκοπούς έξω από τον εαυτό της: για τη λατρεία, για το θέατρο, για 

10 
 



γιορτές και κάθε είδους σημαντικές κοινωνικές περιστάσεις. Δεν αποτελεί από μόνη της 

αντικείμενο ακρόασης, δεν έχει αναχθεί σε ανεξάρτητη τέχνη, ούτε και οι συνθέσεις σε 

‘έργα τέχνης’ (Goehr, op.cit). 

 

Παρ’ όλα αυτά, στα τέλη του ίδιου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα, με την άνοδο της 

αστικής τάξης, η αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή κλασική μουσική ήταν αποκλειστική 

κληρονομιά των ευγενών, των επαγγελματιών μουσικών και της αυλής, άρχισε να 

υποχωρεί (Moore, 1992). Περί το 1830, η ιδιότητα της αυλής ως πολιτικής και 

οικονομικής δύναμης έπαψε να ισχύει και η μεσαία τάξη κέρδισε οικονομική αυτονομία, 

γεγονός που, όπως θα δούμε παρακάτω, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εδραίωση της 

σημειογραφίας στον μουσικό χώρο. Η αστική τάξη εκδήλωσε την επιθυμία για την 

εισαγωγή της κλασικής μουσικής στην ζωή της μεσαίας τάξης. Όπως πολύ πετυχημένα το 

διατυπώνει ο Moore (ibid), η κλασική μουσική κατέληξε να είναι ένα προϊόν που 

παράγεται στην αριστοκρατική κοινωνία και καταναλώνεται από όλους, με αποτέλεσμα 

την «δημοκρατοποίησή» της. Με την άνοδο που σημειώθηκε στην αστική τάξη, λοιπόν, οι 

αστοί είχαν πλέον την δυνατότητα να αγοράσουν κι εκείνοι κάποιο μουσικό όργανο, και 

ήθελαν να μάθουν την μουσική των αριστοκρατών˙ μια μουσική διαφορετική από το δικό 

τους μουσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, δε ζούσαν και δεν κινούνταν στους 

κύκλους όπου αυτή η μουσική είχε γεννηθεί και ακουγόταν καθημερινά, αλλά ούτε και 

είχαν τα χρήματα για να προσλάβουν επαγγελματίες μουσικούς σε μόνιμη βάση, όπως 

έπρατταν οι αριστοκράτες. Αντ’αυτού, βασίζονταν σε παρτιτούρες –που όπως όμως 

είπαμε, περιελάμβαναν ελλιπείς πληροφορίες – μιας και είχαν αρχίσει να διαδίδονται και 

οι μουσικές εκδόσεις (Moore, op.cit). Τη διάδοση των μουσικών εκδόσεων σχολιάζει και 

η Audrey Podmore2, τονίζοντας ότι παρ’ ό, τι αυτή επέφερε πολλαπλά οφέλη όσον αφορά 

στην ανάπτυξη μουσικής στην Δύση, ταυτόχρονα προκάλεσε τρομερή ζημιά καθώς 

μείωσε δραματικά την εφευρετικότητα των συνθετών.  

 

Ωστόσο, παρ’ όλη την περίοδο συνύπαρξης, για αρκετούς αιώνες, του αυτοσχεδιασμού 

και της σημειογραφίας, τα πράγματα έμελλε να αλλάξουν. Η Goehr (2007) μας 

πληροφορεί πως οι συνθέτες πολλές φορές απουσίαζαν από το μέρος όπου θα λάμβανε 

χώρα η εκδήλωση για την οποία είχαν δημιουργήσει μια μουσική σύνθεση, με 

αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν εάν οι εκτελεστές θα απέδιδαν, όπως οι ίδιοι οι συνθέτες 

                                                            
2 http://fullpitcher.wordpress.com/category/improvisation/. Ανακτήθηκε 30/4/2012 
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επιθυμούσαν τη σύνθεση. Για να αποφευχθούν πιθανές αυθαιρεσίες στην εκτέλεση των 

συνθέσεών τους οι συνθέτες συνόδευαν τις παρτιτούρες με μικρά σημειώματα, τα οποία 

περιελάμβαναν κάποιες οδηγίες και επιθυμίες του συνθέτη που αφορούσαν στην εκτέλεση 

του μουσικού κομματιού, ελπίζοντας πως οι εκτελεστές θα τις λάμβαναν υπόψη (Goehr, 

op.cit). Επίσης, και πάλι λόγω της ασαφούς αποτύπωσης των συνθέσεων σε παρτιτούρες, 

οι περισσότεροι κλασικοί συνθέτες ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που οι άνθρωποι 

της αστικής τάξης επενέβαιναν στις συνθέσεις τους και αυτοσχεδίαζαν σε αυτές με τρόπο 

ξένο, καθώς τις είχαν γνωρίσει αποκομμένες από το μητρικό τους περιβάλλον. Ένα τέτοιο 

παράπονο είχε εκφραστεί και από τον ίδιο τον Mozart, όπως μας πληροφορεί ο Moore 

(1992). Έτσι, οι συνθέτες άρχισαν να απαιτούν μεγαλύτερη πιστότητα στο μουσικό 

κείμενο, και η σημειογραφία άρχισε να γίνεται πιο συγκεκριμένη, εξοστρακίζοντας το 

αυτοσχεδιαστικό στοιχείο και αντικαθιστώντας τη δημιουργικότητα με την απόλυτη 

πιστότητα στο γραπτό μουσικό κείμενο, κάτι που ο Moore (op.cit) αποδοκιμάζει.  

 

Όταν τελικά οι συνθέτες άρχισαν να απαιτούν την αποτύπωση στην σημειογραφία των 

προθέσεών τους ακριβέστερα και πιο λεπτομερειακά, τότε επινοήθηκαν νέοι συμβολισμοί 

που έμελλαν να βοηθήσουν στην διατήρηση των μουσικών συνθέσεων. Η αύξηση της 

σημασίας της σημειογραφίας συνεπαγόταν, όμως, την παράλληλη ελάττωση της 

πρακτικής του αυτοσχεδιασμού. Πολύ όμορφα η Goehr (2007) σημειώνει ότι πριν την 

σημειογραφία η μουσική ήταν αυτοσχεδιασμός, όπου η σύνθεση και η εκτέλεση 

πραγματοποιούνταν την ίδια χρονική στιγμή, χωρίς να περιλαμβάνονται επαναλήψεις 

μοτίβων˙ βασιζόταν απλά σε απομνημονευμένες μελωδίες. Όταν όμως η σημειογραφία 

αρχίζει να κυριαρχεί στον μουσικό κόσμο, ο αυτοσχεδιασμός αρχίζει να θεωρείται ‘μη 

σωστή’ σύνθεση, σε αντίθεση με την ‘σωστή’ σύνθεση που περιελάμβανε την ύπαρξη ήδη 

προαποφασισμένων δομικών στοιχείων, και που τελικά αποτέλεσε το αποκρυσταλλωμένο 

‘μουσικό έργο’ (Goehr, ibid). 

 

Σήμερα, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Goehr (ibid), η έννοια του μουσικού έργου είναι 

κυρίαρχη στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μουσική γενικά. Ο τίτλος «μουσικό 

έργο» προσδίδεται ακόμη και σε μουσικές που συντέθηκαν σε άλλες χρονικές περιόδους, 

όπως για παράδειγμα στη Ευρώπη πριν το 1800, ή και σε συνθέσεις μη δυτικών μουσικών 

πολιτισμών όπου δεν υπάρχει η έννοια αυτή. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, οι ίδιοι οι 

μουσικοί που ανήκουν σε άλλες κουλτούρες προσαρμόζονται στην έννοια του μουσικού 

έργου προκειμένου η μουσική τους να γίνει αποδεκτή από το δυτικό κόσμο. Ενδεικτικά 
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αναφέρει η Goehr (op.cit) την προσπάθεια μουσικών να μεταφέρουν την κλασική 

μουσική στους χώρους όπου παίζεται η τζαζ, αποκόβοντας την έτσι από το φυσικό της 

περιβάλλον, όπως και την προσπάθεια Κινέζων μουσικών να συνθέσουν και να 

εκτελέσουν μουσικά έργα κατά τη Δυτική νοοτροπία, προσαρμόζοντάς την τελευταία στις 

απαιτήσεις της δικής τους μουσικής παράδοσης. 

 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε περί τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε αρχίζουν να παίζονται 

έργα παλαιότερων εποχών, τα οποία θεωρούνται τώρα αξιόλογα από αισθητικής πλευράς, 

πλέον ανεξάρτητα και αποκομμένα από την ιστορική και κοινωνική τους προέλευση. 

Ανάγονται με αυτό τον τρόπο για πρώτη φορά σε κάτι που έχει απόλυτη αξία, πέρα από 

χρόνο και χώρο. Έτσι, όπως υπογραμμίζει η Goehr (ibid), τα έργα αυτά εκδίδονται με 

λεπτομερή σημειογραφία και παίζονται επανειλημμένα αυτούσια, κάτι που όσο οι 

συνθέτες τους ζούσαν δε συνέβαινε. Ξεκινάει, δηλαδή, η γέννηση της έννοιας του 

μουσικού έργου ως έργου τέχνης, που η αξία του δεν έχει να κάνει με χρήση άλλη, από 

την ακρόαση του ίδιου του έργου, και οι συνθέσεις αναδεικνύονται σε ‘αιώνια 

αριστουργήματα’ (Goehr, ibid). Με την είσοδο της Ρομαντικής περιόδου, κάνουν την 

εμφάνισή τους μουσικές σχολές που στόχο έχουν να διδάξουν στους αστούς την 

αριστοκρατική μουσική παράδοση (Μoore, 1992). Ως εκπαιδευτικό πλέον εργαλείο, η 

σημειογραφία χρησιμοποιείται εκτεταμένα στις μουσικές σχολές. Ο δεύτερος λόγος 

ανάγκης ανάπτυξης και τελειοποίησης της σημειογραφίας, σύμφωνα με τον Moore (ibid), 

ήταν ότι αυτή προσέφερε λεπτομερειακές οδηγίες για την σωστή εκτέλεση μιας σύνθεσης, 

έτσι που θα μπορούσε να αποδοθεί και από μουσικούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με την 

κλασική μουσική. Επομένως, στις μουσικές σχολές οι νέοι εκπαιδεύονται στο να παίζουν 

μουσική μόνο ακολουθώντας πιστά τις παρτιτούρες των ήδη διάσημων συνθετών 

(McClary). Όπως ευφυέστατα το διατυπώνει η McClary, δεν ζητούν να ακούσουν τι έχουν 

να προσφέρουν οι νέοι μουσικοί, ή το πώς οι τελευταίοι ερμηνεύουν τους προγενέστερους 

συνθέτες, αλλά αναζητούν μια βέλτιστη εκτέλεση έργων ενός διάσημου κλασικού 

συνθέτη.  

 

Μία ακόμη αιτία που οδήγησε στην παγίωση του κεντρικού ρόλου της σημειογραφίας 

ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη μεγάρων μουσικής, στα οποία οι ιδιοκτήτες μελετημένα 

ξεκινούσαν τα μουσικά προγράμματα με κομμάτια μιας αυθεντίας, και μόνο προς το 

τέλος παρουσίαζαν νέες αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις. Γνώριζαν, δηλαδή, ότι τα έργα του 

Beethoven ήταν βέβαιος τρόπος για να έχουνε καλά έσοδα, ή, όπως το διατυπώνει η 
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McClary, ‘σίγουρα λεφτά’. Επομένως, ο μόνος τρόπος για να προσληφθεί κανείς και να 

παίξει σε μια τέτοια συναυλία ήταν η δεξιότητα ανάγνωσης παρτιτούρας, εκμάθησης και 

αναπαραγωγής παλαιότερων μουσικών συνθέσεων. Ο σχηματισμός οργανωμένων 

συμφωνικών, πολυφωνικών ορχηστρών, ευνόησε και αυτός με τη σειρά του την 

επικράτηση της σημειογραφίας. Κανείς πλέον δεν προωθούσε και δεν ενθάρρυνε τον 

αυτοσχεδιασμό, ενώ ο «καλλιτέχνης» και το «έργο» ειδωλοποιήθηκαν κατά κάποιον 

τρόπο, ώστε να θεωρείται ‘ιεροσυλία’ η όποια παρέμβαση του εκτελεστή, την στιγμή που 

δεκαετίες νωρίτερα ο αυτοσχεδιασμός ήταν ό,τι πιο συνηθισμένο και αυτονόητο. 

 

Συνοψίζοντας, οι βασικοί λόγοι που συνέβαλλαν στην ελάττωση της πρακτικής του 

αυτοσχεδιασμού σύμφωνα με τον Moore (1992) ήταν: η απουσία ενός αυθεντικού 

κοινωνικού περιβάλλοντος που θα πλαισίωνε τη μουσική παιδεία, η μη-έκθεση των 

σύγχρονων εκτελεστών στην κλασική μουσική ως μέρους της καθημερινότητας του 

κόσμου που τους περιβάλλει, ο πειραματικός χαρακτήρας πολλών σύγχρονων συνθέσεων, 

το μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορικά ακριβή απόδοση των έργων, καθώς και ένας 

«ιερός» σεβασμός για την κλασική μουσική. Σ’αυτά συμπεριλαμβάνεται και η επιρροή 

που είχε στην ανάπτυξη της Δυτικής μουσικής η προσέγγισή της μέσα από την ανάγνωση 

και τη σημειογραφία.  
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2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φιλοσοφικό υπόβαθρο κατανόησης της 

έννοιας του μουσικού έργου. Η Goehr (2007) παραθέτει στο βιβλίο της τέσσερεις 

προσεγγίσεις σχετικά με το πώς μπορεί να οριστεί, ή τι είναι οντολογικά ένα μουσικό 

έργο. Η πρώτη άποψη που παρουσιάζεται είναι η πλατωνική, η οποία υποστηρίζει πως το 

έργο προϋπάρχει ως ηχητική δομή, και ο συνθέτης απλά το ανακαλύπτει. Η δεύτερη, είναι 

η αριστοτελική άποψη, σύμφωνα με την οποία το έργο υπάρχει ως ουσία η οποία 

υλοποιείται στις μουσικές εκτελέσεις και στις παρτιτούρες. Μια τρίτη άποψη διαμηνύει 

ότι το έργο υπάρχει μόνο μέσα από την υλοποίησή του ως εκτέλεση ή ως παρτιτούρα. 

Αυτή η άποψη ονομάζεται ‘νομιναλιστική’, ενώ μια τέταρτη, η ‘ιδεαλιστική’ άποψη, 

διακηρύσσει ότι το έργο υπάρχει ως ιδέα στο μυαλό του συνθέτη και αντικειμενοποιείται 

μέσα από την εκτέλεση και τη γραπτή του αποτύπωση (την παρτιτούρα). Στα πλαίσια της 

τρίτης θεώρησης εντάσσεται και η άποψη του νομιναλιστή φιλοσόφου Goodman, ο 

οποίος ταυτίζει απόλυτα το μουσικό έργο με την παρτιτούρα. Σύμφωνα με τον Goodman, 

η ταυτότητα ενός μουσικού έργου διατηρείται στις εκτελέσεις του έργου, ή οι εκτελέσεις 

ομαδοποιούνται όντας κομμάτια μιας συγκεκριμένης δουλειάς, μόνο και μόνο επειδή οι 

ήχοι που συμβολίζονται στις παρτιτούρες βρίσκονται σε συμφωνία με τις ακουστικές 

παραστάσεις. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που δε συμπεριλαμβάνεται στη σημειογραφία 

είναι άσχετο με την ταυτότητα του έργου (Goehr, ibid). Επομένως εκφράζεται η τάση να 

αποδοθεί ολοκληρωτικά στη σημειογραφία η ταυτότητα του μουσικού έργου, 

καθιστώντας την ανάγκη για λεπτομερέστερη οπτική αναπαράσταση της μουσικής καίρια. 

Ωσάν ο Λόγος να αποκτά την υπόστασή του αποκλειστικά μέσα από την γραφή, το 

συντακτικό και την γραμματική. Καταδεικνύεται μέσα στην τοποθέτηση αυτή η αδυναμία 

να κατανοηθεί το έργο σαν τον τόπο συλλογικών βιωμάτων της  μουσικής μνήμης ενός 

λαού, τα οποία ο συνθέτης κατάφερε να εκφράσει.  

 

Δυστυχώς, η ακραία αυτή αντίληψη του Goodman φαίνεται να είναι διαδεδομένη 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό στο χώρο της κλασικής μουσικής σήμερα, καθώς η έμφαση στο 

γραπτό κείμενο έχει επικρατήσει να αναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο, μη αφήνοντας χώρο 

στον αυτοσχεδιασμό να αναπτυχθεί. Σαν αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι, 
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όπως σημειώνει η Audrey Podmore3, σήμερα πολλοί κλασικοί μουσικοί πιστεύουν πως 

είναι ανίκανοι να αυτοσχεδιάσουν. Χρησιμοποιώντας την παρομοίωση της εκμάθησης της 

τέχνης του μουσικού αυτοσχεδιασμού με την εκμάθηση της γλώσσας που χρησιμοποίησε 

ο Moore, μπορούμε να πούμε πως σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις διδασκαλίας 

«κλασικού» μουσικού οργάνου, ο μουσικός μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου όλοι 

μιμούνται πιστά του κλασικούς συνθέτες και έτσι μεγαλώνει (ηλικιακά και μουσικά), 

μιμούμενος και ο ίδιος τους παλαιότερους, συχνά χωρίς να του επιτρέπεται να εκφράσει 

αυτοσχεδιαστικά τα δικά του βιώματα και το πώς ο ίδιος ερμηνεύει τους προκατόχους του 

φανερώνοντας το δικό του ύφος και εντάσσοντάς το στον χώρο της μουσικής 

δημιουργίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 http://fullpitcher.wordpress.com/category/improvisation/. Ανακτήθηκε 30/4/2012 
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3. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ 

 

Είδαμε πως μουσικολόγοι όπως οι Goehr, McClary και Moore συνδέουν την αυξανόμενη 

σημασία της μουσικής σημειογραφίας στη Δύση με την παράλληλη ελάττωση του 

αυτοσχεδιαστικού στοιχείου στη μουσική παιδεία των εκτελεστών, και αναφέρθηκε ο 

νομιναλιστής Goodmand ως μία ακραία άποψη απόλυτης ταύτισης της μουσικής με την 

παρτιτούρα.  Τη στενή αυτή σχέση σημειογραφίας και μουσικής στην Ευρώπη 

σημειώνουν και συγγραφείς από το χώρο της Εθνομουσικολογίας – αντιπαραβάλλοντάς 

την με τη διαφορετική θεώρηση και χρήση της γραφής σε μη Eυρωπαϊκούς 

παραδοσιακούς μουσικούς πολιτισμούς.  

 

Όπως μας πληροφορεί ο Laurent Aubert (2007), η μουσική γραφή μπορεί να υπάρχει και 

σε μη δυτικούς παραδοσιακούς πολιτισμούς, χωρίς όμως να αλλοιώνει τον χαρακτήρα 

τους ως βασικά προφορικών παραδόσεων. Για παράδειγμα, στα φωνητικά και ενόργανα 

κλασικά έργα της Ανατολικής Ινδίας, στο τελετουργικό άσμα του Θιβέτ και σε ένα μέρος 

από το ρεπερτόριο της Ανατολικής Ασίας παρατηρείται χρήση γραφής είτε σε νευματική 

μορφή, όπου αποτυπώνεται η γενική κατεύθυνση της μελωδίας χωρίς να δηλώνονται 

ακριβή τονικά ύψη, όπως και στην Ευρωπαϊκή Μεσαιωνική μουσική˙ είτε σε 

‘ιδεογραφική’ μορφή, σαν ταμπλατούρα, όπου παρουσιάζεται η εικόνα του μουσικού 

οργάνου και του χεριού, δείχνοντας πού και πώς πρέπει να παίξει. Πέρα όμως από το 

γεγονός ότι στους πολιτισμούς αυτούς δεν αναπτύχθηκε μια αναλυτική συμβολική 

σημειογραφία ανάλογη με εκείνη του πενταγράμμου, υπάρχει αντίθεση με την Ευρώπη 

και ως προς τη σημασία και τη χρήση που δίνεται στη σημειογραφία στην κάθε 

περίπτωση. Στη Δύση, από το 19ο αιώνα και μετά η σημειογραφία είναι ακριβής και 

λεπτομερής και απαιτείται από τον μουσικό απόλυτη συμμόρφωση με το κείμενο. 

Αντίθετα, σε άλλες κουλτούρες, αυτή έχει το σκοπό είτε να διατηρηθεί ένα κομμάτι στο 

χρόνο και να μη χαθεί, είτε να υπάρχει σαν υπενθύμιση των βασικών στοιχείων του, του 

«σκελετού», όπως δηλώνουν οι Miller και Shahriari (2009) – όχι όμως να «ενσαρκώνει» 

το έργο ή να αποτελεί το κύριο μέσο διδασκαλίας του.  

 

Ένα ακόμα στοιχείο που καταδεικνύει τη δευτερεύουσα σημασία της μουσικής γραφής 

είναι το γεγονός ότι, όπως και την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Μεσαιωνικής μουσικής, το 

ίδιο κομμάτι εμφανίζεται συχνά σε πολλές εκδοχές, πράγμα που φανερώνει ότι η 

καταγραφή της μουσικής είναι μάλλον ένα εκ των υστέρων γεγονός. Με άλλα λόγια, η 
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αποτύπωση της μουσικής σε χαρτί δεν συμπίπτει χρονικά με την ίδια την σύνθεση, δεν 

προηγείται απαραίτητα της εκτέλεσης, και σίγουρα δεν ταυτίζεται υπαρξιακά με το ίδιο το 

«έργο». Υπάρχει για να υπενθυμίζει το κομμάτι, και όχι για να εκτοπίσει την κατά βάση 

προφορική διδασκαλία του (Aubert, 2007). Τη θέση αυτή υποστηρίζει και ο Bohlman 

(1988), επισημαίνοντας ότι η προφορική μετάδοση της παραδοσιακής μουσικής βασίζεται 

στην μνήμη και στις μνημονικές τεχνικές που την ενισχύουν, αλλά τονίζοντας και πως η 

ίδια η μουσική είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μνημονικές τεχνικές της 

προφορικής παράδοσης. Οι επαναληπτικές μορφές, όπως είναι η σειρά παρά σειρά 

σύνθεση ή η σύνθεση σε στροφές, βασίζονται στην μνήμη μονάδων κειμένου με 

επαναληπτικό ρυθμό και μετρικών προτύπων που συχνά συνδυάζονται με 

ομοιοκαταληξία. Όσο περισσότερο τα πρότυπα της μουσικής και του κειμένου 

αλληλοσυμπληρώνονται, τόσο περισσότερο η μορφή ενός τραγουδιού  διευκολύνει τη 

μνήμη. Επίσης, οι φόρμουλες  συχνά συνδυάζουν μικρότερες μονάδες ώστε να 

δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη η οποία είναι και πιο εύκολο να διατηρηθεί στην μνήμη. 

Η χρήση της φόρμουλας είναι πολύ διαδεδομένο φαινόμενο, καθώς εντοπίζεται σε πλήθος 

διαφορετικών κομματιών ή στην παραδοσιακή μουσική ακόμη και διαφορετικών 

πολιτισμών. Επομένως, συνειδητοποιούμε ότι η προφορική παράδοση βασίζεται 

κατ’εξοχήν στη μνήμη, και γι’ αυτό εμπεριέχει περισσότερα επαναληπτικά πρότυπα και 

φόρμουλες που την υποβοηθούν. Η αναγνωρισμένη –από την μουσική προφορική 

παράδοση διαφορετικών πολιτισμών –δύναμη της μνήμης επηρεάζει και κάποτε 

διαμορφώνει και τη μουσική δημιουργία, καθώς, όπως υπογραμμίζει ο Bruno Nettl 

(1983), η απομνημόνευση κομματιών, μια πρακτική που εφαρμόζεται στην κλασική 

μουσική του Ιράν, χρησιμοποιείται ως βάση για τον αυτοσχεδιασμό, ο οποίος οδηγεί σε 

μεγαλύτερη ποικιλία κατά την εκτέλεση του έργου.  

 

Όσον αφορά στη σύνθεση, και όπως υποστηρίζει ο Nettl (op.cit) η διαδικασία της στους 

πολιτισμούς με προφορική παράδοση είναι ακριβώς ίδια με εκείνην που λαμβάνει χώρα 

σε γραπτές παραδόσεις, παρ όλο που στη σύγχρονη εποχή και στις δύο περιπτώσεις έχει 

επικρατήσει η χρήση της λέξης «γραφή» και όχι η λέξη «σύνθεση». Αυτό υποδηλώνει την 

ακούσια ή καλύτερα ασυναίσθητη αποδοχή της άποψης ότι μόνο εάν μία μουσική ιδέα 

αποτυπωθεί γραπτά, έχει το δικαίωμα να ονομάζεται μουσικό έργο. Στην πραγματικότητα 

όμως, η προετοιμασία, η εκτέλεση και η διασκευή ή αναθεώρηση ενός μουσικού 

κομματιού είναι μια διαδικασία με κοινά στοιχεία σε όλες τις μουσικές παραδόσεις, είτε 

αυτές χρησιμοποιούν τη σημειογραφία, είτε όχι. Εξίσου κοινή είναι και η διαφοροποίηση 
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αυτοσχεδιασμού και εκ των προτέρων σχεδιασμού και προετοιμασίας μιας σύνθεσης. Ο 

ρόλος της σημειογραφίας στην διαδικασία της σύνθεσης, έχει, κατά τον Nettl (ibid) 

υπερεκτιμηθεί. Ενώ όντως υπάρχουν πολύ άξιες λόγου συνθέσεις που δύσκολα θα είχαν 

πραγματωθεί χωρίς την καταγραφή τους σε χαρτί, υπάρχουν και συνθέσεις οι οποίες 

γεννήθηκαν στο νου των συνθετών ή στα πλήκτρα και οι οποίες καταγράφηκαν αργότερα, 

όταν το έργο είχε ολοκληρωθεί. Δεδομένου ότι σε όλες τις κοινωνίες η μουσική 

δημιουργείται και μεταδίδεται προφορικά η κουλτούρα της Δυτική κλασικής μουσικής 

φαίνεται να αποκλίνει από τον κανόνα. Πολύ εύστοχα το αποδίδει ο Nettl (ibid), 

σημειώνοντας ότι στην Δύση η φράση «Μπορείς να διαβάσεις μουσική;» έχει πάρει 

σάρκα και οστά.  

 

Εκτός Δύσης, η χρήση της σημειογραφίας διαδίδεται με συνέπειες τόσο θετικές  όσο και 

αρνητικές. Πράγματι, η σημειογραφία έχει δώσει την δυνατότητα στην Περσική μουσική 

να διευρύνει το στυλ της, την ίδια στιγμή όμως θα μπορούσαμε να πούμε πως ευνοεί τον 

περιορισμό της μουσικής αυτής παράδοσης, καθώς όλες οι εκτελέσεις έχει επικρατήσει να 

βασίζονται στα καταγραμμένα μουσικά κείμενα, με αποτέλεσμα να μοιάζουν πλέον πολύ 

μεταξύ τους (Nettl, ibid). Σε άλλες παραδόσεις, υπερισχύει ο προφορικός χαρακτήρας 

εκμάθησης και σύνθεσης μουσικής. Στο νησί Ίμπο (Μοζαμβίκη), όπως πολύ 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Alan P. Merriam (1964), ένας μουσικός μαθαίνει όλες τις 

μελωδίες με το αυτί και με τον ίδιο τρόπο συνθέτει. Την σημασία του καλού αυτιού 

τονίζει και παρακάτω ο Merriam (ibid), σύμφωνα με τον οποίο, στην κοινότητα των 

Εσκιμώων τα παιδιά, οι ενήλικες και οι μουσικοί μαθαίνουν ένα κομμάτι απλώς 

ακούγοντάς το. Μια πολύ διαδεδομένη τεχνική σύνθεσης των Εσκιμώων περιλαμβάνει 

την αποκοπή μερών από παλαιά τραγούδια και την ένωσή τους ξανά, δημιουργώντας νέα 

(Merriam, ibid). Στη μουσική παράδοση του Ινδιάνων Arapaho Peyote, οι συνθέτες για να 

δημιουργήσουν ένα καινούριο μουσικό κομμάτι παίρνουν ένα ήδη υπαρκτό τραγούδι  και 

το αλλάζουν μικραίνοντας ή μεγαλώνοντάς το σε διάρκεια. Ενώ το ακροατήριο 

παραδέχεται την ομοιότητα των νέων και των προηγούμενων κομματιών, την ίδια στιγμή 

τα θεωρεί ξεχωριστά κομμάτια (Merriam, op.cit). Κάτι παρόμοιο φαίνεται να ισχύει και 

στο Μπαλί, όπου οι συνθέτες παίρνουν κομμάτια από παλαιότερες συνθέσεις και τα 

ενσωματώνουν σε νέες. Μόνο η ιερή και τελετουργική μουσική μένει στατική και 

αναλλοίωτη. Επομένως, εκδηλώνεται μια διαφορετική προσέγγιση της μουσικής 

σύνθεσης σε σχέση με την αντίληψη που επικρατεί γι’ αυτήν στη Δύση, καθώς η μουσική 

δεν συντίθεται αλλά κατά κάποιο τρόπο αναδιοργανώνεται (Merriam, ibid). Υπάρχει με 
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άλλα λόγια μια ελευθερία για αλλαγή, πρόσθεση και αναδημιουργία. Δύο ακόμη τρόπους 

σύνθεσης, ευρέως διαδεδομένους σε αυτούς του μουσικούς πολιτισμούς παραθέτει ο 

Merriam (op.cit), αυτόν του αυτοσχεδιασμού και αυτόν της κοινοτικής αναδημιουργίας. 

Όσον αφορά το πρώτο, ο αυτοσχεδιασμός είναι αρκετά δημοφιλής στους Εσκιμώους και 

στις Αφρικανικές κοινότητες, ενώ δεν έχει μεγάλη απήχηση στις κοινότητες των Ινδιάνων 

(Merriam, op.cit). Στην κοινοτική αναδημιουργία, ο τραγουδιστής αλλάζει ένα τραγούδι 

έως έναν βαθμό την στιγμή που το εκτελεί. Σε αυτή την μορφή σύνθεσης γίνεται 

αποδεκτή η αλλαγή ως δημιουργικό και φυσικό αποτέλεσμα της ιστορίας και της εξέλιξης 

της προφορικής παραδοσιακής μουσικής (Bohlmam, op.cit). Ως εκ τούτου, η παραλλαγή 

πάνω σε μαθημένα κομμάτια και ο αυτοσχεδιασμός καθίστανται απαραίτητα στοιχεία σε 

παραδοσιακούς μουσικούς πολιτισμούς (Aubert, op.cit). Η απλή μίμηση δεν έχει σ’αυτούς 

αξία. 

 

Ως προς τον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να σημειωθεί ότι για τις κοινωνίες όπου δεν 

υπάρχουν επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι διαδικασίες της διδασκαλίας και της 

μάθησης πραγματώνονται με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό δεν γίνεται πάντα εύκολα 

καταληπτό και αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή νοοτροπία, για την οποία η έννοια της 

παιδείας ταυτίζεται με το σχολικό ή ακαδημαϊκό πλαίσιο ενώ όσον αφορά στη μουσική, 

αυτή εκλαμβάνεται από αυτές τις κοινωνίες ως ειδική δεξιότητα η οποία χρήζει 

κατευθυνόμενης εκμάθησης (Merriam, ibid). Επιπλέον, σπουδαίο ρόλο στην εκμάθηση 

της μουσικής έξω από οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο αποτελεί η μίμηση, η οποία 

μπορεί να θεωρηθεί ένα παγκόσμιο πρώτο βήμα στην μουσική μάθηση. 

 

Η έλλειψη ή ο δευτερεύων ρόλος της σημειογραφίας σε πολλούς μη ευρωπαϊκούς 

πολιτισμούς, καθιστά αναγκαία την εξοικείωση με αυτούς και τη ζωντανή σχέση με τους 

μουσικούς τους, αν κανείς θέλει να μυηθεί στη δική τους μουσική. Πράγματι, πολλοί 

μελετητές θεωρούν ότι για να μάθει κανείς να ερμηνεύει μέσα σε μια μουσική παράδοση, 

πρέπει απαραίτητα πρώτα να βιώσει το περιβάλλον της, να ζήσει με τα ήθη και τα έθιμα 

της κοινωνίας που την έχει δημιουργήσει. Στην Ευρώπη, βασιζόμενοι σε μεγάλο βαθμό 

στη σημειογραφία για τη μουσική εκμάθηση, πιθανόν να χάνουμε το ζωντανό αυτό 

στοιχείο, καθώς προσεγγίζουμε τη μουσική αποκομμένη από το περιβάλλον που τη 

γέννησε (Aubert, op.cit, Bohlman, op.cit). O John Blacking (1973), Βρετανός 

εθνομουσικολόγος και ανθρωπολόγος του 20ου αιώνα, προκειμένου να μελετήσει τη 

μουσική της Νοτιοαφρικανικής φυλής Venda, έζησε κοντά τους για δύο χρόνια, με σκοπό 
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να καταλάβει τη μουσική τους μέσα από την κατανόηση ταυτόχρονα όλης της 

κουλτούρας τους. Η σύνδεση αυτή μουσικής και κοινωνίας ήταν από τις βασικές θέσεις 

του Blacking, ότι δηλαδή, δε μπορούμε να βλέπουμε τη μουσική ως ηχητικό φαινόμενο 

και να την αναλύουμε με βάση μόνο τα μοτίβα, την αρμονία, το ρυθμό και ούτω καθ’ 

εξής, αλλά σε σχέση πάντα με τον πολιτισμό από όπου προήλθε. Ακόμα και η ανάλυση 

ενός απλού τραγουδιού αντανακλά τη σχέση του με την παράδοση της οποίας είναι 

κομμάτι (Bohlman, ibid). Η άποψη αυτή τοποθετεί την σημειογραφία σε έναν βοηθητικό 

ρόλο, όπως πράγματι είδαμε ότι έχει στους παραδοσιακούς πολιτισμούς. Με άλλα λόγια, 

μπορεί κάποιος να μάθει πραγματικά μια μουσική μόνο μέσα από την τριβή με τον 

πολιτισμό που την γέννησε, και όχι διαβάζοντάς την από μια παρτιτούρα.  

 

Ένα παράδειγμα τέτοιου παραδοσιακού πολιτισμού αποτελεί η τόσο εγγύς σε εμάς 

Ελληνική παραδοσιακή μουσική, γνωστή ως δημοτική. Η μουσική αυτή μέχρι πρόσφατα 

διδασκόταν αποκλειστικά και μόνο προφορικά, χωρίς τη βοήθεια σημειογραφικού υλικού 

ή παρτιτούρας, όπως μας πληροφορεί  η Dionyssiou (2000). Οι άνθρωποι μάθαιναν να 

παίζουν και να τραγουδούν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, συμμετέχοντας σε 

μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπου έρχονταν σε επαφή με σημαντικούς 

μουσικούς. Ιδιωτική διδασκαλία υπήρχε σε ορισμένες περιπτώσεις, παρ’ όλα αυτά, η 

σχέση μαθητή και δασκάλου διέφερε κατά πολύ από εκείνην που είναι γνωστή σε’ μας, 

στο χώρο της ευρωπαϊκής μουσικής εκπαίδευσης. Η τακτική που ακολουθούνταν μπορεί 

να περιληφθεί στην φράση, που πολύ εύστοχα διατύπωσε ο Ανωγειανάκης (1979): «μάθε 

πώς να κλέβεις». Ο εν λόγω τρόπος διδασκαλίας επέφερε ως αποτέλεσμα την ποικιλία 

στην μουσική, καθώς το ίδιο μουσικό κομμάτι εκτελούνταν παραλλαγμένο από 

διαφορετικούς εκτελεστές ή ακόμα και από τον ίδιο εκτελεστή σε διαφορετικές στιγμές 

(Dionyssiou, ibid). Με αυτό τον τρόπο, κάθε φορά παρουσιαζόταν στο ακροατήριο κάτι 

το καινούριο, και τόσο οι εκτελεστές όσο και οι ακροατές ήταν ενεργά συμμετέχοντες στη 

διαδικασία αυτή της αναδιαμόρφωσης και της διάδοσης των τραγουδιών.  

 

Εν κατακλείδι, είδαμε ότι στους παραδοσιακούς μουσικούς πολιτισμούς, άλλοτε 

κυριαρχεί σχεδόν αποκλειστικά η προφορική μορφή μετάδοσης της μουσικής, ενώ άλλοτε 

αυτή συνυπάρχει με το γραπτό στοιχείο. Αυτό που τελικά είναι σημαντικό στη μελέτη της 

παραδοσιακής μουσικής δεν είναι εάν αυτή είναι αποκλειστικά προφορική ή γραπτή, αλλά 

οι δυναμικές και η εξέλιξη της αλλαγής που είναι έμφυτες στην συνύπαρξη αυτών των 

δύο πλευρών της παράδοσης (Bohlman, op.cit). Πάντως, από την παραπάνω σύντομη 
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αναφορά πληροφοριών που έχουμε από το χώρο της εθνομουσικολογίας, φαίνεται ότι το 

προφορικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση υπερισχύει σ’αυτήν. 
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4. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΤΖΑΖ, ΠΟΠ, ΡΟΚ  

 

Περιδιαβαίνοντας τους μουσικούς δρόμους σταματάμε και στο κατώφλι της τζαζ, της ποπ 

και της ροκ μουσικής, που μπορούν να θεωρηθούν μίγματα παραδοσιακών στοιχείων 

κυρίως αφρικανικών, με στοιχεία της Ευρωπαϊκής κλασικής μουσικής. Μελετώντας αυτά 

τα τρία πολύ διαδεδομένα μουσικά είδη, παρατηρούμε το βαρυσήμαντο ρόλο που παίζει 

το αυτί στην εκμάθηση, τη γραφή και την εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού, ενώ 

ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε ότι η χρήση της σημειογραφίας είναι πολλές φορές 

περιορισμένη, ενώ άλλες όπου απουσιάζει παντελώς από την ζωή ενός μουσικού.  

 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο χώρο της τζαζ, ο τρόπος εκμάθησης της μουσικής 

παρουσιάζει πράγματι πολύ ενδιαφέρον. Όπως μας πληροφορεί ο Paul F. Berliner (1994), 

παραδοσιακά η κατάκτηση της μουσικής γνώσης επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία 

της όσμωσης. Οι μουσικοί καλλιεργούν τις ικανότητές τους κατά τη διάρκεια κοινωνικών 

και μουσικών δραστηριοτήτων. Αρχικά, οι μουσικοί της τζαζ μαθαίνουν μέσα από την 

τριβή με τη μουσική της καθημερινότητάς τους. Όπως πολύ παραστατικά περιγράφει ο 

Berliner, στο σπίτι οι μητέρες και οι πατεράδες τραγουδούν όλη την ημέρα κατά τη 

διάρκεια των εργασιών τους. Επίσης, στα σπίτια των επαγγελματιών μουσικών ο ήχος της 

τζαζ περνά από το σαλόνι, όπου γίνεται η εξάσκηση, σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, 

φτάνοντας και στον κήπο, ενώ τα μικρά παιδιά καταπιάνονται με τα όργανα και 

πειραματίζονται όσο διαρκεί το διάλλειμα. Γενικά, σχεδόν κάθε οικογένεια  νέγρων έχει 

ένα πιάνο και ένα μέλος που έχει αριστέψει στην μουσική τέχνη (Berliner, op.cit).  

 

Η έκθεση των νέων στη μουσική των παρελάσεων, των χορών, των κέντρων της τζαζ και 

των ανεπίσημων εκδηλώσεων στα πάρκα συμβάλλει επίσης στην καλύτερη αφομοίωσή 

της, καθιστώντας τη μουσική αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Καθώς οι νέοι 

απορροφούν την μουσική που οι μεγαλύτεροι εκτελούν και αυξάνουν τις μουσικές τους 

γνώσεις, μπορούν ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και στο επίσημο 

περιβάλλον, το οποίο προσφέρει η εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία οι νέοι έχουν την 

πρώτη τους επαφή με την έννοια της εκτέλεσης, καθώς συμμετέχουν οι ίδιοι πλέον σε 

χορωδίες. Τα προγράμματα είναι εντατικά και οι πρόβες γίνονται τακτικά. Μερικές φορές 

οι εκκλησίες παρέχουν και μουσικά όργανα στους μουσικούς, τα οποία χρησιμοποιούνται 

στην ακολουθία της Κυριακής. Όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε οι μουσικοί 

μπορούν να φέρουν τα δικά τους όργανα για να συνοδέψουν τις χορωδίες.  
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Η συμβολή του σχολείου είναι επίσης καίρια. Ακόμη και στα δημόσια σχολεία δίνεται 

μεγάλη έμφαση στη μουσική εμπλουτίζοντας τους νέους με διαρκή ακούσματα και 

εμπειρίες συμμετοχής στη μουσική πράξη. Στο χώρο του σχολείου οι μαθητές μαθαίνουν 

για τους συνθέτες της κλασικής μουσικής και έρχονται σε επαφή με ποικιλία μουσικών 

οργάνων τα οποία εξερευνούν και με τα οποία πειραματίζονται, θέτοντας τις βάσεις πάνω 

στις οποίες θα οικοδομήσουν αργότερα τη μουσική τους ταυτότητα. Τέλος, εκτός από την 

ζωντανή μουσική, οι μουσικοί της τζαζ έχουν επαφή και με την ηχογραφημένη, μέσα από 

δίσκους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Berliner (op.cit), μερικά σπίτια μουσικών 

μοιάζουν περισσότερο με δισκοπωλεία, μιας και περιέχουν τεράστιες συλλογές από 

δίσκους. Συνεπώς, παρατηρούμε ότι η μουσική είναι μέρος της κοινωνικής τους ζωής, 

όπως συνέβαινε με τους μουσικούς της αυλής στην προκλασική Ευρώπη, και όπως 

συμβαίνει στις παραδοσιακές μουσικές κουλτούρες ακόμα.   

 

Οι μουσικοί της τζαζ, λοιπόν, μαθαίνουν με πολλούς τρόπους. Από το σχολείο, από 

συγγενείς στο σπίτι, κοντά σε μπάντες, από επαγγελματίες μουσικούς, μέσα από τις 

χορωδίες, ή με δικούς τους πειραματισμούς. Μέσα από την επίσημη εκπαίδευση, την 

επιλογή οργάνου και την εκτέλεση οι νέοι αναπτύσσουν μια πολύπλευρη σχέση με τη 

μουσική. Μαθαίνουν για τις μουσικές ασκήσεις, τις μελωδίες και τις συνθέσεις, όπως 

επίσης και για την Αφροαμερικάνικη μουσική και την κλασική μουσική της Δύσης. 

Τελικά, οι μουσικοί της τζαζ παραδοσιακά μαθαίνουν μέσα από τη μουσική κοινότητα 

της τζαζ, κι όχι μέσα από σχολές. Όπως πολύ εύστοχα το διατυπώνει ο Berliner (op.cit), 

δεν υπάρχουν σχολές ή πανεπιστημιακά ιδρύματα που να μπορούν να διδάξουν τις 

δεξιοτεχνίες του αυτοσχεδιασμού.    

 

Ο τρόπος εκμάθησης που ακολουθούν οι περισσότεροι νέοι είναι η τεχνική της 

εκμάθησης με το αυτί. Όσοι είναι μέλη χορωδίας μαθαίνουν τα κομμάτια με το αυτί, 

καθώς τα αντιλαμβάνονται ως τόνους που αυξάνονται και μειώνονται, ενώ πολλές φορές 

σύμφωνα με τον Berliner (op.cit) τα οπτικοποιούν. Οι οργανοπαίχτες, μαθαίνουν επίσης 

με το αυτί και απομνημονεύουν τους ήχους συνδυάζοντας τους με την αντίστοιχη θέση 

του χεριού και του οργάνου. Αρκετοί νέοι έχουν επιδείξει εξαιρετικό ταλέντο στο αυτί. Ο 

ίδιος συγγραφέας αναφέρει παραδείγματα νέων που μπορούσαν να φέρουν στη μνήμη 

τους με ακρίβεια κομμάτια που είχαν εκτελεστεί από τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα παραθέτει το παράδειγμα ενός νέου που στην ηλικία των 
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επτά μπορούσε αμέσως να ξαναπαράξει σε οποιοδήποτε κλειδί την μελωδία ενός 

κομματιού που μόλις είχε παίξει η μητέρα του στο πιάνο. Ίδιες ικανότητες είχε και ο 

Louis Armstrong που μπορούσε να καταλάβει και να θυμηθεί μελωδίες ακούγοντάς τες 

μόνο μια φορά. Γίνεται ως εκ τούτου φανερή η επίδραση που είχε η καθημερινή έκθεση 

του νέου στη μουσική και η αφομοίωσή της που γινόταν κατά κύριο λόγο με το αυτί. 

 

Εκτός από την εκμάθηση με το αυτί, κάποιοι μουσικοί εκπαιδεύονταν στην ανάγνωση και 

την γραφή της μουσικής (Berliner, ibid) - εκτίθεντο με άλλα λόγια στη σημειογραφία. 

Κάποιοι διαμόρφωναν δικές τους σημειογραφίες με δικούς τους συμβολισμούς, ενώ άλλοι 

υιοθετούσαν τις ήδη υπάρχουσες, που σκοπό είχαν να τους βοηθήσει να θυμηθούν τις 

μελωδίες κάποιων κομματιών. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση της γραφής αποτελούσε και σε 

αυτήν την περίπτωση ένα εκ των υστέρων γεγονός. Για παράδειγμα, η καταγραφή ενός 

κομματιού γινόταν αφού πρώτα αυτό είχε μαθευτεί με το αυτί και είχε εκτελεστεί στο 

χώρο της εκκλησίας, ή σε άλλους δημόσιους χώρους. Η τακτική αυτή είχε χρησιμοποιηθεί 

και κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, αλλά παρατηρείται και στους παραδοσιακούς 

μουσικούς πολιτισμούς. Όπως μας πληροφορεί η Lucy Green (2002), η ίδια τακτική 

ακολουθείται και στην ποπ μουσική. Όσοι από τους μουσικούς της ποπ χρησιμοποιούν τη 

σημειογραφία, το κάνουν αφού πρώτα έχουν αποκτήσει την ακουστική εμπειρία του 

κομματιού και μόνο ως μέσο που τους βοηθά στην ακρόαση και την αντιγραφή. Για την 

ακρίβεια, οι αυτοδίδακτοι μουσικοί της ποπ ξέρουν πώς να συνδυάζουν τις νότες και πώς 

να χρησιμοποιούν τις κλίμακες, τα ρυθμικά σχήματα και τις μετρικές αλλαγές, αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, τα μεταχειρίζονται χωρίς να 

γνωρίζουν τα ονόματά τους, και αδυνατώντας να μιλήσουν γι’ αυτά. Η Green (op.cit) 

τίθεται ξεκάθαρα υπέρ αυτής της τεχνικής.  

 

Επιστρέφοντας στην μουσική της τζαζ, ο Berliner (1994) πολύ όμορφα συμπεραίνει ότι η 

οπτική μας γωνία εξαρτάται από τον τρόπο που έχουμε μάθει μουσική. Το συμπέρασμα 

αυτό αποτυπώνεται στο παρακάτω περιστατικό που αφηγείται ο συγγραφέας: έτυχε μια 

λευκή πιανίστρια να συνοδέψει μια χορωδία Αφροαμερικάνων μιας και ο δικός τους 

πιανίστας δεν ήταν διαθέσιμος. Όταν η πιανίστρια ζήτησε να της δοθεί η «μουσική» της 

εξήγησαν ότι δεν χρησιμοποιούσαν παρτιτούρες και ότι ως πιανίστας θα έπρεπε να έχει 

την ελευθερία να αυτοσχεδιάσει σύμφωνα με το τί θα τραγουδούσε η χορωδία. Η γυναίκα 

απάντησε ότι χωρίς «μουσική» δεν μπορούσε να τους συνοδέψει, καθώς ποτέ μέχρι τότε 

δεν της είχε ζητηθεί κάτι παρόμοιο. Την έκπληξη που βίωσε η πιανίστρια βίωσαν και τα 
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μέλη της χορωδίας μιας και δεν είχαν συναντήσει ποτέ μουσικό που να στηρίζεται πάνω 

στη μουσική γραφή για την παραγωγή μουσικής (Berliner, op.cit). Το αυτονόητο λοιπόν 

για τους μουσικούς της τζαζ είναι να παίζει κανείς χωρίς παρτιτούρα. Είναι επίσης πολύ 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ένας μουσικός ονόματι Fred Hersch, εγκατέλειψε την 

καριέρα του ως κλασικός πιανίστας γιατί είχε κουραστεί με τις καθαρά τεχνικές πλευρές 

του τρόπου εκτέλεσης που διέπει αυτό το είδος μουσικής, για να εισχωρήσει στον χώρο 

της τζαζ που θα του έδινε την δυνατότητα να δημιουργήσει την δική του μουσική 

(Berliner, ibid).  

 

Επιπροσθέτως, όπως σημειώνει ο Berliner (op.cit), ο χώρος της τζαζ διακρίνεται από ένα 

κλίμα ελευθερίας. Η έμφαση δίνεται στην μάθηση και όχι στην διδασκαλία και έτσι ο 

μαθητής γίνεται υπεύθυνος για την πορεία του, για το τί θα μάθει, πώς θα το μάθει κι από 

ποιόν θα το διδαχτεί. Η ελευθερία φαίνεται και από το γεγονός ότι χρησιμοποιούν 

πανεπιστημιακά βιβλία σχετικά με τις θεωρητικές τεχνικές της Δυτικής κλασικής 

μουσικής, μαθαίνοντας τους κανόνες της αρμονίας με σκοπό αργότερα να τους υπερβούν. 

Η ακρόαση από δίσκους ή από το ραδιόφωνο αποτελεί ένα βασικό μέρος της εκμάθησης 

της τζαζ. Η μουσική αυτή έχει λάβει και επίσημο χαρακτήρα καθώς έχει μπει και στην 

επίσημη εκπαίδευση. Φοιτητές που αριστεύουν στην τζαζ συνήθως συμμετέχουν σε τζαζ 

χορωδίες και επιλέγουν μαθήματα ιστορίας της τζαζ (Berliner, ibid). (Παρ’ όλα αυτά η 

είσοδος της στον πανεπιστημιακό χώρο επιφέρει και κάποια προβλήματα όπως θα 

αναλύσουμε παρακάτω.) Οι σπουδαστές, μαθαίνουν πάντα τις συγχορδίες ενός 

κομματιού, τις οποίες θυμούνται είτε ως δαχτυλικές θέσεις, είτε με οπτικά σχήματα της 

φαντασίας τους  σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται χρήση σημειογραφίας. Πιο 

συγκεκριμένα και όσον αφορά τους αυτοσχεδιαστές η τζαζ είναι κατ’ εξοχήν ακουστική 

μουσική ή μουσική του αυτιού, όπως ευφυέστατα το ορίζει ο Berliner (ibid). Συχνά οι 

εκτελεστές δεν χρησιμοποιούν παρτιτούρες, πλάθοντας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

τον χαρακτήρα του κομματιού. Την σημειογραφία την μαθαίνουν έπειτα, ώστε να έχουν 

και θεωρητικό υπόβαθρο. Άλλοι πάλι βρίσκουν βοηθητική τη χρήση της παρτιτούρας 

στην αρχή, μέχρι να εντυπώσουν το κομμάτι στην μνήμη και έπειτα αποκτούν την 

ελευθερία να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε αυτό και να του δώσουν μια διαφορετική τροπή. 

Κατά γενική παραδοχή, οι αυτοσχεδιαστές πρέπει να βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στο αυτί γιατί υπάρχει συχνά κενό ανάμεσα στην εισαγωγή νέων κομματιών στην τζαζ 

σκηνή και στην διαθεσιμότητά τους σε γραπτή μορφή. Γενικά συμπεραίνουμε τον 

υποβοηθητικό ρόλο που αποδίδεται στη σημειογραφία όσον αφορά στον τρόπο 
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εκμάθησης κομματιών. Οι μουσικοί πρώτα μαθαίνουν με το αυτί, και ύστερα 

υποστηρίζουν την πρακτική γνώση και με τη θεωρητική. 

 

Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι οι καλοί και πετυχημένοι αυτοσχεδιαστές, ενώ 

θεωρούν τις παρτιτούρες πολύτιμα βοηθητικά στοιχεία για την εκμάθηση μουσικής, 

αποτρέπουν τους νεότερους να βασίζονται σ’ αυτές για τρεις κύριους λόγους: αρχικά, 

επειδή αδυνατούν να εντοπίσουν τον βαθμό ακρίβειας της παρτιτούρας χωρίς να την 

έχουν συγκρίνει με τον αυθεντικό αρχικό ήχο.  Ο δεύτερος λόγος είναι ότι παρέχει 

ελάχιστες πληροφορίες για τα βασικά στιλιστικά στοιχεία της τζαζ, και ο τρίτος και 

κυριότερος λόγος είναι ότι έτσι θα στερήσουν από τους εαυτούς τους την ακουστική 

εκπαίδευση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης ενός αυτοσχεδιαστή 

μουσικού (Berliner, op.cit). Ως εκ τούτου, από την απλή και αφηρημένη γνώση των 

συγχορδιών, όπως αναφέραμε παραπάνω, μέσα από την εξάσκηση του αυτιού 

αναπτύσσεται η ικανότητα για άμεση αναγνώρισή τους κατά την ακρόαση, σε σημείο που 

σχεδόν να εξομοιώνεται η ικανότητα ακουστικής αναγνώρισης ενός σχετικού αυτιού, με 

εκείνην ενός απόλυτου.  

 

Εξετάζοντας την είσοδο της τζαζ στην επίσημη εκπαίδευση συνειδητοποιούμε ότι η 

υιοθέτηση ξένων προς αυτήν τρόπων εκμάθησης επιφέρει σημαντικά προβλήματα. 

Μερικά από αυτά αναφέρει ο David Ake (2002) στο βιβλίο του που τιτλοφορείται “Jazz 

Cultures”. Σύμφωνα με τον Ake, στις μουσικές σχολές και ακαδημίες δίνεται μικρή 

σημασία στο αυτί και στα στυλιστικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποκτήσει κάποιος, 

ενώ η γραπτή αποτύπωση συγχορδιών και κλιμάκων μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Οι 

δάσκαλοι μπορούν «αντικειμενικά» να μετρήσουν τις δυνατότητες των μαθητών μέσω 

γραπτών εξετάσεων, όπως χιουμοριστικά υπογραμμίζει ο Ake (op.cit). Στις εξετάσεις 

δηλαδή ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών να καταγράφουν κομμάτια και κλίμακες, 

ενώ απουσιάζει υλικό σχετικό με το ρυθμό ή τις ηχοχρωματικές προσεγγίσεις. Είναι 

αξιοπρόσεκτο επίσης το γεγονός ότι ο τρόπος διδασκαλίας ακόμα και της ποπ, αλλά και 

της παραδοσιακής μουσικής, όταν συστηματοποιείται γίνεται σύμφωνα με τους τρόπους 

διδασκαλίας της Δυτικής κλασικής μουσικής (Green, 2002). Συγκλονιστικό είναι το 

στοιχείο ότι οι επαγγελματίες μουσικοί της ποπ, που διδάχτηκαν και έμαθαν τη μουσική 

με το αυτί, τώρα τη διδάσκουν με τη σημειογραφία. Αυτό συχνά έχει οδηγήσει στην 

επικράτηση της νοοτροπίας που επικρατεί στην κλασική μουσική εκπαίδευση, σε 

μουσικούς της ροκ και της τζαζ. Ο George Lynch, ένας επιτυχημένος κιθαρίστας της 
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heavy-metal, ένιωθε ντροπή για την αδυναμία του να διαβάσει μουσική. Η ντροπή του 

αυτή φανερώνει κατά τον Ake (2002) την αισθητική και τις συμπεριφορές της ευρύτερης 

μουσικής κουλτούρας στην οποία ανήκει, η οποία αδιαφορεί για το πόσο καλός μουσικός 

είναι ο Lynch και πόσο καλά παίζει. Ο Louis Armstrong δεν έμαθε να διαβάζει μουσική, 

παρά μόνο προς το τέλος της καριέρας του. Διατύπωσε παρ’ όλα αυτά την άποψη ότι ένας 

«καλός» μουσικός πρέπει να κατέχει αυτήν τη δεξιότητα. Πάνω σε αυτή του τη δήλωση 

αναρωτιέται ο Ake (op.cit) εάν αυτό πράγματι το θεωρούσε αναγκαίο, ή εάν προερχόταν 

από την επίδραση που είχε σ’ αυτόν η επαφή με Αμερικάνους και Ευρωπαίους 

οργανοπαίκτες που μεταχειρίζονταν αυτήν τη μέθοδο. Μπορεί τελικά να προερχόταν και 

από τα δύο.      

 

Στρέφοντας το ενδιαφέρον στο χώρο της ποπ μουσικής, όπως στην τζαζ, έτσι και εδώ από 

τη δεκαετία του ’50 και μετά, για την εκμάθηση ενός κομματιού ο συνθέτης συχνά έδινε 

την ιδέα του ηχογραφημένη στα άλλα μέλη της μπάντας, ώστε να τη μιμηθούν με το αυτί 

και να την εξελίξουν. Την πληροφορία αυτή την παίρνουμε από τον Lars Lilliestam 

(1996), ο οποίος στο άρθρο του ‘On playing by ear’ αναφέρει ότι την τεχνική αυτή 

ακολουθούσαν μουσικοί όπως ο Peter Gabriel και ο Sting. Οι μουσικοί της ποπ δεν 

ντρέπονται για τον τρόπο που μαθαίνουν, δηλαδή ‘κλέβοντας’ μουσικές ιδέες από ό, τι 

ακούν από τους άλλους και τους αρέσει. Είναι μέρος της κουλτούρας τους και θεωρείται 

φυσιολογικό και αυτονόητο να ‘αντιγράφουν’. Όπως δήλωσε και ένας μουσικός: κάθε 

μουσικός της ποπ είναι κλέφτης (Lilliestam, ibid). Η ιδέα είναι ότι κανείς εμπνέεται από 

κάτι που ακούει, και συνειδητά ή ασυνείδητα δημιουργεί κάτι δικό του μέσα από αυτό. Το 

ίδιο ισχύει και για τους μουσικούς της ροκ, οι οποίοι εμπνέονται ή δανείζονται στοιχεία 

από άλλα τραγούδια. Όπως διακηρύσσουν ο Per Gessle των Roxette και ο Paul 

McCartney, το να δανειστείς είναι αναπόφευκτο. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ο 

συνθέτης φτάνει να αναρωτιέται εάν αυτό που συνέθεσε είναι όντως δικό ή αν το έχει 

ακούσει από άλλον  πράγμα που έκανε ο Keith Richard, ο οποίος προκειμένου να 

διαπιστώσει την ταυτότητα των έργων του ρωτούσε τους φίλους και τους γείτονες εάν 

είχαν ξανακούσει το κομμάτι που μόλις είχε συνθέσει (Lilliestam, op.cit)! 

 

Με άλλα λόγια, στους δύο αυτούς χώρους, της ποπ και της ροκ, επικρατεί η αντίληψη ότι 

ένα μουσικό κομμάτι, ή οι ιδέες που το απαρτίζουν, κατά κάποιον τρόπο ανήκουν σε 

όλους. Αντίληψη που ήταν κυρίαρχη και στους παραδοσιακούς μουσικούς παλαιότερων 

γενεών, ενώ το ίδιο ίσχυε και στην κλασική μουσική έως και το μπαρόκ, προτού 
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κυριαρχήσει η σημειογραφία, όπως είδαμε στην Goehr.  Ένας άλλος μουσικός και 

συνθέτης, ο Eric Clapton, υποστηρίζει ότι κάθε καινούργιο τραγούδι ‘σχηματίζεται μόνο 

του’ καθώς δοκιμάζεις διάφορα μοτίβα στην κιθάρα (Lilliestam, ibid). Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι η σχέση με τη μουσική στο χώρο της ποπ είναι άμεση μέσα από το όργανο, δεν 

περνά μέσα από την παρτιτούρα, και αυτό ισχύει είτε για την εκμάθηση υπάρχοντος 

κομματιού, είτε για τη σύνθεση καινούριου. Το ίδιο συμβαίνει και με το heavy metal 

συγκρότημα Def Leppard, όπου τα καινούρια τραγούδια συντίθεται μέσα από ομαδικό 

πειραματισμό με υλικό, και μοίρασμα ιδεών. Γίνεται κατανοητό πως όταν παίζεις με το 

αυτί, η σύνθεση και η πρόβα γίνονται μια διαδικασία. Εκ των υστέρων, μπορεί και να 

υπάρξει καταγραφή του υλικού, αν και στην ποπ μουσική η σημειογραφία 

χρησιμοποιείται πάντοτε σε συνδυασμό με ακουστικές πρακτικές, όπως υπογραμμίζει η 

Green (2002). Το παράδειγμα που δίνει ο Lilliestam (1996) είναι ότι όπως οι άνθρωποι 

μπορούν να μιλούν χωρίς απαραίτητα πρώτα να ξέρουν να γράφουν, έτσι ένας μουσικός 

μπορεί να συνθέσει ένα κομμάτι χωρίς να ξέρει να γράφει ή να διαβάζει παρτιτούρες.  

 

Τέλος, ο Andrew Goodwin (1998) αναφερόμενος στην ποπ και ροκ μουσική επισημαίνει 

ότι η σημειογραφία παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση μουσικής. Αυτό 

όμως θα μπορούσε να ειπωθεί και για όλα τα είδη της μουσικής. Οι λεπτές αποχρώσεις 

του κάθε στυλ δεν μπορούν εύκολα να αποτυπωθούν στο χαρτί, πρέπει κανείς να τις 

βιώσει ακουστικά και να τις μιμηθεί. Για παράδειγμα, ο μουσικός που παίζει ντραμς, έχει 

τη δομή και το ρυθμό του κομματιού ενωμένα στο μυαλό και στο σώμα, σαν δύο είδη 

μνήμης (Goodwin, ibid). Η σημειογραφία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να 

αποτυπώσει την σωματική κίνηση και εμπειρία στο χαρτί. Συνοψίζοντας λοιπόν, στους 

χώρους της τζαζ, της ποπ, και της ροκ μουσικής, η εκμάθηση, η σύνθεση και η εκτέλεση 

έχουν ως θεμέλιο την χρήση του αυτιού, ενώ η σημειογραφία, όταν και όπου υπάρχει, 

λαμβάνει βοηθητικό και δευτερεύοντα ρόλο. 
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5. ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Μέσα από την ως εδώ αναδρομή στους τρόπους εκμάθησης μουσικής από διάφορες 

μουσικές κουλτούρες, γίνεται φανερό ότι ο καίριος ρόλος που παίζει η σημειογραφία στην 

διδασκαλία της δυτικής κλασικής μουσικής αποτελεί ιδιαιτερότητα της εν λόγω 

παράδοσης. Πάντως, η εκτεταμένη χρήση της σημειογραφίας από τα πρώτα βήματα 

εκμάθησης της μουσικής έχει δεχθεί έντονη κριτική τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ 

παράλληλα στη θέση της προτείνονται προσεγγίσεις που θα δίνουν προτεραιότητα στην 

άμεση εμπειρία του ήχου, και δευτερευόντως θα διδάσκουν την οπτική αναπαράστασή 

του.  

 

Η αναγκαιότητα για την αλλαγή αυτή υπογραμμίζεται από τη θεώρηση της μουσικής 

φαντασίας ως βασικού συστατικού της μουσικότητας, αν ορίσουμε την τελευταία ως την 

ικανότητα να βιώνουμε μουσικά νοήματα. Ένας από τους κύριους πρεσβευτές της 

σημασίας της μουσικής φαντασίας, ο Άγγλος μουσικολόγος Donald Francis Tovey 

(1936), ένθερμα υποστηρίζει την συστηματική εκπαίδευση της μουσικής φαντασίας με 

απώτερο στόχο την πλήρη ανάπτυξή της, καθώς μέσω αυτής καθίσταται ένας μουσικός 

ικανός να απολαύσει την «μεγάλη μουσική», όπως ο ίδιος την ονομάζει. Η καλλιέργεια 

της εσωτερικής ακοής βασίζεται στην έκθεση ενός μουσικού στους ήχους συγκεκριμένων 

μουσικών οργάνων ή στο ύφος ενός δεδομένου συνθέτη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Tovey 

(ibid), η κύρια μέριμνα των μουσικών δασκάλων πρέπει να είναι η εκπαίδευση και η 

ενεργή διατήρηση στους μαθητές τους της μουσικής φαντασίας, απαραίτητο στοιχείο για 

την «τροφοδότηση» της οποίας είναι η μνήμη, δηλαδή η απομνημόνευση των ήχων 

ζωντανά στο μυαλό μας.  

 

Ένας ακόμη υποστηρικτής αυτής της ιδέας, ο Edwin E. Gordon4, έχει χτίσει όλη την 

διδακτική του προσέγγιση, τη Θεωρία Μουσικής Μάθησης (‘Music learning theory’), 

στην έννοια του ‘audiation’, δηλαδή της ικανότητας να ακούμε εσωτερικά τη μουσική, να 

μπορούμε να την φανταστούμε. Το ‘audiation’ αποτελεί κατά τον Gordon το θεμέλιο της 

μουσικότητας, και πραγματοποιείται όταν ακούμε και κατανοούμε μουσική, της οποίας ο 

ήχος έχει επέλθει ή δεν υπήρξε ποτέ παρών. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο 

                                                            
4 http://giml.org/mlt/audiation/: Ανακτήθηκε 15/6/2012. 
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εγκέφαλος νοηματοδοτεί τους μουσικούς ήχους. Τόσο από τον Tovey όσο και από τον 

Gordon, τονίζεται η ζωντανή και άμεση σχέση του μυαλού και του αυτιού με τον ήχο. 

 

Για την σπουδαιότητα της εκμάθησης του ήχου πριν από το σύμβολο κάνει λόγο στη 

διδακτορική της διατριβή η Alison F. McNeil (2000), τονίζοντας ότι οι ακουστικές 

ικανότητες στη μουσική αναπτύσσονται καλύτερα όταν αυτές διδάσκονται προτού 

ξεκινήσει η ανάγνωση της μουσικής σημειογραφίας από το παιδί. Μάλιστα, θεωρείται 

προτιμότερο να αναπτύσσονται οι ακουστικές ικανότητες πριν και από την τεχνική 

δεξιότητα στο όργανο, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, οι περιορισμοί της αρχάριας 

τεχνικής σε συνδυασμό με την έμφαση εξ’ αρχής στο παίξιμο από τη σημειογραφία, 

μπορούν να οδηγήσουν σε μια μηχανική λειτουργία των δακτύλων που δεν ευνοεί την 

ανάπτυξη της μουσικής φαντασίας. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση της 

ανάγνωσης των νοτών από τα πρώτα στάδια της μουσικής παιδείας συχνά αναστέλλει την 

ανάπτυξη της μουσικής μνήμης, την καλλιέργεια καλής τεχνικής, την ανάπτυξη της 

αίσθησης του παλμού και του τονικού ύψους, και την ικανότητα για προσοχή ταυτόχρονα 

σ’ αυτό που παίζει ο άλλος, όταν πρόκειται για μουσική δωματίου. Σύμφωνα με την 

McNeil (op.cit), η ακουστική εμπειρία, μαζί με την αίσθηση της κίνησης, αποτελούν τον 

πυρήνα της μουσικότητας. Επομένως, η καλλιέργεια της ακοής συνεπάγεται την 

καλλιέργεια της μουσικότητας˙ πράγμα που στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης μπορεί 

να μεταφραστεί ως εξής: οι δάσκαλοι της μουσικής θα πρέπει να είναι και δάσκαλοι 

ακουστικών ικανοτήτων (P. Hatfield, 1987, στη McNeil, 2000).  

 

Ερωτήματα όπως το γιατί δεν επιτρέπεται σε ένα παιδί να «παίξει» με τη μουσική, να 

εκφράσει τον ψυχικό του κόσμο μέσω της μουσικής, και να δουλέψει «με το αυτί», αλλά 

και το γιατί πρέπει ένας μουσικός να μένει προσκολλημένος στην παρτιτούρα, όταν αυτό 

οδηγεί στην αναστολή κάθε αυθόρμητης φυσικής διαδικασίας μάθησης, διατυπώνονται 

στο βιβλίο της Λήδας Στάμου ‘Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της 

μουσικής’ (2012)5. Τα ερωτήματα αυτά, καθώς εκφράζονται με παράπονο, αποτυπώνουν 

την επικρατούσα κατάσταση του πώς διδάσκεται η μουσική σήμερα, ενώ ταυτόχρονα 

υπαινίσσονται την ανάγκη απομάκρυνσης από τους συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας, 

όπου πρωτεύοντα ρόλο παίζει η σημειογραφία, και την ανάγκη προσφυγής σε άλλους, πιο 

«αντισυμβατικούς» τρόπους, που κέντρο τους έχουν το αυτί. Μια τέτοια μέθοδος είναι η 

                                                            
5 Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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φιλοσοφία και μέθοδος Suzuki ή αλλιώς «Εκπαίδευση Ταλέντου», την οποία αναλύει στο 

βιβλίο της η Στάμου (ibid). 

 

Η σύλληψη της ιδέας «Εκπαίδευση Ταλέντου» έγινε από τον Ιάπωνα Shinichi Suzuki. O 

Suzuki πίστευε βαθειά πως η ανάπτυξη του ταλέντου είναι θέμα σωστής εκπαίδευσης και 

όχι κληρονομικότητας, και πως όλοι γεννιόμαστε με μια φυσική ικανότητα μάθησης. 

Παρομοιάζει την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας με την εκμάθηση της μουσικής (βλ. 

και Robin Moore, σελ.4). Λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου κατά τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του ανθρώπου, ο Suzuki πίστευε ότι εάν τα παιδιά εκτεθούν σε θετικά μουσικά 

ακούσματα από τη στιγμή της γέννησής τους μέχρι και την ηλικία των πέντε χρόνων, τότε 

θα είναι σε θέση να κατανοούν τη μουσική και να δημιουργούν μέσω αυτής τόσο εύκολα 

όσο κατανοούν και δημιουργούν μέσω της μητρικής τους γλώσσας. Επομένως, η έναρξη 

της μουσικής ζωής είναι ιδανικό να γίνεται νωρίς, ενώ με το που έρχεται ένα παιδί στη 

ζωή, και μέχρις ότου να είναι σε θέση να πάει σε κάποιο ωδείο, πρέπει να βρίσκεται όσον 

το δυνατό περισσότερο σε επαφή με μουσικά ακούσματα. Ειδάλλως, εάν παρέλθει η 

ηλικία των εννέα χρόνων, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά την 

ακουστική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί.  

 

Βασική αρχή της φιλοσοφίας Suzuki είναι η ανάπτυξη της ακοής η οποία για να ανθήσει 

βοηθείται από την ακρόαση, την μνήμη και τη χρήση νοητικών εικόνων. Σύμφωνα με 

έρευνες που έγιναν στο θέμα της ακρόασης, παρατηρήθηκε ότι όταν ένας μουσικός 

εκτίθεται κατ’ επανάληψη σε ένα μουσικό κομμάτι προτού επιχειρήσει να το μάθει, τότε 

όταν έρχεται η ώρα της εκμάθησης του κομματιού, αυτή γίνεται πολύ πιο γρήγορα και 

σωστότερα μιας και έχει προηγηθεί η ακουστική εξοικείωση με τη μελωδία. Μέσα από 

πολύχρονη άσκηση  οι μουσικοί καταφέρνουν να αποκωδικοποιούν γρήγορα και σωστά 

νέες πληροφορίες και ως εκ τούτου καταφέρνουν να αποστηθίζουν όλο και δυσκολότερη 

ή μεγαλύτερη σε διάρκεια μουσική. Επιπλέον κύριοι άξονες της «Εκπαίδευσης Ταλέντου» 

είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για προσοχή και συγκέντρωση του εκπαιδευόμενου, και 

η επιβράβευση του μαθητή τόσο από τον δάσκαλο όσο και από τους γονείς, στους 

οποίους προσδίδεται βασικότατη ευθύνη για την υγιή ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου 

των παιδιών. Στην μέθοδο Suzuki εκπαιδεύονται μαζί μαθητές και γονείς, οι οποίοι κατά 

τη μελέτη των παιδιών τους πολλές φορές υιοθετούν τη συμπεριφορά του δασκάλου 

δίνοντας οδηγίες και επιβραβεύοντας τα. Όσον αφορά στην εξάσκηση, αυτή πρέπει να 

γίνεται συνειδητά από μέρους του εκπαιδευόμενου, ενώ η διάρκεια της μελέτης να είναι 
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μεγάλη, να γίνεται τμηματικά, και με συγκεκριμένους κάθε φορά στόχους. Τέλος, η 

ηχογράφηση του μαθήματος και η επανάληψη είναι δύο τεχνικές που βοηθούν στην 

αφομοίωση της διδαχθείσας μουσικής. O Suzuki προτείνει και την συνεχή κοινωνία της 

μουσικής με τους άλλους ανθρώπους. Γενικά, οι απόψεις του Suzuki για την μουσική 

εκπαίδευση επιβεβαιώθηκαν από πλειάδα ερευνών και συντέλεσαν στην διάδοση της εν 

λόγω μεθόδου-φιλοσοφίας και στην εξάπλωσή της κυρίως στο χώρο της Αμερικής, αλλά 

και στην Ευρωπαϊκή Δύση. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Ολοκληρώνοντας την έρευνα της σχέσης σημειογραφίας και μουσικής, και την επίδραση 

της στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, είναι χρήσιμο να αναφερθούν και οι αντιλήψεις 

του Philip Priest (1989) για το παίξιμο με αυτί. Κατά τον Priest, ο λόγος για τον οποίο τα 

περισσότερα παιδιά αποθαρρύνονται και παρατούν την ενασχόλησή τους με την μουσική, 

είναι η επιμονή που τους ζητείται να επιδείξουν στην ανάγνωση και γραφή της μουσικής. 

Δεν δίνεται περιθώριο στους μαθητές να πειραματιστούν με την μουσική και να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους δημιουργώντας δικές τους μελωδίες, παρά μόνο 

προσδοκάται από αυτά η τέλεια μίμηση της μουσικής ενός άλλου. Η πρόταση του Priest 

(ibid) είναι η αλλαγή του κέντρου βάρους στην μουσική εκπαίδευση. Αντί αυτή να 

βασίζεται στη σημειογραφία, όπως συμβαίνει σήμερα, να στηρίζεται στο αυτί και στην 

ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων. Εξάλλου, τα σημάδια στη 

σημειογραφία είναι εικονική αναπαράσταση  αποτύπωσης του ήχου.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Priest (op.cit) τονίζει την αναγκαιότητα του να σκέφτεται κανείς με 

ήχους και να δημιουργεί ακουστικές παραστάσεις (‘aural images’: δηλαδή ξεκάθαρη 

αποτύπωση της μουσικής στη μνήμη) τις οποίες να σχετίζει με κινητικές εμπειρίες, έτσι 

ώστε να παράγει το επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα. Το να οπτικοποιείται και να 

αισθητοποιείται ο ήχος ως θέση και κίνηση στο όργανο θεωρείται μείζονος σημασίας για 

το παίξιμο με αυτί, καθώς αυτό βοηθάει στην αφομοίωση και διατήρηση της μελωδίας, 

του τόνου και του ρυθμού στη μνήμη. Όπως ο Suzuki  έτσι και ο Priest (ibid) τάσσεται 

υπέρ της εκτεταμένης έκθεσης των παιδιών στην μουσική, είτε είναι αυτή ηχογραφημένη, 

είτε προέρχεται από το ραδιόφωνο, είτε είναι ζωντανή μουσική, καθώς η ακουστική 

εμπειρία είναι το κλειδί της μουσικότητας. Ενθαρρύνει επίσης την μετοχή των παιδιών 

στην δημιουργία και τον πειραματισμό με την μουσική, καθώς αυτός είναι ο τρόπος με 

τον οποίο μαθαίνουν. Ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλλει στην γρήγορη εκμάθηση 

είναι η ύπαρξη κάποιου στόχου ή σκοπού στο παίξιμο τους. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η 

εκμάθηση χωρίς παρτιτούρες οδηγεί στην γρήγορη και σίγουρη ανάπτυξη της τονικής 

αίσθησης και φυσικότητας. Οπότε, είτε η μουσική καταγράφεται στον άνθρωπο λόγω της 

μετοχής του στις μουσικές παραδόσεις μιας κοινότητας, είτε η μουσική παράγεται ως 

εσωτερική διεργασία, είτε από σημειογραφία, είτε από κάποια εξωτερική πηγή, το κύριο 

όργανο αναπαραγωγής είναι το αυτί.  
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Μέσα τόσο από τις απόψεις του Priest, όσο και από τα όσα παρατέθηκαν παραπάνω 

σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης της μουσικής σε άλλες ιστορικές περιόδους και σε άλλες 

κουλτούρες από αυτήν της σύγχρονης Ευρώπης, γίνεται φανερό ότι ο καθιερωμένος 

τρόπος συστηματοποιημένης διδασκαλίας της μουσικής, το ξεκίνημα δηλαδή από την 

παρτιτούρα, ενέχει σοβαρά μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα αυτά συνοψίζονται στον 

κίνδυνο μιας μηχανικής σχέσης του παιδιού και αργότερα του ενήλικα μουσικού με τη 

μουσική, μιας σχέσης που θα στερείται μουσικής φαντασίας και ικανότητας για 

προσωπική δημιουργία. Κατά συνέπεια, ως κατακλείδα της εργασίας αυτής τονίζεται η 

ανάγκη και διατυπώνεται η πρόταση να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη μερίδα στη 

σύγχρονη μουσική διδασκαλία η ακουστική-ηχητική προσέγγιση και το αυτοσχεδιαστικό 

στοιχείο από τα πρώτα βήματα της μουσικής πορείας ενός παιδιού.  
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