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1. Πρόλογος 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζέρβα, όχι μόνο για την άμεση 

και καίρια υποστήριξη του ως επιβλέποντα, αλλά και για το ότι δημιούργησε την 

ευκαιρία να γνωριστώ εγώ και οι συμφοιτητές μου με την πανέμορφη μουσική της 

Jazz. Επίσης, ευχαριστώ τον συνεπιβλέποντα, κύριο Βούβαρη, για την ευρεία 

μουσική αντίληψη που καλλιεργεί μέσα από τις διαλέξεις του, όσο και για την 

υποστήριξη που παρέχει με γενναιοδωρία. Εν τέλει, ευχαριστώ όλους τους καθηγητές 

του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, που προσπαθούν για το καλύτερο, 

δεδομένων των συνθηκών, όπως και τους συμφοιτητές μου, για την πολύτιμη 

αλληλεπίδραση που είχαμε στα τέσσερα χρόνια του βίου μας στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 
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2. Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί, αρχικά, η μουσική και ιστορική πορεία 

της Jazz από την εμφάνιση της μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Θα αναφερθούν 

βασικά στοιχεία όσον αφορά τα στυλ της Ν. Ορλεάνης και του Σικάγο. Όσον αφορά 

την Swing, θα εξεταστούν διεξοδικά τα στοιχεία που την διαφοροποιούν μουσικά και 

ιστορικά από προγενέστερα ρεύματα. Θα ερευνηθεί, επίσης, η ιστορία της jazz 

κιθάρας στην ίδια χρονική περίοδο. Μέρος της έρευνας αυτής θα καλύψει την 

επίδραση της εμφάνισης της ηλεκτρικής κιθάρας στην Jazz. Τέλος, όσον αφορά τον 

Charlie Christian (1916-1941), θα ερευνηθούν οι μουσικές και τεχνικές του 

καινοτομίες. Θα παρατεθούν μετεγγραμμένα αποσπάσματα από προσχεδιασμένα και 

αυτοσχέδια σόλο του, συνοδευόμενα από μουσικολογικές αναλύσεις. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ JAZZ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1930 

 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, η Jazz ήταν συνδεδεμένη με τον 

υπόκοσμο, Από το Storyville της Ν. Ορλεάνης στις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τις 

νότιες περιοχές του Σικάγο και το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 1920, 

η Jazz ήταν η μουσική που παιζόταν σε καταγώγια στις κακόφημες περιοχές των 

μεγαλουπόλεων (Ernst-Berendt, 1989/1995). Όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν την 

εποχή της Swing. Ορόσημο της περιόδου της Swing αποτελεί η συναυλία του Benny 

Goodman (1909-1986), του «Βασιλιά της Swing» (Schuller, 1989, σ. 6) στο Palomar 

Ballroom του Λος Άντζελες, το 1935 (Gioia, 1997, σ.139). Τότε αρχίζει μια νέα 

περίοδος στην ιστορία της Jazz. Σταδιακά, η μουσική που είχε ταυτιστεί με τον 

υπόκοσμο των αστικών και βιομηχανικών κέντρων και ήταν φορτισμένη με 

κοινωνικό στιγματισμό και πλήθος προκαταλήψεων, άρχισε να γίνεται δημοφιλής και 

εξελίχθηκε στην «πρώτη μεγάλη μουσική βιομηχανία» (Ernst-Berendt, 1989/1995, 

σ.16). Επιπλέον, επηρέασε την ιστορία και εξέλιξη της μουσικής γενικότερα, 

οδηγώντας στην γέννηση δημοφιλών μουσικών ειδών στις επόμενες δεκαετίες. Ένα 

παράδειγμα είναι η Western Swing ή Jump, ένα υβρίδιο Country και Jazz. Ακόμη, σε 

παγκόσμιο επίπεδο,  παραδείγματα της επίδρασης της Swing αποτελούν η γέννηση 

της Gypsy Jazz στην Ευρώπη και η Latin Jazz στην Κούβα και την Λατινική Αμερική 

(Ernst-Berendt, 1989/1995). 

 

3.1 Προϊστορία: Γέννηση της Jazz στην Ν. Ορλεάνη 

 

Η γέννηση της Jazz προκύπτει από την μίξη πολύμορφων μουσικών 

παραδόσεων του αμερικανικού Νότου. Τα Blues, Gospel, Soul και Work Songs του 

19ου αιώνα, μαζί με την ιδιαίτερη ρυθμική χορευτική αίσθηση της Ragtime
1
, 

αποτέλεσαν πρώτη ύλη για δημιουργία της Jazz. Η ζύμωση αυτή έλαβε χώρα στη Ν. 

Ορλεάνη στις αρχές του 20ού αιώνα. Έγινε, ωστόσο, αισθητή πολύ αργότερα και, 

                                                           

1
 Η Ragtime ήταν πιανιστική μουσική που παιζόταν στα σαλούν μέχρι τα τέλη του 19ου 

αιώνα. Η ρυθμική της αίσθηση ήταν ιδιαίτερα χορευτική (upbeat) (Berlin, 1981, σ. 52). 
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παραδόξως, μακριά από την ίδια την Ν. Ορλεάνη, αρχικά στο Σικάγο, και έπειτα στην 

Ν. Υόρκη (Gioia, 1997).  

Η Ν. Ορλεάνη, στις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν κέντρο 

πολυπολιτισμικότητας. Στην ίδια πόλη συνυπήρχαν διάφορες ευρωπαϊκές 

κουλτούρες. Κυρίως γαλλική και ισπανική, δευτερευόντως βρετανική, ιταλική και 

γερμανική. Υπήρχαν, επίσης, τα στοιχεία των αμόρφωτων έγχρωμων πρώην δούλων, 

και. στον αντίποδα, των καλλιεργημένων ελεύθερων έγχρωμων Κρεολών. Αυτή η 

πληθυσμιακή και πολιτισμική πολυπλοκότητα αντικατοπτριζόταν στην μουσική 

παράδοση της πόλης, ειδικά σε ένα περιβάλλον που η πολιτισμική ανταλλαγή 

διευκολυνόταν από το σχετικά φιλελεύθερο γαλλοϊσπανικό ιδεολογικό κλίμα (Ernst-

Berendt, 1989/1995, σ.22-25).  

Στις αρχές του 19ου αιώνα, στοιχεία της Ragtime αναμειγνύονται με την 

ντόπια μουσική παράδοση στην Ν. Ορλεάνη. Η μουσική που έπαιζαν οι μπάντες της 

Ν. Ορλεάνης μέχρι τότε ήταν ευρωπαϊκής προέλευσης, όπως εμβατήρια, πόλκες, 

βαλς, και άλλες, κυρίως χορευτικές, μορφές (Gioia, 1997).Το χαρακτηριστικό της 

Ragtime που ενσωματώθηκε στην μουσική της Ν. Ορλεάνης είναι η ξεχωριστή 

ρυθμική αίσθηση, πολύ έντονα χορευτική. Το νέο αυτό στοιχείο συνδυάστηκε με τα 

ευρωπαϊκά είδη σύνθεσης και οδήγησε στην δημιουργία ενός εντελώς νέου στυλ. Το 

νέο μουσικό κράμα είναι η πρώτη μορφή Jazz (Ernst-Berendt, 1989/1995). Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1910 εμφανίζεται το ιδίωμα της Dixieland, όταν το στυλ της Ν. 

Ορλεάνης αφομοιώνεται από λευκούς μουσικούς (Gioia, 1997, σ.36). Η επίδραση 

των λευκών μουσικών παίζει σημαντικό ρόλο στην εξελικτική πορεία της Jazz, και θα 

συζητηθεί εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

Οι μουσικοί που θεωρούνται εκπρόσωποι του μουσικού στυλ της Ν. 

Ορλεάνης, είναι ο Buddy Bolden (1877-1931), και αργότερα ο “Jelly Roll” Morton 

(1890-1941), ο οποίος, μάλιστα, αυτοαποκαλούταν «δημιουργός της Jazz» (Gioia, 

1997, σ. 42). Οι χαρακτηριστικές μπάντες του ιδιώματος της Dixieland, η Original 

Dixieland Jazz Band (ODJB) και οι New Orleans Rhythm Kings ήταν οι πρώτες 

μπάντες αποτελούμενες από λευκούς μουσικούς της Ν. Ορλεάνης (Gioia, 1997).  
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3.2. Ιστορία της Jazz: Στυλ του Σικάγο και της Ν. Υόρκης 

Στα στυλ πριν από το 1910 μπορούν να εντοπιστούν προγονικά στοιχεία της 

Jazz. Από το 1920 τα στοιχεία αυτά αρχίζουν να παγιώνονται, οδηγώντας στην 

γέννηση ενός νέου μουσικού είδους. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει στο Σικάγο κατά την 

δεκαετία του 1920, και ολοκληρώνεται στην Ν. Υόρκη,  κατά τη δεκαετία του 1930 

(Ernst-Berendt, 1989/1995). 

3.1.1 Στυλ του Σικάγο 

 

Λίγο πριν την δεκαετία του 1920, ο πυρήνας των μουσικών εξελίξεων 

μετατοπίστηκε βορειότερα από την Ν. Ορλεάνη, στο Σικάγο. Αυτό συμπίπτει με την 

γενικότερη μετακίνηση στις βόρειες πολιτείες, λόγω των καλύτερων οικονομικών 

συνθηκών. Αυτό το κοινωνικό φαινόμενο ονομάστηκε Μεγάλη Μετανάστευση (Great 

Migration) και ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1910 (Trotter, 1991, σ. 22). Στο 

Σικάγο μετακινήθηκαν πολλοί σημαντικοί μουσικοί της Ν. Ορλεάνης, όπως ο “Jelly 

Roll” Morton και ο “King” Oliver (1881-1938). Στο Σικάγο, επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ηχογραφήσεις στην ιστορία της Jazz (Gioia, 1997). Το 

στυλ του Σικάγο γεννήθηκε με την αφομοίωση του στυλ της Ν. Ορλεάνης και του 

«Blues της υπαίθρου» (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ.29) από τους λευκούς μουσικούς 

του Σικάγο. Όπως προαναφέρθηκε (σ. 7), οι λευκοί μουσικοί εμφανίστηκαν στην Jazz 

ήδη από την δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. Στο Σικάγο, όμως, της δεκαετίας του 

1920, αρχίζει η επικράτηση των λευκών μουσικών στην jazz σκηνή, 

επαναπροσδιορίζοντας βασικές μουσικές παραμέτρους. Κάποιες από αυτές είναι η 

μεγαλύτερη ευκρίνεια της αρμονίας και η γραμμικότερη κίνηση της μελωδίας. 

Αφαιρώντας ένα μέρος του «γιορτινού» χαρακτήρα που είχε η Jazz στην Ν. Ορλεάνη 

(Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 29), επιτεύχθηκε μεγαλύτερη ακρίβεια και αρτιότερη 

μουσική οργάνωση. Έτσι, η Jazz στην σύγχρονη μορφή της πρωτοεμφανίζεται στο 

Σικάγο, από μουσικούς της Ν. Ορλεάνης (Gioia, 1997, σ.44-45). 

Στο στυλ του Σικάγο εμφανίζονται και παγιώνονται τα νέα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την Jazz. Αρχικά, το σόλο και ο σολίστας αποκτούν μεγαλύτερη 

σημασία και προβολή, καταρρίπτοντας το πρότυπο των παλαιότερων πολυθεματικών 

και αντιστικτικών μορφών. Δεύτερον, οι μελωδικές γραμμές γίνονται οριζόντιες, 
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γραμμικές, και κατ’ επέκταση πιο δεξιοτεχνικές σε σχέση με το στυλ της Ν. 

Ορλεάνης. Επίσης, δίνεται όλο και μεγαλύτερη σημασία στο σαξόφωνο ως κυρίαρχο 

όργανο, αντί του κλαρινέτου, το οποίο κυριαρχούσε στο ρεύμα της Ν. Ορλεάνης. 

Αυτό συντελεί και σε ευρύτερες ενορχηστρωτικές μεταρρυθμίσεις στα jazz σύνολα. 

Ρυθμικά, εισάγονται νέα στοιχεία, κυρίως η διευρυμένη χρήση συγκοπών και ο 

τονισμός των ασθενών χτύπων του μέτρου (off beats). Γενικά, η χορευτική αίσθηση 

(groove) κυριαρχεί στο παίξιμο των συνόλων αυτής της περιόδου (Ernst-Berendt, 

1989/1995, σ. 30-1). Μεγάλο μέρος των καινοτομιών εισάγονται και καθιερώνονται 

από τους Louis Armstrong  (1901-1971) και Bix Beiderbecke (1903-1931) (Ernst-

Berendt, 1989/1995, σ. 30). 

 

3.1.2 Στυλ της Ν. Υόρκης: Swing 

Ο πυρήνας των εξελίξεων της Jazz στα τέλη της δεκαετίας του 1920 

μετατοπίζεται στο Χάρλεμ της Ν. Υόρκης. Εκεί γεννήθηκε το ρεύμα που ονομάστηκε 

Swing, το οποίο αποτελεί εξέλιξη των στυλ της Ν. Ορλεάνης και του Σικάγο. Στην 

Swing καθιερώνονται πλέον καθολικά οι έννοιες που χαρακτηρίζουν την Jazz, από 

άποψη μουσικής, ήθους και ιδεολογίας. Φαινόμενα όπως η προβολή του σολίστα, η 

σύσταση των μεγάλων ορχηστρών, οι νέες ενορχηστρωτικές προσεγγίσεις, ο 

χαρακτήρας του αυτοσχεδιασμού, η εμπορικότητα των συνθέσεων, οι αμοιβές των 

μουσικών,  δεν είναι παρά μάρτυρες της πολυδιάστατης υφής που έχει το νέο ρεύμα. 

Δύο από τους πρωτοπόρους, τόσο μουσικούς και συνθέτες, όσο και διευθυντές jazz 

ορχηστρών είναι οι Benny Goodman και Count Basie (1904-1984) (Ernst-Berendt, 

1989/1995).  

Χαρακτηριστικότατο δείγμα της περιόδου της Swing είναι η δημιουργία 

μεγάλων ορχηστρών (Big Bands) (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 31). Μια μεγάλη 

ορχήστρα απασχολούσε έναν αναλογικά μεγάλο αριθμό οργανοπαικτών, συνήθως 

πλέον των είκοσι. Αισθητικά, η τάση δημιουργίας μεγάλων jazz ορχηστρών μπορεί 

να αποδοθεί στον ηχοχρωματικό πειραματισμό. Οι νέες ενορχηστρωτικές 

προσεγγίσεις προϋπέθεταν και το ανάλογο δυναμικό οργανοπαικτών. Η γενικότερη 

οικονομική κατάσταση έδωσε τη δυνατότητα στους φιλόδοξους διευθυντές 

ορχηστρών να κάνουν τις μεγάλες ορχήστρες πραγματικότητα. Αφ’ ενός, λόγω της 

Παγκόσμιας Οικονομικής Ύφεσης (Great Depression) (McElvaine, 1984, σ. 21), οι 
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αμοιβές των οργανοπαικτών ήταν χαμηλές, και αφ’ ετέρου, η Swing, με μέσο τη 

δυνατότητα ραδιοφωνικής εκπομπής, είχε αρχίσει να αποτελεί εμπορικό και 

προσοδοφόρο μουσικό είδος. Οι πρωτοπόροι στην οργάνωση  και διεύθυνση μεγάλων 

ορχηστρών ήταν οι Fletcher Henderson (1897-1952) και Duke Ellington (1899-1974), 

και οι προαναφερθέντες Count Basie και Benny Goodman, λίγα χρόνια αργότερα. Οι 

μεγάλες Jazz ορχήστρες της δεκαετίας του 1930 έδιναν επίσης εφαλτήριο σε ικανούς 

μουσικούς να ξεκινήσουν την καριέρα τους, πολλοί εκ των οποίων σχημάτιζαν έπειτα 

δικές τους ορχήστρες. Αναφέρονται επί παραδείγματι οι σολίστες Coleman Hawkins 

(1904-1969), Ben Webster (1909-1973) και Roy Eldridge (1911-1989), που 

αναδείχτηκαν μέσα από την ορχήστρα του Henderson (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 

457). 

Πριν απ’ την εμφάνιση των μεγάλων ορχηστρών στην Jazz, τα σύνολα ήταν 

κατ’ εξοχήν ολιγομελή, όπως οι Hot Five του Louis Armstrong και οι Red Hot 

Peppers του Jelly Roll Morton. Έτσι, την εποχή της Swing δημιουργείται η ανάγκη να 

επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των μικρότερων μουσικών συνόλων (combos) (Ernst-

Berendt, 1989/1995, σ. 484). Τα μικρά σύνολα ήταν πιο ευέλικτα και η οργάνωση 

τους ευκολότερη. Αυτό τους επέτρεπε να εμφανίζονται εκεί που οι μεγάλες 

ορχήστρες αδυνατούσαν, επί παραδείγματι σε μικρά νυχτερινά κέντρα. Έτσι, ακόμα 

όμως και στην εποχή της κορύφωσης των μεγάλων ορχηστρών, τα μικρά σύνολα 

συνέχισαν να υφίστανται και να ακμάζουν. Πολλές φορές, μάλιστα, αποτελούνταν 

από μουσικούς που συνεργάζονταν σε κάποια μεγάλη ορχήστρα. Αυτό το φαινόμενο 

ονομάστηκε «μπάντα μέσα στην μπάντα» (band within a band) (Ernst-Berendt, 

1989/1995, σ. 485). Ενδεικτικά αναφέρεται το σχήμα Benny Goodman Sextet, του 

οποίου όλοι οι μουσικοί ήταν περιστασιακά ή μόνιμα μέλη της Goodman Big Band. 

Άλλα επιτυχημένα μικρά Jazz σύνολα της περιόδου της Swing είναι το King Cole 

Trio του Nat King Cole (1919-1965), οι Kansas City Six του Count Basie και οι 

Woodchoppers του  Woody Herman  (1913-1987) (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 

485). 
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4. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ SWING 

Όπως ήδη ειπώθηκε, κατά την περίοδο της πρώιμης Swing, στην δεκαετία 

του 1930, η Jazz μουσική αποκτά συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός 

συγκεντρώνει και παγιώνει τα βασικά στοιχεία των ρευμάτων που κυριαρχούσαν τις 

προηγούμενες δεκαετίες. Παρακάτω παρατίθενται κάποια γενικά μουσικά 

χαρακτηριστικά της, όπως καθιερώθηκαν από αναγνωρισμένους μουσικούς του 

ρεύματος αυτού. 

 

4.1 Αρμονία 

 

Στην αρμονία της Swing της δεκαετίας του 1930 υπάρχουν αρκετά 

νεωτερικά στοιχεία σε σχέση με τη μέχρι τότε εδραιωμένη πρακτική, 

προετοιμάζοντας το έδαφος για την επαναστατική αρμονία της μεταγενέστερης Jazz 

παράδοσης. Ο βασικός αρμονικός σκελετός είναι κράμα σύγχρονων, τότε, λαϊκών 

τραγουδιών και ευρωπαϊκής αρμονίας (Levine, 1995).  

Μια από τις χαρακτηριστικές καινοτομίες που καθιερώνονται κατά την 

εποχή της πρώιμης Swing είναι η χρήση τετράφωνων συγχορδιών (Berliner, 1994, σ. 

72-76). Φυσικά, τέτοιες συγχορδίες επινοήθηκαν πολύ πριν την γέννηση της Swing, 

και χρησιμοποιήθηκαν και στο ρεπερτόριο της ευρωπαϊκής μουσικής συστηματικά, 

ιδιαίτερα από τον 19ο αιώνα και έπειτα.. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αρμονία είναι στην 

βάση της τρίφωνη. Αντίθετα, από την εποχή της Swing και έπειτα, οι συγχορδίες της 

Jazz γίνονται κατά βάση τετράφωνες, με την προσθήκη 6ων, 7ων, 9ων, 11ων, 

ελαττωμένων και άλλων συγχορδιών (Howard, 2002). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι ο εμπλουτισμός της τονικής με την 6η, όπως και της δεσπόζουσας με την 7η 

μικρή (Howard, 2002, σ. 10). Η νέα αρμονική αντίληψη αντικατοπτρίζεται και στην 

μελωδική κατασκευή.  

Για λόγους αρμονικής ποίκιλσης, ανάμεσα στις συγχορδίες μιας ακολουθίας, 

παρεμβάλλονται δευτερεύουσες συγχορδίες (secondary chords) (Howard, 2002, σ. 

14), συνήθως με σχέση πεμπτών. Αυτό συντελεί σε πλουσιότερη φωνοδήγηση (voice 

leading), και περισσότερες δυνατότητες στον αυτοσχεδιασμό. Ακόμη μεγαλύτερη 
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ποικιλία προκύπτει με την χρήση διαβατικών συγχορδιών (passing chords) (Howard, 

2002, σ. 20), οι οποίες είναι παράγωγες της χρωματικής σύνδεσης των συγχορδιών. 

Τέλος, η τοποθέτηση συγχορδιών σε αναστροφές εξυπηρετεί την ομαλή αντιστικτική 

κίνηση των φωνών. 

Η βασικότερη αρμονική σχέση που έχει καθιερωθεί στο ρεπερτόριο της Jazz 

είναι η ii7-V7-I7. Η σχέση αυτή δεν αφορά μόνο τη συγχορδία της τονικής, αλλά 

μπορεί να εμφανίζεται με τονικό κέντρο κάποια άλλη βαθμίδα, πχ ii7/IV-V7/IV-IV7. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το κομμάτι “Like Someone in Love” του Jimmy van 

Heusen(1913-1990) (Berliner, 1994 σ. 80).  

 

Μέτρο: 1          2             3                    4                   5                    6                 7 

||Dm7 | G7 | CM7 |Gm7 – C7| FM7|Bm7-E7| AM7| 
ii             V             I             ii                V           I            ii            V          i 

C:           I                          IV                     VI 

                                8               9               10            11             12 

             |     /    | Am7  |  D7 | Dm7 | G+7|| 
     ii           V             ii            V 

                            V                  I 

Παράδειγμα 1. Αρμονία του κομματιού “Like Someone I love” του Jimmy Van 

Heusen (Berliner, 1994 σ. 80).  

 

 Άλλες συνήθεις σχέσεις είναι οι I7-VI7-ii7-V7,  III7-VI7-II7-V7,  v7- Ι7-IV-

iv, και παράγωγες τους (Berliner, 1994 σ. 79). 

 

4.2 Μελωδία και αυτοσχεδιασμός 

Κατά βάση, η μελωδία στην εποχή της πρώιμης Swing είχε άμεση σχέση με 

την αρμονία. Μεγάλο μέρος των φράσεων, και οπωσδήποτε τα σημεία μεγάλης 

ρυθμικής και μετρικής έμφασης, δομούνταν σε νότες που εμπεριέχονταν στην 

αρμονία, με την μορφή αρπισμών. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε (σ. 11-12), η 
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αρμονία της Swing είναι ήδη αρκετά διευρυμένη. Επομένως, η μελωδική κίνηση με 

βάση τους αρπισμούς επιτρέπει να δημιουργηθούν πολλοί διαφορετικοί μελωδικοί 

συνδυασμοί (Howard, 2002, σ. 32).  

Μεγαλύτερος μελωδικός πλούτος προκύπτει με την χρήση ξένων φθόγγων. 

Οι διαβατικοί φθόγγοι, χρωματικοί και διατονικοί, που λειτουργούν ως σύνδεση των 

συγχορδιακών φθόγγων, προσδίδουν μεγαλύτερη κίνηση στην αυτοσχεδιαζόμενη 

μελωδία. Οι επερείσεις, εκφυγές και καθυστερήσεις υπογραμμίζουν με μεγαλύτερη 

σαφήνεια την ισχύ των συγχορδιακών φθόγγων και της αρπισματικής κίνησης 

(Howard, 2002, σ. 39). Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην χρήση της “blue 

note”
2
 (Berliner, 1994, σ. 68), συνήθως ως τριημιτόνιο ή ως τρίτονο, μία νότα εκτός 

κλίμακας, που λύνεται σε σύμφωνη συγχορδιακή νότα δια του φαινομένου της έλξης 

(Howard, 2002,σ. 6). Επίσης, χρησιμοποιούνται πολλών ειδών κλίμακες. 

Ευρωπαϊκές, πεντάτονες, ολοτονικές, τροπικές κλίμακες, ή και μίξεις αυτών, 

χρησιμοποιούνται συστηματικά στην κατασκευή μελωδιών της Jazz, ήδη από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1920 (Levine, 1995).  

Σε σχέση με τη δημιουργία μελωδιών και φράσεων, πρέπει να αναφερθεί και 

η τεχνική της παράφρασης. Η σύνθεση της μελωδίας στην Jazz βασίζεται σε  

χαρακτηριστικά μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα (riffs) (Berliner, 1994 σ. 102). Πολλά 

από αυτά τα μοτίβα δομούνται σε παραλλαγμένες μελωδίες γνωστών και δημοφιλών 

κομματιών της εποχής (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 185). Η τεχνική της παραλλαγής 

μελωδιών ονομάζεται παράφραση (Berliner, 1994, σ. 664). 

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η ίδια η δημιουργικότητα του μουσικού. 

Στα πλαίσια της ροής του αυτοσχεδιασμού παράγονται φράσεις οι οποίες δεν 

εντάσσονται αμιγώς σε κάποιο καθιερωμένο θεωρητικό σύστημα. Οι αυτοσχεδιαστές 

της Jazz συνθέτουν τέτοιες ιδιωματικές φράσεις που αποτελούν δείγμα της 

προσωπικής του μουσικής αντίληψης και των μουσικών του καταβολών (Ernst-

                                                           

2
 Blue note: νότα που λειτουργεί ως στοιχείο διανθισμού. Προέρχεται από την παράδοση 

της Blues, όπου περιείχε και μικροτονικές αλλοιώσεις. Η χρήση της blue note πέρασε και στην jazz 

πρακτική και είναι δηλωτικό της σύνδεσης των δύο μουσικών ειδών. Στην Jazz εμφανίζεται συνήθως 

με την μορφή τριημιτονίου ή τριτόνου (Berliner, 1994, σελ.168). 
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Berendt, 1989/1995). Αυτή η τάση για πειραματισμό, άλλωστε, είναι ένας από τους 

παράγοντες που συντελούν στην εξέλιξη κάθε είδους μουσικής, και βέβαια η Jazz δεν 

θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.  

4.3 Δομή των φράσεων και μορφολογία  

Οι μελωδικές φράσεις της Swing στηρίζονται σε χαρακτηριστικά μελωδικά 

και ρυθμικά μοτίβα, τα οποία ενδοθεματικά εξελίσσονται με μορφή ερωταποκρίσεων, 

στο σχήμα που ονομάζεται «φωνή και αντιφώνηση» (call and response) (Ernst-

Berendt, 1989/1995, σ.31). Το σχήμα αυτό συναντάται τόσο στην οργάνωση των 

θεμάτων όσο και των αυτοσχέδιων σόλο. 

Οι φόρμες που κυριάρχησαν στην Swing ήταν η φόρμα “Rhythm Changes” 

και η φόρμα “Blues”. Υπάρχουν και άλλες φόρμες, λιγότερο συνηθισμένες, όπως οι 

ABAC, ABCD, ΑΑΒC, AB, ABA, ΑΑΒ, ΑΒC, ή και ακόμη πιο αντισυμβατικές 

(Levine, 1995, σ. 383-390).  

Η φόρμα Rhythm Changes είναι τριάντα δύο μέτρων, με τέσσερα τμήματα 8 

μέτρων και την μορφή ΑΑΒΑ. Το Α μέρος έχει ρόλο κύριας ιδέας, ενώ το Β μέρος, η  

«γέφυρα» (bridge) (Howard, 2002, σ. 15), έχει τον ρόλο ελεύθερης σολιστικής 

ανάπτυξης και παραλλαγής. Υπάρχει τεράστιος αριθμός κομματιών που δομούνται σε 

αυτή την φόρμα, τόσο κατά την περίοδο της Swing, όσο και αργότερα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται το “I Got Rhythm” του George Gershwin (1898-1937), που έχει 

διασκευαστεί από πολλούς μεταγενέστερους jazz μουσικούς (Howard, 2002, σ. 15). 

Η φόρμα “Blues” αποτελείται από δώδεκα μέτρα, συνήθως με κατάτμηση σε τρία 

τετράμετρα, όπου κυριαρχούν αντίστοιχα η Ι, η IV και η V βαθμίδες (Berliner, 1994, 

σ. 76). Το τέλος της δωδεκάμετρης ενότητας να οδηγεί με σαφή αρμονικό τρόπο σε 

επανάληψη, εν είδη κυκλικής φόρμας (turn-around) (Berliner, 1994 σ. 79 και 85). 

Αναφέρεται σαν παράδειγμα το “St. Louis Blues”, ένα κομμάτι που γράφτηκε το 

1914 από τον W.C. Handy (1873-1958), και διασκευάστηκε μεταξύ άλλων από τον 

Benny Goodman, τον Duke Ellington και τον Count Basie.  



Αγαθαγγελίδης Δημήτριος  Α.Μ: 4/11 

 15 

4.4 Παλμός, ρυθμός, swing 

Swing, εκτός από το στυλ της Jazz της περιόδου του 1930, ονομάζεται και το 

χαρακτηριστικό ρυθμικό μόριο στο οποίο αυτή βασίζεται. Κατά κανόνα, το swing της 

ομώνυμης περιόδου σαν αίσθηση του παλμού είναι δομημένο σε τρία τρίηχα όγδοα, 

εκ των οποίων τα δύο πρώτα δεμένα (Howard, 2002, σ. 4-5).  

 

 

 

 

Παράδειγμα 2. Το βασικό ρυθμικό μόριο (swing) κατά την δεκαετία του 1930 

(Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 227 )  

 

Τα τρίηχα δίνουν στη Swing την έντονη χορευτική αίσθηση (groove) (Ernst-

Berendt, 1989/1995, σ. 226), που την έκαναν πολύ δημοφιλή την δεκαετία του 1930. 

Σε ευρύτερο πλαίσιο, το swing ως χορευτική ρυθμική αίσθηση διαπνέει την Jazz 

συνολικά, εξαρτώμενο από την προσωπική απόδοση του παλμού. Όπως είπε ο Duke 

Ellington «(η μουσική) δεν έχει κανένα νόημα, εάν δεν έχει swing» (Gioia, 1997, 

σ.132). Επομένως, εκτός από την αντίληψη του swing σαν ένα δεδομένο ρυθμικό 

μοτίβο, swing είναι η ιδιότητα της Jazz να μεταδίδει ενέργεια που ερμηνεύεται με 

κίνηση (Berliner, 1994, σ. 132 και 152) Ο ιδιαίτερος αυτός χαρακτήρας διαπνέει και 

πολλά άλλα δημοφιλή και χορευτικά μουσικά είδη του 20ού αιώνα (Goins και 

McKinney, 2005). 

Στην εποχή της Swing, εφαρμόζεται επίσης αλλαγή στο μέτρο. Στα 

παλαιότερα στυλ της Ν. Ορλεάνης και του Σικάγο, η μετρική διαίρεση είναι διμερής 

(2/4). Κατά την περίοδο της Swing, το μέτρο αλλάζει σε τετραμερές (4/4). 

Προστίθεται, επίσης,  ένα νέο στοιχείο άρθρωσης, συναρτήσει της τετραμερούς 

μετρικής διαίρεσης. Αν και οι ισχυροί μετρικά χτύποι είναι ο 1ος και 3ος, εντούτοις 

οι χτύποι που τονίζονται είναι οι ασθενείς, 2ος και 4ος (off-beats) (Howard, 2002, σ. 

6), γεγονός που ενισχύει την τάση σωματικής έκφρασης του ρυθμού. Θεωρείται ότι 

αυτό αποτελεί κατάλοιπο της μουσικής παράδοσης των εγχρώμων μουσικών της Ν. 

Ορλεάνης (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 226). Τέλος, νέο ρυθμικό στοιχείο είναι η 
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εκτενής χρήση συγκοπών. Η χρήση των συγκοπών εντοπίζεται τόσο στη μελωδία όσο 

και στη συνοδεία κατά την περίοδο της Swing (Berliner, 1994, σ. 147). 

 

4.5 Σχεδιασμός (Arrangement)  

 

Στα πλαίσια των μεγάλων jazz ορχηστρών, ο αριθμός των μουσικών που 

έπρεπε να συντονιστούν για την επίτευξη ενός αποδεκτού αποτελέσματος ήταν 

μεγάλος. Το γεγονός αυτό έκανε αναγκαίο τον σχεδιασμό (arrangement) (Ernst-

Berendt, 1989/1995, σ. 72). Είτε προφορικός είτε γραπτός, ο σχεδιασμός κατέστη 

απαραίτητος για την οργανωμένη ερμηνεία, καθορίζοντας εκ των προτέρων την 

φόρμα ενός κομματιού. Αυτό αφορούσε επίσης τα προσχεδιασμένα και αυτοσχέδια 

μελωδικά μέρη. Μέσω του σχεδιασμού, κατέστη εφικτή η σύνθεση και ερμηνεία πιο 

πολυσύνθετων μορφολογικά, ερμηνευτικά και ενορχηστρωτικά, ιδεών. Εφ’ όσον, δε, 

οργάνωνε την φόρμα και το αρμονικό περιεχόμενο, ο σχεδιασμός συνέβαλε στην 

εξύψωση της φαντασίας και της δεξιοτεχνίας του μονόφωνου ή πολύφωνου 

αυτοσχεδιασμού (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 98-100 και 190-4). Από τους πολλούς 

σχεδιαστές που διακρίθηκαν κατά την περίοδο της Swing, αναφέρεται ο Fletcher 

Henderson. Οι σχεδιασμοί του Henderson κατά την συνεργασία του με τον Benny 

Goodman συνέβαλαν στην οργάνωση και ακρίβεια που χαρακτηρίζουν την ορχήστρα 

και το σεξτέτο του τελευταίου (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 190-194).
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5. Η JAZZ ΚΙΘΑΡΑ 

 

5.1 Οι πρώτοι Jazz κιθαρίστες 

Η κιθάρα, όντας φορητή και οικονομική, χρησιμοποιήθηκε ως όργανο 

συνοδείας της φωνής και της οργανικής μελωδίας σε προγονικά είδη της Jazz. Στα 

Work Songs των έγχρωμων δούλων κατά τον 19ο αιώνα και στα Blues και Gospel 

των αρχών του 20ού αιώνα, η κιθάρα κατείχε σημαντική θέση ως όργανο συνοδείας. 

Κατ’ εξαίρεση, υπάρχουν μουσικοί που την χρησιμοποίησαν ως μελωδικό όργανο, 

πολύ πριν την καθιέρωση της ως τέτοιου, όπως οι Huddie William “Lead Βelly”  

Ledbetter (1888-1949)  και “Big Bill” Broonzy (1893-1958)  (Feather, 1996). 

Κάποιοι, μάλιστα, καλλιέργησαν μια μορφή σόλο που βασίζεται σε συγχορδίες 

(chord soloing) (Lieberson, 1996, σ.100),όπως οι Floyd Smith (1917-1982) και 

Freddie Green (1911-1987) (Goins & McKinney, 2005). 

Όπως ήδη ειπώθηκε (σ. 8-9), πολλοί μουσικοί από τη Ν. Ορλεάνη 

εγκαταστάθηκαν στο Σικάγο κατά την δεκαετία του 1920. Τότε κάνει για πρώτη φορά 

την εμφάνιση της η jazz κιθάρα.  Πρωτοπόροι της jazz κιθάρας είναι δύο κιθαρίστες 

από την Ν. Ορλεάνη, οι Johny St. Cyr (1890-1966) και Lonnie Johnson (1899-1970) 

(Schuller, 1989, σ.225). Ήδη με την εμφάνιση της jazz κιθάρας παγιώνεται μία 

διάκριση την οποία πρώτος ο Charlie Christian θα καταρρίψει: η διάκριση ανάμεσα 

σε ρυθμική και μελωδική κιθάρα. Ο Johny St. Cyr, ο οποίος συνεργάστηκε με τους 

“King” Oliver, Louis Armstrong και “Jelly Roll” Morton, είναι ο χαρακτηριστικός 

εκπρόσωπος του ρυθμικού στυλ της περιόδου αυτής. Ο Lonnie Johnson, που είχε 

παίξει μεταξύ άλλων με τον Duke Ellington, είναι εκπρόσωπος του μελωδικού (single 

note) στυλ (Ernst-Berendt, 1989/1996, σ. 354). Κιθαρίστες καθενός από τα δύο στυλ 

διακρίθηκαν στα επόμενα χρόνια. Την δεκαετία του 1930, στο ρεύμα της Swing, 

διακρίνονται στο ρυθμικό παίξιμο οι Freddie Green και Teddy Bunn (1909-1978) , 

ενώ οι Eddie Condon (1905-1973), Eddie Lang (1909-1933), Karl Kress (1907-1965), 

Dick McDonough (1904-1938), George Van Eps (1913-1998) και ο Ευρωπαίος 

Django Reinhardt (1910-1953) αποτελούν παραδείγματα βιρτουόζων του μελωδικού 

στυλ (Feather, 1996, σ. 3-6).  
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Βασική αιτία για τον διαχωρισμό της jazz κιθάρας σε μελωδική και ρυθμική 

είναι η ένταση. Τόσο λόγω κατασκευής, όσο και λόγω τεχνικής, η ακουστική κιθάρα 

υστερεί σημαντικά σε ένταση σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα της Jazz (χάλκινα και 

ξύλινα πνευστά, πιάνο, κρουστά κτλ). Δεύτερον, δεσμευτικό είναι και το γεγονός ότι 

κιθάρα, και πάλι αναφορικά με τα προαναφερθέντα όργανα, έχει περιορισμένη 

έκταση δυναμικής. Οι δυναμικές διαβαθμίσεις των υπόλοιπων οργάνων, ένα 

απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο, είναι ανέφικτες για μία ακουστική κιθάρα. Τέλος, 

και πάλι λόγω κατασκευής, είναι δύσκολο, αν όχι ανέφικτο για ένα κιθαριστή 

ακουστικής κιθάρας, να επιτύχει άλλες εκφραστικές τεχνικές, όπως εκτεταμένο legato 

ή glissando, σε επαρκή ένταση και έκταση (Feather, 1996). Για τους λόγους αυτούς, η 

κιθάρα λειτουργούσε κατά βάση ως συνοδευτικό όργανο σε μεγάλες ορχήστρες και 

σπάνια έπαιζε μελωδικά. Εξαίρεση αποτελούν σχήματα που συνετέθησαν και 

διευθύνονταν από κιθαρίστες, όπου η ενορχήστρωση προσαρμοζόταν αναλόγως 

(Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 357). 

5.2 Επινόηση της ηλεκτρικής κιθάρας   

Όπως ήδη ειπώθηκε, το θέμα του ήχου δεν επέτρεπε την εναλλαγή ρυθμικού 

και μελωδικού παιξίματος στην κιθάρα με αποδεκτά ηχητικά αποτελέσματα, παρόλο 

που το όργανο από τη φύση του προσφέρει αυτή την δυνατότητα. Όλα άλλαξαν με 

την καινοτόμα προσέγγιση του Charlie Christian στην κιθάρα, την εισαγωγή δηλαδή 

της ηλεκτρικής ενίσχυσης. Οι δυνατότητες που είχε η ηλεκτρική κιθάρα οδήγησαν σε 

ριζική αναθεώρηση του ρόλου της κιθάρας στην Jazz (Feather, 1996, σ. 3).  

Από τις αρχές του 20ού αιώνα υπήρξαν πειράματα στην ηλεκτρική ενίσχυση 

ακουστικών οργάνων, και στις δεκαετίες 1910-1920 πολλοί διεκδίκησαν την 

πατρότητα της ιδέας. Η πρώτη κατοχυρωμένη εφαρμογή ηλεκτρικής ενίσχυσης σε 

κιθάρα έγινε το 1931, σε ένα όργανο που ονομάστηκε «Τηγάνι» (“Fry Pan”) (Ingram, 

2001, σ.11). Το 1934, η ηλεκτρική κιθάρα άρχισε να διατίθεται στο εμπόριο. Από το 

1936 και μετά, η εμπορικότητα της αυξανόταν σταδιακά, γεγονός που οδήγησε στην 

διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση του οργάνου. Μεταξύ των σημαντικότερων 

κατασκευαστών ήταν οι Leo Fender (1909-1991)  και Adolph Rickenbacker (1886-

1976), και η εταιρία Gibson (Ingram, 2001). 
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Η πρώτη ηλεκτρική κιθάρα που χρησιμοποιήθηκε μαζικά στην Jazz 

εμφανίστηκε το 1936. Ήταν το μοντέλο ES-150
3
 της εταιρίας Gibson. 

Κατασκευαστικά ήταν πανομοιότυπη με την ακουστική κιθάρα L-50 της ίδιας 

εταιρείας, με εξαίρεση την προσθήκη ενός ηλεκτρομαγνήτη. Ήταν η πρώτη 

ηλεκτρική κιθάρα με «σχήμα οκτώ» (Ingram, 2001, σ. 37), όμοια, δηλαδή, σε σχήμα 

με τις «ισπανικές» κλασικές κιθάρες, . Οι μέχρι τότε ηλεκτρικές κιθάρες ήταν 

συμπαγείς (solid body) (Ingram, 2001, σ. 11), πράγμα το οποίο περιόριζε την χρήση 

τους σε συγκεκριμένα μουσικά είδη. Αντίθετα, οι δυνατότητες που είχε η ES-150 την 

έκαναν βαθμιαία δημοφιλέστατη, και την ενέταξαν σε μια πληθώρα μουσικών 

ιδιωμάτων, μεταξύ αυτών και της Jazz (Ingram, 2001).  

                                                           

3
 Ο κωδικός“ES” αντιστοιχεί στα αρχικά “Electric Spanish”, όνομα το οποίο είναι δηλωτικό 

του σχήματος και της κατασκευής της (Ingram, 2001). 
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6. CHARLIE CHRISTIAN 

Ο Charlie Christian, όπως και πολλοί, σύγχρονοι του, μουσικοί της Jazz, 

παρουσίασε πολλές μουσικές και στιλιστικές καινοτομίες. Κυριότερη αυτών είναι η 

εισαγωγή της ηλεκτρικής κιθάρας στο ρεπερτόριο. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 

ηλεκτρικής κιθάρας, εισήγαγε και ένα νέο στυλ παιξίματος (Ernst-Berendt, 

1989/1995). Πολλοί βιρτουόζοι κιθαριστές, όπως οι Barney Kessel (1923-2004), “T-

Bone” Walker (1910-1975),  BB King (1925-) και Les Paul (1915-2009) βασίστηκαν 

στις καινοτομίες που εισήγαγε ο Christian για την δημιουργία του δικού τους στυλ. Ο 

κιθαρίστας Jimmy Vaughn (1951-)είπε σε μια συνέντευξή του: «Χωρίς τον Charlie 

Christian, η Jazz και η Blues δεν θα ακουγόταν το ίδιο, ούτε θα ήταν τόσο 

δημοφιλείς» (Ayeroff, 2005, σ.6). 

 

6.1 Βιογραφία 

O  Charles Henry “Charlie” Christian γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1916, στην 

μικρή πόλη Μπόναμ (Bonham), της πολιτείας Τέξας. Το 1918, για οικονομικούς 

λόγους, η οικογένεια του μετακόμισε στην Οκλαχόμα. Η νέα τους κατοικία 

βρισκόταν στην συνοικία των Αφροαμερικανών “Deep Deuce”, που ήταν πάμφτωχη 

αλλά με έντονη μουσική δράση.  Η πόλη της Οκλαχόμα, όπως και όλα τα αστικά 

κέντρα των μεσοδυτικών Πολιτειών εκείνη την περίοδο, είχε αξιόλογο δυναμικό 

ντόπιων μουσικών. Αυτό θα αποτελέσει καίρια επίδραση στην μουσική μόρφωση του 

Christian. Από πολύ μικρή ηλικία, ο Charlie Christian και τα αδέρφια του, 

διδάχτηκαν μουσική από τον πατέρα τους, Clarence Henry Christian. Λίγο μετά την 

εγκατάσταση της στο νέο περιβάλλον, η οικογένεια Christian έπαιζε μουσική στο 

δρόμο βιοποριστικά (Goins & McKinney, 2005). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο 

πιανίστας και δέκα χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του Charlie Christian, Edward 

Christian (1906-1958), είχε οργανώσει και διεύθυνε μία μπάντα στην Οκλαχόμα, με 

μεγάλη τοπική φήμη και δυναμικό ικανών μουσικών. Ο κιθαρίστας  Ralph “Bigfoot” 

Hamilton και ο τρομπετίστας James Simpson , με τους με τους οποίους ο Edward 

Christian συνεργαζόταν, μύησαν συστηματικά τον Charlie Christian στην μουσική, 

διδάσκοντας του αρμονία και μουσική ανάγνωση. Οι γνώσεις που απέκτησε 
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λειτούργησαν σαν βάση για την δημιουργία του δικού του στυλ. Στα τέλη του 1931 

του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει σε μια από τις εμφανίσεις της μπάντας του αδερφού 

του στο κλαμπ Honey Murphy’s. Κέρδισε τον θαυμασμό όλων, τόσο με τις παικτικές 

του δεξιότητες, όσο και με τον σεμνό του χαρακτήρα. Έτσι, άρχισε να εμφανίζεται 

και να γίνεται γνωστός, συμμετέχοντας σε εμφανίσεις με διάφορες τοπικές μπάντες 

μέχρι το 1935. Μία εξ αυτών ήταν η αρκετά γνωστή τοπική μπάντα Blue Devils. 

Έπαιζε, επίσης, με πολλούς μουσικούς που περιόδευαν στην Οκλαχόμα, μεταξύ 

αυτών οι Lester Young, Count Basie και “T-Bone” Walker (Goins & McKinney, 

2005). 

Το 1936, ο Charlie Christian άρχισε να πειραματίζεται με τον ήχο και τις 

δυνατότητες της ηλεκτρικής κιθάρας. Αυτό τον έκανε ακόμη πιο διάσημο. Επίδραση 

προς αυτή την κατεύθυνση άσκησαν οι κιθαρίστες Eldon Shamblin (1916-1998), 

Leon McCauliffe (1917-1988) και Bob Dunn (1908-1971), οι οποίοι πέρασαν κατά 

καιρούς από την μπάντα Texas Playboys του Bob Willis (1905-1975). Στο διάστημα 

1936-39 η φήμη του επεκτεινόταν και έξω από τα τοπικά όρια της Οκλαχόμα, ενώ ο 

ίδιος συνέχιζε να βελτιώνει το στυλ και τις ικανότητες του (Goins & McKinney, 

2005). 

Ορόσημο της καριέρας του Christian αποτέλεσε μια βραδιά τον αρχών του 

Ιουλίου του 1939. Η καταξιωμένη πιανίστα “Mary Lou” Williams (1910-1981), 

παρακολούθησε μια μουσική αναμέτρηση (battle) (Goins & McKinney, 2005, σ. 136) 

μεταξύ αυτού και του γνωστού κιθαρίστα Floyd Smith. Εντυπωσιασμένη από τις 

ικανότητες του Christian, τον σύστησε στον John Hammond (1910-1987), παραγωγό 

του ήδη γνωστού Benny Goodman. Ο Hammond είχε αποδείξει την διορατικότητα 

του προωθώντας χαρισματικούς μουσικούς, όπως η τραγουδίστρια Bessie Smith 

(1894-1937). Προγραμματίστηκε μια ακρόαση στo μπαρ Ruby’s Grill στις 2 

Αυγούστου 1939, όπου ο Hammond άκουσε τον Christian. Λίγες μέρες αργότερα, τον 

κάλεσε στο Λος Άντζελες για να τον ακούσει ο Goodman αυτοπροσώπως. Αυτό 

σηματοδότησε την έναρξη της διεθνούς καριέρας του Christian (Goins & McKinney, 

2005). 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι, αρχικά, ο Christian φιλοδοξούσε να 

συνεργαστεί με τον Duke Ellington. Τον ενδιέφερε, επίσης, η πιθανή συνεργασία με 

τον Count Basie. Η προοπτική να δουλέψει με τον Benny Goodman δεν είχε, 
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καταρχήν ληφθεί υπόψη. Ομοίως, όταν ο Goodman άκουσε την πρόταση του 

Hammond να εισάγει την ηλεκτρική κιθάρα στο σχήμα του δεν ήταν καθόλου 

ενθουσιασμένος. Ο Hammond στην αυτοβιογραφία του αναφέρει τα ακριβή λόγια 

του Goodman: «και ποιος … θέλει να ακούσει έναν παίκτη ηλεκτρικής κιθάρας;» 

(Goins & McKinney, 2005, σ. 150). Επιπλέον, στην ακρόαση που οργανώθηκε για 

τον Christian στις 10 Αυγούστου 1939, φτωχή σε ήχο λόγω έλλειψης ενισχυτή, ο 

Goodman δεν εντυπωσιάστηκε διόλου από τις ικανότητες του Christian. Όλα 

άλλαξαν το ίδιο βράδυ. Κατά την εμφάνιση του σεξτέτου του Goodman στο 

εστιατόριο Victor Hugo’s, ο Hammond ανέβασε απροειδοποίητα τον Christian στην 

σκηνή σε ένα κενό του προγράμματος. Ο Goodman δεν αντέδρασε για να μην εκθέσει 

την μπάντα. Αντίθετα, ξεκίνησε να παίζει το “Rose Room”, ένα κομμάτι που, κατά 

την εκτίμηση του ο Christian δεν ήξερε. Όταν ήρθε η στιγμή του πρώτου σόλο, 

ανέλαβε θαρραλέα ο Christian, αυτοσχεδιάζοντας αδιάκοπα για σαράντα πέντε λεπτά. 

Ο Goodman ενθουσιασμένος ζήτησε από τον Christian να συνεργαστούν, όχι μόνο 

στα πλαίσια του σεξτέτου, αλλά και της ορχήστρας Goodman (Goins & McKinney, 

2005). 

Το ότι προτάθηκε στον Charlie Christian να συνεργαστεί με τον Goodman, 

όπως και το ότι διεκδικήθηκε με επιμονή απέναντι σε άλλες μπάντες από τον 

Hammond, δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο των δεξιοτήτων του. Ήταν επίσης αποτέλεσμα 

της γενικότερης κατάστασης στην jazz σκηνή της εποχής. Μετά τις πρώτες του 

περιοδείες, στο διάστημα 1935-38, ο Goodman είχε χάσει από την ομάδα των 

μουσικών του δύο σημαντικούς συνεργάτες του. Ο πιανίστας Teddy Wilson (1912-

1986) και ο ντραμίστας Gene Krupa (1909-1973) αποχώρισαν για να ηγηθούν δικών 

τους μουσικών σχημάτων. Το σεξτέτο και η ορχήστρα του Goodman είχαν δεχτεί 

μεγάλο πλήγμα. Είχαν επιστρατευτεί διάφορες λύσεις ανάγκης, όπως η τοποθέτηση 

του σχεδιαστή Fletcher Henderson στο πιάνο και του βιμπραφωνίστα Lionel 

Hampton (1908-2002) στα τύμπανα. Η ανακάλυψη του Christian από τον Hammond 

συνέπεσε με την αποφασιστική επάνοδο του Goodman, και όχι τυχαία. Η στρατηγική 

του Hammond στρεφόταν, πρώτον, στην καινοτομία, όπως μαρτυρά η προσθήκη της 

ηλεκτρικής κιθάρας και του βιμπραφώνου στο σεξτέτο του Goodman. Επίσης, η 

σύσταση ενός μικτού σχήματος, όπου λευκοί και έγχρωμοι μουσικοί έπαιζαν μαζί, 

είχε κοινωνική απήχηση. Και οι δύο αυτές παράμετροι εμπεριείχαν τεράστιο ρίσκο, 

και ορισμένες φορές δημιούργησαν εντάσεις, τόσο εντός, όσο και εκτός του γκρουπ. 
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Εν τέλει, ωστόσο, πέτυχαν αυτό που ο Hammond είχε κατά νου: επανέφεραν τον 

Goodman δυναμικά στο προσκήνιο της  jazz σκηνής(Goins & McKinney, 2005). 

Η συνεργασία του Christian με τον Goodman διήρκεσε μέχρι τον θάνατο του 

πρώτου, το 1942. Όταν ο Christian προσελήφθη, το σεξτέτο του Goodman 

απαρτιζόταν από τους Fletcher Henderson στο πιάνο, Lionel Hampton στο 

βιμπράφωνο, Arthur Bernstein (1909-1964) στο μπάσο και Nick Fatool (1915-2000) 

στα τύμπανα, και φυσικά τον Goodman στο κλαρινέτο. Εκτός από το σεξτέτο, ο 

Christian έπαιζε περιστασιακά και στην μεγάλη ορχήστρα του Goodman, σε 

ηχογραφήσεις, ραδιοφωνικές εκπομπές και περιοδείες σε διάφορες πολιτείες των 

ΗΠΑ. Την ίδια περίοδο εμφανιζόταν τακτικά στο Minton’s Playhouse, στο Carnegie 

Hall και άλλους χώρους της jazz σκηνής. Έπαιζε, επίσης, με πολλούς μουσικούς. 

Μεταξύ αυτών ήταν οι Count Basie, Dizzy Gillespie (1917-1993), Lester Young, 

Thelonious Monk (1917-1982) και η τραγουδίστρια Ida Cox (1896-1967)(Goins & 

McKinney, 2005). 

Η ζωή που ο Christian διήγαγε ως σταρ της Jazz τον έφθειρε και τον 

κατέβαλε, δεδομένης της αδύνατης κράσης του. Οι αλλεπάλληλες περιοδείες, οι 

πολύωρες ηχογραφήσεις, οι βραδιές που έπαιζε σε κλαμπ και η περιστασιακή χρήση 

ναρκωτικών τον εξασθενούσαν διαρκώς.  Τον Ιούνιο του 1941, κατά την διάρκεια 

μίας από τις πολλές περιοδείες του σεξτέτου Goodman στο Οχάιο, ο Christian έδειξε 

συμπτώματα ασθένειας. Αρχικά, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Bellevue στην Ν. 

Υόρκη. Η κατάσταση του, όμως, επιδεινώθηκε. Διαγνώστηκε ότι πάσχει από 

φυματίωση. Στις 10 Ιουλίου εισήχθη στο νοσοκομείο Sea View, όπου την ίδια 

περίοδο νοσηλευόταν και ο μπασίστας του Duke Ellington, Jimmy Blanton (1918-

1942). Εν τέλει υπέκυψε στην ασθένεια, στις 2 Μαρτίου του 1942, σε ηλικία είκοσι 

πέντε ετών (Goins & McKinney, 2005). 
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6.2 Μουσικά και τεχνικά στοιχεία
4
 

Συντομογραφία Πλήρης γραφή Ερμηνεία 

αλυσ. αλυσίδα Αλυσίδα, ρυθμομελωδικό σχήμα που 

επαναλαμβάνεται σε διάφορα τονικά 

ύψη με σταθερές σχετικές αποστάσεις 

απ. αποτζιατούρα Αποτζιατούρα που λύνεται ανοδικά ή 

καθοδικά 

δ. φθ. διατονικός διαβατικός 

φθόγγος 

 

Δ. Σ. Διαβατική συγχορδία  

ισοκρ. ισοκράτης (pedal)  

μιξ. b7/3, μιξ 

1/5 

μιξολυδικός b7/3, 

μιξολυδικός 1/5 

Κάθοδος στο πρότυπο μιξολυδικής 

κλίμακας, από την 7η μέχρι την 3η και 

από την βάση μέχρι την 5η αντίστοιχα. 

ξ.φθ. ξένος φθόγγος Ξένος φθόγγος σε ασθενή χρόνο, που 

προσεγγίζεται με άλμα, λύση σε 

συγχορδιακή νότα ανοδικά ή καθοδικά 

περικ.  περικύκλωση Δύο μη συγχορδιακές νότες που 

λύνονται σε συγχορδιακή, μία 

ψηλότερη και μία χαμηλότερη από 

αυτή. 

προήγ. προήγηση Προήγηση της μελωδίας με αναφορά σε 

επόμενη συγχορδία 

συγκ. συγκοπή  

συνέχ. συνέχιση Συνέχιση της μελωδίας σε βασισμένη 

σε παρελθούσα συγχορδία. 

                                                           

4
 Τα μουσικά παραδείγματα που παρατίθενται στα υποκεφάλαια 6.2.1, 6.2.3 και 6.4 

αποτελούν αποσπάσματα επιμελημένα από το συντάκτη του κειμένου για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας.  
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χρ.δ. φθ. χρωματικός διαβατικός 

φθόγγος 

 

χρ. αν. χρωματική άνοδος  

χρ. καθ. Χρωματική κάθοδος   

b.n. blue-note Τριημιτόνιο ή τρίτονο, μη συγχορδιακή 

νότα 

Η. Ο. hammer-on Χτύπημα χορδής με κάποιο δάκτυλο 

του αριστερού χεριού, παράγοντας τόνο 

χωρίς νύξη 

Πίνακας 1. Επεξηγηματικό υπόμνημα συντομογραφιών που εμφανίζονται στις 

παρτιτούρες σε αλφαβητική σειρά.  

 

6.2.1 Τεχνική 

Ο Charlie Christian, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της ηλεκτρικής 

κιθάρας, συνετέλεσε στον επαναπροσδιορισμό της θέσης της jazz κιθάρας (Ayeroff, 

2001). Κατ’ αρχήν, ο ηλεκτρικός ήχος του έδωσε την δυνατότητα να παίζει σε ίδια 

ένταση με τα άλλα όργανα των jazz ορχηστρών, πράγμα το οποίο έδωσε την ευκαιρία 

στην κιθάρα να προβληθεί ως σολιστικό όργανο στα πλαίσια της jazz ορχήστρας. 

Επιπροσθέτως, η ηλεκτρική ενίσχυση του επέτρεψε να εναλλάσσει μελωδικό και 

ρυθμικό παίξιμο σε ίδια επίπεδα έντασης. Αυτό έκανε την κιθάρα περισσότερο 

αποτελεσματική και ως όργανο συνοδείας. Ο ηλεκτρικός ήχος επέτρεψε, τέλος, την 

εφαρμογή νέων τεχνικών έκφρασης και μουσικών εφέ (Goins & McKinney, 2005).   

Το μελωδικό παίξιμο του Christian χαρακτηρίζονταν από legato και 

χωρίζονταν από αναπνοές που αποσαφήνιζαν το φραζάρισμα και λειτουργούσαν σαν 

εκφραστικά εργαλεία. Αυτή η ιδιότητα ήταν πρωτοφανής ανάμεσα στους κιθαρίστες 

αυτής της περιόδου λόγω της περιορισμών του οργάνου, όπως προαναφέρθηκε 

(σελ.17-8). Λόγω του legato, το στυλ του Christian χαρακτηρίστηκε ως «όμοιο με 

πνευστό» (horn-like) (Goins & McKinney, 2005, σ. 150).   
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Παράδειγμα 3. Φράση με εκτενή χρήση legato, απόσπασμα από το σόλο του Charlie 

Christian στο “Rose Room (Version Ι)”, ανακρουστικό μέχρι 2ο μέτρο (Ayeroff, 2005, σ. 67) 

 

Αρχικά, τεχνικές που αναδεικνύονται στο ύφος του Christian είναι το 

«χτύπημα» (hammer-on) και το «τράβηγμα» (pull-off) (Ayeroff, 2005, σ 27).Αν και 

οι δύο τεχνικές αυτές προϋπήρχαν, η χρήση τους ήταν αρκετά περιορισμένη. Το 

hammer-on έγκειται στο χτύπημα κάποιου δακτύλου του αριστερού χεριού σε μία 

χορδή, παράγοντας τόνο χωρίς νύξη από το δεξί χέρι. Το pull-off έγκειται στο 

τράβηγμα μιας χορδής με κάποιο από τα δάχτυλα του αριστερού χεριού παράγοντας 

τόνο, και πάλι χωρίς χτύπημα από το δεξί χέρι. Το hammer-on έχει ανιόν ηχητικό 

αποτέλεσμα, ενώ το pull-off κατιόν. Εκ των πραγμάτων, υπάρχει αισθητή διαφορά 

δυναμικής ανάμεσα στο άκουσμα που παράγεται με τις δύο αυτές τεχνικές σε σχέση 

με αυτές που παράγονται με χτύπημα της πένας. Αυτό δίνει την δυνατότητα ενός νέου 

τρόπου άρθρωσης και τονισμού των φθόγγων (Ayeroff, 2005, σ 27). 

 

Παράδειγμα 4. Hammer-on, απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο 

“Rose Room Ι (Studio Version)”, μέτρο 20-22 (Ayeroff, 2005, σ. 67) 

 

Τεχνική που επίσης εκτελείται με καλύτερα αποτελέσματα με την προσθήκη 

ηλεκτρικής ενίσχυσης είναι το «γλίστρημα» (slide) (Ayeroff, 2005, σ 27), με 
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άκουσμα που ομοιάζει με αυτό του glissando. Εκτελείται με το γλίστρημα του 

αριστερού χεριού από μια θέση που ήδη ηχεί σε μία άλλη, χωρίς επιπλέον κρούση. 

 

Παράδειγμα 5. Διαδοχή τεσσάρων slides, απόσπασμα από το σόλο του Charlie 

Christian στο “Good Morning Blues”, μέτρο 6 (Ayeroff, 2005, σ. 175) 

 

Μία ακόμη τεχνική που εφαρμόζει ο Christian είναι το «λύγισμα» (bend) 

(Ayeroff, 2005, σ 27), το οποίο έγκειται στο σπρώξιμο μίας χορδής από κάποιο 

δάχτυλο του αριστερού χεριού κάθετα, και πάλι με αποτέλεσμα ανιόν άκουσμα. Το 

ύψος των λυγισμάτων αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε 

κιθαρίστα, προσδίδοντας στην ποιότητα των φράσεων του προσωπικό χαρακτήρα. Ο 

Charlie Christian χρησιμοποιεί συνήθως λυγίσματα ½  του τόνου (Ayeroff, 2005, σ 

27). 

 

Παράδειγμα 6. Bend ενός ημιτονίου και επιστροφή στο αυθεντικό τονικό άκουσμα της 

θέσης (release), απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο “Rose Room (Radio 

Transmission)”, μέτρο 19 (Ayeroff, 2005, σ. 69). 

Τέλος, τεχνική που περιλαμβάνει το στυλ του Christian είναι το «σκούπισμα» 

(sweep picking) (Ayeroff, 2005, σ 29). Έγκειται στο χτύπημα διαδοχικών χορδών με 

μία μόνο κίνηση του δεξιού χεριού, χωρίς, ωστόσο, αυτές να συνηχούν. Ομοιάζει με 

την τεχνική των πνευστών που ονομάζεται slur. Χρησιμοποιείται συνήθως σε φράσεις 

αρπισματικής φύσεως. Τα sweep pickings του Charlie Christian συνήθως βασίζονται 
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σε ανιόντες αρπισμούς, με κίνηση του δεξιού χεριού προς τα κάτω (Ayeroff, 2005, σ 

29). 

  

Παράδειγμα 7. Sweep picking, απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο 

“Sheik of Araby Ι”, μέτρο 19 (Ayeroff, 2005, σ. 99) 

Εικάζεται ότι οι τεχνικές αναπτύχθηκαν από τον Charlie Christian σε 

προσπάθεια αναπαραγωγής του ήχου των πνευστών (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 

357-8). Πολύ σύντομα, ωστόσο, παγιώθηκαν και αποτέλεσαν θεμέλιο λίθο της 

τεχνικής της ηλεκτρικής κιθάρας, και παρουσιάζονται σε πολλά από τα 

μεταγενέστερα μουσικά ρεύματα, όπως η Rock’n’Roll, η Electric Blues, η Funk 

κτλ(Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 357-8).  

Το συγχορδιακό παίξιμο του Christian χαρακτηρίζεται από πολύ δυνατό 

έρρυθμο χτύπημα με το δεξί χέρι, σχεδόν αποκλειστικά με κίνηση προς τα κάτω, 

χρησιμοποιώντας μια χοντρή και μεγάλη τρίγωνη πένα (Ayeroff, 2005, σ. 7). Οι αξίες 

που έχει η ρυθμική κιθάρα είναι συνήθως τέταρτα πάνω στον δεδομένο μετρικό 

παλμό, με το τονισμό στους ασθενείς χτύπους του μέτρου, κατά την ήδη εδραιωμένη 

πρακτική της ρυθμικής ομάδας (rhythm section) (Berliner, 1994, σ. 42) των jazz 

συνόλων. Σπάνια χρησιμοποιούσε το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού (Ayeroff, 

2005, σ. 7). 

6.2.2 Μελωδικά στοιχεία και φραζάρισμα 

Κατ’ αρχήν, ο Charlie Christian χρησιμοποιούσε συστηματικά συγχορδιακούς 

φθόγγους στην κατασκευή των μελωδιών. Έτσι, το μελωδικό υλικό του είχε άμεση 

αναφορά στην αρμονία (Ayeroff, 2005, σ. 11-23). Σε μεγάλο βαθμό, η σύνθεση των 

μελωδιών κατά την περίοδο της Swing χαρακτηριζόταν από χρήση αρπισμών 

(Schuller, 1989, σ.226).  
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Παράδειγμα 8. Φράση με αρπισματική κίνηση, σε φθόγγους της συγχορδίας Λα ύφεση 

μεθ’ ενάτης, aαπόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο “ Poor Butterfly”, μέτρα 4-5 

(Ayeroff, 2005, σ. 102). 

Επιπλέον, ο Christian χρησιμοποιούσε διατονικούς και χρωματικούς φθόγγους 

ως διαβάσεις, συνδέοντας τους συγχορδιακούς φθόγγους. Αυτό είναι βασικό στοιχείο, 

τόσο του Christian, όσο και των σύγχρονων του αυτοσχεδιαστών (Schuller, 1989,σ. 

226). Διατονικοί διαβατικοί φθόγγοι που χρησιμοποιούσε ο Christian ήταν οι έκτες, 

ένατες, τέταρτες και έβδομες μικρές και μεγάλες. Η χρήση μη συγχορδιακών 

φθόγγων στην μελωδική κατασκευή είναι μια από τις παραμέτρους που οδήγησε στην 

εξέλιξη του μελωδικού χαρακτήρα της Jazz στην επόμενη εποχή. Σε σύγκριση με την 

προαναφερθείσα κοινή πρακτική των αρπισματικών μελωδιών, το στυλ του Christian 

χαρακτηρίζεται από πιο οριζόντιο μελωδικό χαρακτήρα (Ayeroff 2005, σ. 24-25). 

 

Παράδειγμα 9. Διατονικός διαβατικός φθόγγος, απόσπασμα από το σόλο του Charlie 

Christian στο “Good Morning Blues”, μέτρο 2 (Ayeroff, 2005, σ. 76). 

 

Παράδειγμα 10. Χρωματικός διαβατικός φθόγγος  που λύνεται ανοδικά, απόσπασμα 

από το σόλο του Charlie Christian στο “Jammin’ in Four”, μέτρο 42 (Ayeroff, 2005, σ. 137). 
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Ο Christian χρησιμοποιούσε, επίσης, κλίμακες μείζονες, ελάσσονες, 

πεντατονικές, ολοτονικές και τροπικές στο παίξιμο του. Οι φθόγγοι της κλίμακας, 

ωστόσο, λειτουργούσαν περισσότερο σαν στολίδια, ώστε να ενώσει μελωδικά τους 

δομικά σημαντικούς συγχορδιακούς φθόγγους (Ayeroff, 2005, σ.8-10).  

Παράδειγμα 11. Μελωδικά στοιχεία σε πρότυπο μιξολυδικής κλίμακας, απόσπασμα 

από το σόλο του Charlie Christian στο “ I got Rhythm”, μέτρα 18-20 (Ayeroff, 2005, σ. 87). 

 

Παράδειγμα 12. Τμήμα της μελωδίας βασισμένο σε πρότυπο ολοτονικής κλίμακας,, 

απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο “Tea for two”, μέτρο 49 (Ayeroff, 2005, σ. 

94). 

Παράδειγμα 13. Τμήμα της μελωδίας βασισμένο σε πρότυπο πεντατονικής  κλίμακας, 

απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο “Tea for two”, μέτρο 51 (Ayeroff, 2005, σ. 

94). 
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Άλλο σύνηθες φαινόμενο είναι η δόμηση φράσεων σε αρπισμούς συγχορδιών 

άλλων από αυτές της αρμονίας που βρίσκεται στο υπόβαθρο.  Αυτό λειτουργεί είτε 

ως συνέχεια των συγχορδιών που προηγήθηκαν (continuation), είτε σε προήγηση 

(anticipation), «προετοιμάζοντας» τες πριν αυτές ηχήσουν (Ayeroff, 2005, σ.31-32). 

 

Παράδειγμα 14. Προήγηση μελωδίας σε σχέση με την αρμονία, απόσπασμα από το 

σόλο του Charlie Christian στο “Swing to Bop (Jam Session)”, μέτρα 14-15 (Ayeroff, 2005, σ. 

155). 

Παράδειγμα 15. Νότα Σολ πάνω από συγχορδία Λα ύφεση μείζονα σε συνέχεια του 

αρπισμού της Μιb μεθ’ ενάτης του προηγούμενου μέτρου (continuation), απόσπασμα από το 

σόλο του Charlie Christian στο “Tea For Two”, μέτρα 6-7 (Ayeroff, 2005, σ. 93). 

 

Άλλη πρακτική που είναι κοινή τόσο για τον Christian, και για άλλους 

αυτοσχεδιαστές της Jazz, είναι η χρήση αλυσίδων (Schuller, 1989). Οι αλυσίδες είναι 

ρυθμομελωδικές δομές που επαναλαμβάνονται σε διάφορα τονικά ύψη, με σταθερές 

σχετικές αποστάσεις (Ayeroff, 2005, σ.35).  
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Παράδειγμα 16. Σειρά από διαδοχικές αλυσίδες , απόσπασμα από το σόλο του Charlie 

Christian στο “Tea for Two”, μέτρα 133-137 (Ayeroff, 2005, σ.94) 

 

Άλλο ένα αυτοσχεδιαστικό εργαλείο του Christian είναι η αντικατάσταση 

συγχορδιών (chord substitution) (Ayeroff, 2005, σ. 38). Η αντικατάσταση 

συγχορδιών έγκειται στην μελωδική κατασκευή με βάση τον αρπισμό κάποιας άλλης 

συγχορδίας από αυτή της συνοδείας. Συνήθεις αντικαταστάσεις είναι η Ι πάνω από 

την IV ή  V, η iv πάνω από V7 ή Ι, η I
ο
 πάνω από V, η V/V πάνω από την V, και η 

χρωματική διαδοχή αυξημένων συγχορδιών (Ayeroff, 2005, σ. 38-46) . Αυτό μάλιστα 

είναι άλλη μια επιβεβαίωση του πρωτοποριακού πνεύματος του Christian, καθώς από 
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αυτή την πρακτική γεννιέται, αρκετά χρόνια μετά από αυτόν, μία νέα θεωρητική 

βάση στην Jazz (Levine, 1995, σ. 172).   

 

Παράδειγμα 17. Μελωδία δομημένη στην συγχορδία  Ντο μείζονας πάνω από την 

συγχορδία Σολ μείζονας μεθ’ εβδόμης (αντικατάσταση V7 από Ι), απόσπασμα από το σόλο του 

Charlie Christian στο “Jammin’ in Four”, μέτρο 57 (Ayeroff, 2005, σ. 137). 

 

Από άποψη άρθρωσης, ο Christian χρησιμοποιούσε staccato νότες διανθισμού 

(grace notes) με παράλληλη χρήση άλλων τεχνικών που προαναφέρθηκαν (hammer-

on, pull-off, sweep picking, slide), προκειμένου να ποικίλει υφολογικά τα σόλο του 

(Ayeroff, 2005, σ. 24-29).. 

 

Παράδειγμα 18. Staccato, απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο “Swing 

to Bop (Jam Session)”, μέτρο 28 (Ayeroff, 2005, σ. 155). 

 

Παράδειγμα 19. Χρωματική νότα διανθισμού που λύνεται ανοδικά, απόσπασμα από το 

σόλο του Charlie Christian στο “Rose Room (Radio Transmission)”, μέτρο 24 (Ayeroff, 2005, 

σ. 69). 

Ντο μείζονα (Ι πάνω από V βαθμίδα) 
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6.2.3 Ιδιωματικά μελωδικά στοιχεία 

Ο Charlie Christian, πέρα από την επιδεξιότητα του στο αυτοσχεδιάζει με 

βάση το αρμονικό υπόβαθρο με την μορφή αρπισμών, χρησιμοποιούσε και κάποια 

ιδιότυπα μελωδικά στοιχεία. Τα διάφορα μελωδικά στοιχεία που χρησιμοποιούσε 

κατά τον αυτοσχεδιασμό είναι παράγωγα του προσωπικού του στυλ, φαινόμενο το 

οποίο συναντάται σε πολλούς αυτοσχεδιαστές της jazz παράδοσης (Ayeroff, 2005, 

24-25 και 34). 

Πρώτον, ιδιαίτερη είναι η χρήση των επερείσεων και των εκφυγών στον 

αυτοσχεδιασμό του Christian. Αυτές λύνονται είτε ανοδικά είτε καθοδικά σε 

συγχορδιακούς φθόγγους (Ayeroff, 2005, 24-25 και 34). 

 

Παράδειγμα 20. Αποτζιατούρα που λύνεται ανοδικά, απόσπασμα από το σόλο του 

Charlie Christian στο “Way Down Yonder in the New Orleans ”, μέτρο 2 (Ayeroff, 2005, σ. 

82). 

Επίσης, ιδιότυπο στοιχείο της φραστικής του Christian είναι η τοποθέτηση 

χρωματικών φθόγγων σε ισχυρό μέρος του μέτρου (Ayeroff 2005, σ. 34). 

 

Παράδειγμα 21. Διάφωνοι χρωματικοί φθόγγοι στα ισχυρά όγδοα, απόσπασμα από το 

σόλο του Charlie Christian στο “Swing to Bop”, μέτρο 238 (Ayeroff, 2005, σ. 160). 
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Σε άλλες φράσεις συναντάται η περικύκλωση (enclosure) (Ayeroff, 2005, 

σ.31), η κίνηση δύο ξένων φθόγγων «γύρω» από μια συγχορδιακή νότα πριν την λύση 

τους. Συνήθως η νότα αυτή είναι η τρίτη. Χαρακτηριστική είναι η κίνηση από την 

τέταρτη στην τρίτη, μέσω της δευτέρας αυξημένης (blue-note) ή της δεύτερης μικρής 

(4-2-3) (Ayeroff, 2005, σ.31-32).  

 

Παράδειγμα 22. Απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο “Ad Lib Blues”, 

μέτρο 3 (Ayeroff, 2005, σ. 111). 

 

Άλλο χαρακτηριστικό μελωδικό στοιχείο  είναι η ταυτοφωνία με συνήχηση 

δύο χορδών. Επιτυγχάνεται με την συνήχηση μίας νότας σε κάποια ανοιχτή χορδή και 

της ίδιας νότας σε κάποια άλλη θέση. Είναι συνήθης ο συνδυασμός με την τεχνική 

του slide (Ayeroff, 2005, σ. 28 και 34). 

Παράδειγμα 23. Απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian στο “Oh Lady, Be 

Good”, μέτρα 41-44 (Ayeroff, 2005, σ. 80). 

 

Επίσης, χαρακτηριστικά μελωδικά περάσματα βασίζονται στην συνηχητική 

κίνηση σε οκτάβες, πέμπτες ή άλλα διαστήματα, με την μορφή συνηχήσεων (double-

stops) (Ayeroff, 2005, σ.28-29). 
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Παράδειγμα 24. Συνηχήσεις τριτόνων, απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian 

στο “Up on Teddy’s Hill”, μέτρα 73-75 (Ayeroff, 2005, σ. 166). 

 

 

Παράδειγμα 25. Συνηχήσεις 3ης και 6ων, απόσπασμα από το σόλο του Charlie 

Christian στο “Up on Teddy’s Hill”, μέτρα 93-96 (Ayeroff, 2005, σ. 166). 

 

Ο Charlie Christian, επίσης, χρησιμοποιούσε διατονικές ή χρωματικές νότες 

ως ισοκράτες. Συνήθως η μελωδία σε αυτή την περίπτωση κινείται βηματικά ή 

χρωματικά. Οι ισοκράτες  στο στυλ του Christian βρίσκονται είτε ψηλότερα είτε 

χαμηλότερα από την μελωδία (Ayeroff, 2005, σ.33).  

 

Παράδειγμα 26. Ισοκράτης  χαμηλότερα από την μελωδία, απόσπασμα από το σόλο 

του Charlie Christian στο “I Got Rhythm”, μέτρα 183-184 (Ayeroff, 2005, σ. 90). 
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Παράδειγμα 27. Ισοκράτης ψηλότερα  από την μελωδία, απόσπασμα από το σόλο του 

Charlie Christian στο “I Got Rhythm”, μέτρα 52-54 (Ayeroff, 2005, σ. 86). 

 

Τέλος, ιδιαίτερο στοιχείο που συναντάται στα σόλο του Christian είναι η 

ρυθμική ποίκιλση. Επί της ουσίας, είναι η ήχηση φθόγγων σε άρσεις ή 

αντιχρονισμούς. Η χαρακτηριστικότερη εκδοχή βρίσκεται στην αλλεπάλληλη 

επανάληψη συγκοπών σε μία νότα (Ayeroff, 2005, σ.31-32). 

Παράδειγμα 28. Συγκοπές σε μία νότα, απόσπασμα από το σόλο του Charlie Christian 

στο “Rose Room (version III)”, μέτρα 123-124 (Ayeroff, 2005, σ. 133). 

 

6.2.4 Αρμονία και φωνοδήγηση 

Ομολογουμένως, το ρυθμικό παίξιμο του Christian δεν χαρακτηρίζεται από 

την καινοτόμα προσέγγιση που φέρει το μελωδικό. Εικάζεται (Ayeroff, 2005, σ. 7) 

ότι ο Christian είχε εξ αρχής στραφεί στην επινόηση ενός καθαρά μελωδικού 

κιθαριστικού στυλ σε μίμηση των πνευστών, των οποίων ο ρόλος ήταν κατά βάση 

σολιστικός. Είχε, βέβαια, ένα σταθερό υπόβαθρο και βαθιά γνώση και κατανόηση της 

αρμονίας και της φωνοδήγησης. Είχε, επίσης, υπ’ όψιν την καθιερωμένη πρακτική 

της ρυθμικής κιθάρας που εισήχθη από τους Van Eps, McDonough, Kress, και Lang 

(Lieberson, 1996, σ.91-92). Η ιδιαιτερότητα του Christian βρίσκεται στο ότι 
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χρησιμοποίησε ως βάση το ρυθμικό αυτό στυλ, δομώντας σε αυτό την σύνθεση των 

μελωδιών και του αυτοσχεδιασμού του (Ayeroff, 2005, σ. 7). 

 

6.2.5 Ηλεκτρικός ήχος και Charlie Christian 

Έχει ειπωθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (σ. 17-8) ότι η χαμηλή ένταση της 

ακουστικής κιθάρας σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα ήταν ανέκαθεν πρόβλημα για 

τους κιθαρίστες, ιδιαίτερα εντός μεγάλων συνόλων. Οι πρώτες ηλεκτρικές κιθάρες 

που κυκλοφόρησαν στο εμπόριο στις αρχές της δεκαετίας του 1930, παρότι 

λειτούργησαν θετικά για το μελωδικό κιθαριστικό παίξιμο, ήταν κατασκευαστικά 

ανεπαρκείς. Για το λόγο αυτό, η ηλεκτρική κιθάρα τα πρώτα χρόνια που 

ακολούθησαν την εμφάνισή της αντιμετωπιζόταν με επιφυλακτικότητα από την 

μουσική κοινότητα. Ένας από τους μουσικούς που συνέβαλαν στη νέα θεώρηση και 

καθιέρωση της ηλεκτρική κιθάρα ήταν ο Charlie Christian. (Ingram, 2001). 

Οι κιθάρες που ο Christian χρησιμοποίησε στο διάστημα 1939-41 ήταν κυρίως 

δύο μοντέλα της εταιρίας Gibson, η ES-150 και η ES-250. H ES-150 δεν ήταν παρά η 

ήδη γνωστή ακουστική κιθάρα L50, της ίδιας εταιρίας, στην οποία είχε προστεθεί 

ένας ηλεκτρομαγνήτης, με το όνομα «μαγνήτης - πλάκα» (bar pickup) (Ingram, 2001, 

σ. 17), εξαιτίας του σχήματος του. Ο ενισχυτής που την συνόδευε ήταν ο Gibson EH-

150 (Duchossoir, 1994). Η κιθάρα, ο μαγνήτης και ο ενισχυτής αυτός συνδέθηκαν 

στενότατα στην κοινή μνήμη με τον χαρακτηριστικό ήχο του Charlie Christian. Το 

νεότερο μοντέλο Gibson ES-250 είχε πιο εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα και πιο 

μεγάλο σώμα, γεγονός που διαφοροποίησε τον ήχο της σε σχέση με προγενέστερα 

μοντέλα ακουστικών κιθάρων. Ωστόσο, κυκλοφόρησε στο εμπόριο μόνο στο 

διάστημα 1938-40. Άλλες κιθάρες που χρησιμοποιούσε περιστασιακά ήταν οι Vegas 

Electrolux, Epiphone Electar, και National and Harmony electrics (Ingram, 2001). 

 

6.3 Δισκογραφία 

Στο διάστημα της σύντομης καριέρας του, ο Charlie Christian ηχογράφησε 

πολλά κομμάτια και με πολλούς γνωστούς μουσικούς της Jazz, είτε στο στούντιο είτε 

ζωντανά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Thelonious Monk, Lester Young, Count Basie, 
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Dizzy Gillespie, Gene Krupa και ο Lionel Hampton. Οι ηχογραφήσεις 

συγκεντρώθηκαν σε διάφορες ανθολογίες και κυκλοφόρησαν στο εμπόριο από 

διάφορες εταιρείες. Εικάζεται (Ayeroff, 2005) ότι οι ηχογραφήσεις αυτές επηρέασαν 

μεταγενέστερους μουσικούς, κιθαρίστες και μη, επιδρώντας ευρέως στην εξέλιξη της 

Jazz. Κάποιοι (Berliner, 1989/1995) χαρακτηρίζουν την επίδραση του Charlie 

Christian ισάξια με αυτή του Charlie Parker και του Thelonious Monk στην γέννηση 

του ρεύματος της Bebop.  

Οι ηχογραφήσεις του Charlie Christian κυκλοφόρησαν από διάφορες εταιρίες, 

λόγω της ελλιπούς κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (Ayeroff, 2005). Σε πολλές 

περιπτώσεις, επίσης, οι πληροφορίες που οι συλλογές αυτές περιέχουν είναι 

ανακριβείς. Εδώ παρατίθενται δύο από τις συλλογές όπου τα πνευματικά δικαιώματα 

είναι κατοχυρωμένα και οι σχετικές πληροφορίες ακριβείς. Από αυτές αντλήθηκε 

υλικό και για τις μεταγραφές του “Rose Room Ι (Master Take)” και του “Pagin’ the 

Devil (Jam Session)” που θα παρατεθούν εν συνεχεία.   

1. Charlie Christian-The Genius of the Electric Guitar, ηχογραφήσεις 

του σεξτέτου και της ορχήστρας του Benny Goodman από την 

Columbia Records, από τις 2 Οκτωβρίου 1939 μέχρι και 13 

Μαρτίου 1941, στη Νέα Υόρκη και το Los Angles και για πάρα 

πολλά χρόνια ήταν ο μοναδικός δίσκος που κυκλοφορούσε στο 

εμπόριο με υλικό του Charlie Christian (Ayeroff, 2005, σ. 236-

237). Περιλαμβάνει 98 ηχογραφήσεις όπου παίζουν μεταξύ 

άλλων ο Lester Young, ο Gene Krupa και ο Count Basie.   

2. From Spirituals to Swing, ηχογραφήσεις από ζωντανές εμφανίσεις 

διάφορων ορχηστρών στο Carnegie Hall στο διάστημα 1938-

1939 (Ayeroff, 2005, σ. 236-237). Κυκλοφορεί από την εταιρία 

Vanguard σε παραγωγή του John Hammond. Αποτελεί ανθολογία 

όπου περιέχονται μεταξύ άλλων ηχογραφήσεις του Count Basie 

και της ορχήστρας του, Kansas City Six, της ορχήστρας και του 

σεξτέτου Benny Goodman, του Lester Young και άλλων. 

Περιλαμβάνονται 57 ηχογραφήσεις. 
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6.4 Μεταγραφές 

Η μεταγραφή και η ανάλυση των αυτοσχέδιων ή προσχεδιασμένων σόλο των 

σολίστ  αποτελεί πρακτική με διδακτικό προσανατολισμό για την καλλιέργεια των 

σπουδαστών της Jazz (Berliner, 1994 σ. 120-1). Παρακάτω παρατίθενται μεταγραφές 

δύο σόλο του Charlie Christian, του “Rose Room”, προσχεδιασμένο, και του “Pagin’ 

the Devil”, αυτοσχέδιο. Είναι δείγματα δύο διαφορετικών εποχών της Jazz 

γενικότερα, και  διαφορετικά επίπεδα μουσικής ωριμότητας του Christian ειδικότερα. 

 

6.4.1 Rose Room 

To “Rose Room” γράφτηκε από τον Art Hickman το 1917 και έχει 

διασκευαστεί από πολλούς γνωστούς μουσικούς της Jazz κατά την περίοδο της 

Swing. Ήταν, όπως έχει προαναφερθεί, το κομμάτι στο οποίο ο Charlie Christian είχε 

εντυπωσιάσει τον Benny Goodman τον Αύγουστο του 1939. Η εκτέλεση του σόλο 

του Christian που θα εξεταστεί κατόπιν είναι ηχογραφημένη στις 2 Οκτωβρίου 1939, 

σε μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις του με τον Goodman. Περιλαμβάνεται στο 

τετραπλό άλμπουμ Charlie Christian-Genius of the electric guitar. Συμμετέχουν όλοι 

οι μουσικοί του σεξτέτου Goodman  (σελ.39) (Ayeroff, 2005). 

 

6.4.1.1 Μορφολογία 

Το κομμάτι βασίζεται σε παραλλαγή της φόρμας Rhythm Changes, από 

AABA σε ΑΒΑΒ’, όπου Α είναι το θέμα και Β μελωδικό, παραλλαγμένο μέρος. 

Κάθε υποενότητα διαρκεί οκτώ μέτρα.  Στην πρώτη εμφάνιση της, η υποενότητα Β, 

καταλήγει στην V βαθμίδα, πράγμα το οποίο αφήνει την ενότητα  ημιτελή. Στην 

δεύτερη εμφάνιση της υποενότητας Β υπάρχει επανάληψη της ίδιας αρμονίας, με τη 

διαφορά ότι καταλήγει σε τονική. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο μακροδομικό σχήμα  

φωνή-αντιφώνηση (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 31). Υπάρχει σαφής περιοδικότητα, 

καθώς η αρμονία επαναλαμβάνεται ανά τριάντα δύο μέτρα. 
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6.4.1.2 Αρμονική ανάλυση 

 

Πίνακας 3. Συγχορδίες και αρμονικές σχέσεις στο 32μετρο σχήμα Verse-Chorus του 

Rose room 

 

6.4.1.3 Ενορχήστρωση 

Στην εισαγωγή παίζουν το κλαρινέτο και η ηλεκτρική κιθάρα σε αντίστιξη. Το 

κλαρινέτο παίζει το θέμα διάρκειας τριάντα δύο μέτρων, με συνοδεία μπάσου 

τυμπάνων και βιμπραφώνου. Το πρώτο σόλο παίζει η ηλεκτρική κιθάρα και διαρκεί 

επίσης για τριάντα δύο μέτρα. Έπειτα, σόλο παίζουν διαδοχικά το βιμπράφωνο για 

δεκαέξι μέτρα (ΑΒ), το πιάνο για 8 μέτρα (Α), το κλαρινέτο για τέσσερα και το 

βιμπράφωνο για άλλα τέσσερα (Β’).  Είναι εμφανής η προβολή του Christian, καθώς 

ήδη σε μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις της συνεργασία τους, του δίνεται το πρώτο 

και μεγαλύτερο σόλο. 

Verse 

 Α Β 

Μέτρο 1 2 3  5  7  9  11 12 13  15  

Συγχορδία Bb
7
 Eb

7
 Ab  Ab

7
  Db  Dbm

7
  Ab-(Gb) F

7
 Bb

7
  Εb

7
  

Βαθμίδα V/V V I  V/IV  IV  IVm  I- Δ.Σ. V/II V/V  V  

       Chorus  

  Α Β’  

Μ. 17 18 19  21  23  25  27 28 19 30 31  

Σ. Bb
7
 Eb

7
 Ab  Ab

7
  Db  Dbm

7
  Ab-(Gb) F

7
 Bb

7
 Eb

7
 Ab  

Β. V/V V I  V/IV  IV  IVm  I – Δ.Σ. V/II V/V V I  
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6.4.1.4 Μεταγραφή της εισαγωγής και του σόλο του της κιθάρας 

. 

Μεταγραφή 1. Εισαγωγή του Rose Room, Κλαρινέτο σε Βb, ηλεκτρική κιθάρα και 

ταμπλατούρα, παρτιτούρα μεταφοράς (απόδοση εξ ακοής). 
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δ.φθ

. 

 

Μεταγραφή 2. Μεταγραφή του σόλο του Charlie Christian στο Rose Room, 

ηλεκτρική κιθάρα και ταμπλατούρα με συντομογραφίες ανάλυσης (Ayeroff, 2005, σ.67 και 170)  

περικ. 

Eb6 
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6.4.1.5 Ανάλυση της εισαγωγής και του σόλο της κιθάρας 

Το μέρος της εισαγωγής είναι επί της ουσίας ένας αρπισμός της τονικής (Αb) 

από το κλαρινέτο, ενώ η κιθάρα παίζει αντιστικτικά μία τρίτη κάτω. Εικάζεται ότι η 

αντίστιξη αυτή αποτελεί κατάλοιπο του πολυφωνικού στυλ της Ν. Ορλεάνης.  

Το σόλο του Charlie Christian διαρκεί για τριάντα δύο μέτρα (ΑΒΑΒ’). 

  

Α Β 

Ανακρουστικό 

μέτρο-μ1 

Η φα δίεση στο ανακρουστικό μέτρο προηγείται της αρμονίας, καθώς ανήκει 

στη συγχορδία Σι ύφεση μείζονα μεθ’ εβδόμης. Διατονικός διαβατικός 

φθόγγος σολ ανάμεσα στις νότες της Σι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης, φα 

και λα ύφεση. Φράση που επαναλαμβάνεται τρεις φορές. 

μ.2  Περικύκλωση της σι ύφεση, πέμπτης της συγχορδίας Μι ύφεση μείζονας. 

Αντικατάσταση της συγχορδίας Μι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης (V7) της 

αρμονίας από τη Ρε ύφεση ελάσσονας (iv6) σε αρπισμό (iv πάνω από V). 

μ.3  Περικύκλωση της ντο, τρίτης της συγχορδίας Λα ύφεση μείζονας. Ακολουθεί 

ανιών αρπισμός της Λα ύφεση μείζονας. 

μ.4 Μελωδία σε αρπισμό Λα ύφεση μείζονας μεθ’ ενάτης  

μ.5 Συνέχεια του αρπισμού της Λα ύφεση μείζονας μεθ’ ενάτης του μέτρου 4. 

Χρωματικός διαβατικός φθόγγος και άλμα οκτάβας 

μ.6-7 Αρπισμός Λα ύφεση μείζονας μεθ’ ενάτης και χρωματικός φθόγγος, λύση 

στην βάση της συγχορδίας Ρε ύφεση μείζονας του μέτρου 7 και επανάληψη 

του ίδιου φθόγγου με ρυθμικές παραλλαγές 

μ.8 Χρωματικός διαβατικός φθόγγος, με λύση στην λα ύφεση, πέμπτη της 

συγχορδίας Ρε ύφεση μείζονας. Προήγηση της μελωδίας σε σχέση με την 

αρμονία με την εμφάνιση της φα ύφεση, νότα της Ρε ύφεση ελάσσονας, που 

εμφανίζεται στο μέτρο 9. 

μ.9-11 Μεγάλη χρωματική κάθοδος. Προήγηση της αρμονίας στο τελευταίο τέταρτο 

του μέτρου 10. 

μ.12 Αρπισμός της συγχορδίας της Φα μείζονας και μελωδία δομημένη 

αποκλειστικά σε συγχορδιακούς φθόγγους 

μ.13 Αρπισμός της συγχορδίας Σι ύφεση μεθ’ ενάτης, και χρωματικός διαβατικός 

φθόγγος 



Αγαθαγγελίδης Δημήτριος  Α.Μ: 4/11 

 47 

μ. 15-16 Αρπισματική μελωδία βασισμένη σε φθόγγους Μι ύφεση μείζονας μεθ’ 

ενάτης. Στην αρχή του μέτρου 16 περικύκλωση της μι ύφεση. 

 

Α Β’ 

μ. 17-18 Αρπισμός της συγχορδίας Σι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης, και διαβατική 

κάθοδος στο πρότυπο μιξολυδικού τρόπου από την έβδομη μέχρι την τρίτη 

έως το μέτρο 18. Ιδιωματική μετρική θέση του διάφωνου χρωματικού 

βήματος Ρε φυσικό σε ισχυρό όγδοο, και λύση του. Η φράση συνεχίζεται 

στο μέτρο 18, παρά την αλλαγή της αρμονίας. Ανοδικό άλμα έβδομη 

μεγάλης και αντικατάσταση της Μι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης (V7) από 

την Ρε ύφεση ελάσσονα (IVm) σε αρπισμό (iv πάνω από V) 

μ. 19 Αρπισμός Λα ύφεση μείζονας, με διαβατικό φθόγγο σι ύφεση 

μ. 20 Προήγηση μελωδίας σε σχέση με την αρμονία 

μ. 21 Ιδιωματική φράση με μορφή ερωταποκρίσεων, με την έκτη και έβδομη 

μικρή της Μι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης στην κάτω φωνή, και την Τρίτη 

και ένατη στην πάνω φωνή 

μ. 22 Συνέχεια της ιδιωματικής φράσης του προηγούμενου μέτρου. 

Αντικατάσταση της Λα ύφεση μείζονας (Ι) από τη Μι ύφεση μείζονα μεθ’ 

εβδόμης (V7) (V πάνω από Ι). 

μ. 23-24 Ιδιωματική θέση του  διάφωνου χρωματικού βήματος μι ύφεση σε ισχυρό 

όγδοο, στην αρχή του μέτρου 23. Αρπισματική κίνηση στην συγχορδία Ρε 

ύφεση μείζονα μέχρι το μέτρο 24, αρχίζοντας από την έβδομη της 

συγχορδίας. 

μ 25 Ρυθμική ποίκιλση στην έκτη της Ρε ύφεση ελάσσονας 

μ. 26 Μία συγκοπή σε συνέχεια της φράσης του προηγούμενου μέτρου. Συνήχηση 

δευτέρας αυξημένης (blue note) με την έκτη της συγχορδίας, σε ιδιωματική 

συνήχηση. Οι αποτζιατούρες Σι ύφεση και Φα λύνονται καθοδικά, στην 

βάση και την 5η της Λαb μείζονας αντίστοιχα. 

μ. 27 Βηματική κάθοδος στο πρότυπο μιξολυδικού τρόπου από τη βάση στην 

πέμπτη της Α ύφεση μείζονας, ακολουθείται από ανιόντα αρπισμό της ίδιας 

συγχορδίας (Ι) πάνω από τη συγχορδία της Φα μείζονας μεθ’ εβδόμης (VI) 
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(I πάνω από VI) 

μ. 28-29 Αρπισμός της Φα μείζονας μεθ’ ενάτης. Δύο κατιούσες τρίτες,  με κατάληξη 

στη συγχορδιακή νότα Λα ύφεση, έβδομη της Σι ύφεση μείζονας μεθ’ 

εβδόμης, στο μέτρο 29  

μ. 30 Αρπισμός της συγχορδίας Μι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης και βηματική 

κάθοδος στο πρότυπο μιξολυδικού τρόπου. 

μ. 31 Σι φυσικό (ένατη αυξημένη-blue note) και λύση στην συγχορδιακή νότα ντο 

της Λα ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης. Επανάληψη της βάσης της 

συγχορδίας με εναλλαγή ρυθμικών αξιών και συγκοπή στο τελευταίο όγδοο. 

μ 32 Παύση 

Πίνακας 2. Ανάλυση και επεξηγήσεις για το σόλο της κιθάρας στο Rose Room 

(Ayeroff, 2005, σ. 66) 
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6.4.2 Pagin’ the Devil 

Το “Pagin’ the Devil” γράφτηκε από τους Milton Gabler και Walter Page to 

1936. Η συγκεκριμένη εκτέλεση  ηχογραφήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων 

του 1939, στο Carnegie Hall στη Ν. Υόρκη. Παίζουν οι Lester Young (τενόρο 

σαξόφωνο), Buck Clayton (τρομπέτα) Freddie Green (ρυθμική κιθάρα), Walter Page 

(μπάσο), Jo Jones (τύμπανα) και Charlie Christian (ηλεκτρική κιθάρα). 

Περιλαμβάνεται στην ανθολογία From Spirituals to Swing, 1938-39 Carnegie Hall 

Concerts, που κυκλοφορεί από την εταιρία Vanguard (Ayeroff, 2005, σ. 237). 

6.4.2.1 Μορφολογία 

Το κομμάτι είναι γραμμένο στην δωδεκάμετρη φόρμα Blues. Το πρώτο 

τετράμετρο βασίζεται στην Ι, το δεύτερο στην σχέση IVης-Iης, και το τελευταίο στην 

σχέση Vης-Ιης, με τα δύο τελευταία μέτρα να αποτελούν turn-around. Η αρμονία 

επαναλαμβάνεται με μορφή κύκλου ανά δώδεκα μέτρα 

 

6.4.2.2 Αρμονική ανάλυση 

 

Πίνακας 5. Συγχορδίες και αρμονικές σχέσεις στο Pagin’ the devil (Ayeroff, 2005, σ. 84) 

 

 

6.4.2.3 Ενορχήστρωση  

Το πρώτο θέμα παίζει το σαξόφωνο, με συνοδεία ακουστικής κιθάρας, 

μπάσου και τυμπάνων. Πρώτο σόλο έχει το σαξόφωνο, για δύο κύκλους. Ο πρώτος 

κύκλος αποτελεί ελεύθερος αυτοσχεδιασμός και ο δεύτερος αυτοσχέδια παραλλαγή 

του θέματος. Στη συνέχεια, για δύο κύκλους έχει σόλο η ηλεκτρική κιθάρα. Στη 

συνέχεια έχει σόλο η τρομπέτα για ένα κύκλο. Στον τελευταίο κύκλο η τρομπέτα και 

το σαξόφωνο παίζουν διαδοχικά σόλο με μορφή ερωταπαντήσεων. 

Δωδακάμετρος κύκλος 

Μέτρο  1      2       3                 4           5                  7                 8               9            10             11                 12 

Συγχορδία Eb   Ab7   Eb      Bbm7-Eb7    Ab         Eb7-Bb7       Eb-Gbo      Fm7     Cb7-Bb7     Eb-Ab         Eb-Bb7 

Βαθμίδα  I      IV      I           V  -V/IV    IV           I    -  V           I –Δ.Σ         ii        Δ.Σ.-V         I – IV          I  -  V 
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6.4.2.4 Μεταγραφή του σόλο της κιθάρας 
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Μεταγραφή 3. Μεταγραφή του σόλο του Charlie Christian στο Pagin’ the 

Devil,ηλεκτρική κιθάρα και ταμπλατούρα,, με συντομογραφίες ανάλυσης (Ayeroff, 

2005, σ.84 και 180) 
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6.4.2.5. Ανάλυση του σόλο της κιθάρας 

1ος κύκλος 

μέτρο.1 Αρπισμός της Μι ύφεση μείζονας, με την ένατη ως ξένο φθόγγο που 

λύνεται καθοδικά σε συγχορδιακή νότα 

μ.2-3 Μελωδία σε καθυστέρηση της αρμονίας, με αρπισμό της Μι ύφεση 

μείζονας (I) πάνω από την συγχορδία Λα ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης 

(V7). Χρωματική κάθοδος, με ενδιάμεσο ισοκράτημα τη νότα φα στην 

πάνω φωνή. Κατάληξη της καθόδου στο μέτρο 3 στην συγχορδιακή 

νότα σι ύφεση. 

μ.4 Χρωματικός διαβατικός φθόγγος μεταξύ των δύο συγχορδιακών 

φθόγγων σι ύφεση και λα ύφεση. Αρπισμός της Μι ύφεση μείζονας με 

έκτη, πάνω από την συγχορδία Σι ύφεση ελάσσονα μεθ’ εβδόμης. 

Προήγηση της αρμονίας 

μ.5 Διαβατική κάθοδος στο πρότυπο μιξολυδικού τρόπου από την έβδομη 

μικρή μέχρι την τρίτη και αρπισμός Λα ύφεση μείζονας μεθ’ ενάτης  

μ. 6-7 Φράση με δύο φθόγγους σε προήγηση της αρμονίας, την σολ ύφεση ως 

ξένη και την μι ύφεση ως συγχορδιακή νότα. Λύση της σολ ύφεση 

χρωματικά στην σολ φυσική, τρίτη της συγχορδίας Μι ύφεση μείζονας.   

μ.8-9 Αρπισμός της Μι ύφεση ντιμινουίτας (Io). Βηματική κάθοδος στο 

πρότυπο μιξολυδικού τρόπου από την έβδομη μέχρι την τρίτη στο 

δεύτερο μέρος του μέτρου 9. 

μ.10 Χρωματικός διαβατικός φθόγγος πάνω από τις συγχορδίες Σι μεθ’ 

εβδόμης (διαβατική συγχορδία) και Bb7 (V7). Μακροδομικά, η 

αρμονία κάνει δύο πολυφωνικές χρωματικές κινήσεις μέσω 

φωνοδήγησης στα μέτρα 7 μέχρι 9 (Σι ύφεση  μεθ’ εβδόμης σε δεύτερη 

αναστροφή-Μι ύφεση μείζονα στ πρώτη αναστροφή- Σολ ύφεση 

ντιμινουίτα-Φα ελάσσονα μεθ’ εβδόμης και Σι ύφεση μείζονα μεθ’ 

εβδόμης-Σι μείζονα μεθ’ εβδόμης-Σι ύφεση μείζονα μεθ’ εβδόμης)  και 

επανέρχεται στην οικεία τονικότητα στα μέτρα 12-13, με την σχέση 

των συγχορδιών Σι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης και Μι ύφεση 

μείζονας (V7-I). Επαναλαμβάνεται στα μέτρα 19 έως 22.   

μ.11 Αρπισμός της Μι ύφεση μείζονας (Ι) σε προήγηση της αρμονίας, πάνω 

από την συγχορδία Λα ύφεση μείζονα (IV) 
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μ.12 Συγχορδιακός φθόγγος μι ύφεση και ξένος φθόγγος σολ ύφεση (blue 

note) με ρυθμική παραλλαγή 

2ος κύκλος 

μ.13 Αρπισματική μελωδική γραμμή με βάση τη Μι ύφεση μείζονα δεκάτης 

τρίτης 

μ.14 Μελωδία σε προήγηση της αρμονίας του επόμενου μέτρου, Μι ύφεση 

μείζονα με έκτη (I) πάνω από την αρμονία Λα ύφεση μείζονα μεθ’ 

εβδόμης (IV). Το τελευταίο όγδοο είναι αποτζιατούρα που λύνεται στο 

επόμενο μέτρο. 

μ.15 Κατιών αρπισμός Μι ύφεση μείζονας με έκτη 

μ.16 Φράση με μορφή ερωταπαντήσεων σε δύο φωνές σε πρότυπο 

ολοτονικής κλίμακας, πάνω από την διαβατική συγχορδία Σι ύφεση 

ελάσσονα μεθ’ εβδόμης. Η πάνω φωνή κινείται σε διαστήματα τόνων 

φα-μι ύφεση-ρε ύφεση-ντο ύφεση, και η κάτω σολ-φα-μι ύφεση  

μ.17 Αρπισμός της συγχορδίας Λα ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης και 

βηματική κάθοδος στο πρότυπο μιξολυδικού τρόπου, από την έβδομη 

μέχρι την τρίτη της ίδιας συγχορδίας. 

μ.18 Νότα φα δίεση ως ξένος φθόγγος που λύνεται ανοδικά στη 

συγχορδιακή νότα σολ, και αρπισμός Μι ύφεση μείζονας (Ι) πάνω από 

Λα ύφεση μείζονα μεθ’ εβδόμης (IV), σε προήγηση της αρμονίας 

μ.19 Μελωδία σε συνέχιση της αρμονίας που προηγήθηκε, φράση σε 

συνέχεια της Μι ύφεση μείζονας (I) πάνω από την διαβατική συγχορδία 

Σι ύφεση μείζονα μεθ’ εβδόμης (V) 

μ.20-21 Βηματική χρωματική άνοδος 

μ.22 Νότα φα δίεση ως ξένος φθόγγος που λύνεται ανοδικά σε συγχορδιακή 

νότα, και αρπισμός σε προήγηση της αρμονίας Μι ύφεση μείζονας (I) 

πάνω από την συγχορδία Σι ύφεση μείζονα μεθ’ εβδόμης (V) 

μ.23-24 Αρπισμός σε προήγηση της αρμονίας Μι ύφεση μείζονας μεθ’ εβδόμης 

(I) πάνω από την συγχορδία Λα ύφεση μείζονα μεθ’ εβδόμης (IV) 

Πίνακας 4. Ανάλυση και επεξηγήσεις για το σόλο της κιθάρας στο Rose Room 

(Ayeroff, 2005, σ. 84) 
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7. ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε συνοπτικά η προϊστορία και ιστορία της 

Jazz, από την εμφάνιση της μέχρι την εποχή της πρώιμης Swing. Χρονολογικά, αυτό 

το διάστημα εκτείνεται από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1930. Ερευνήθηκαν κοινωνικές και ιστορικές παράμετροι που 

επηρέασαν την εξέλιξη των ρευμάτων της Jazz στο διάστημα αυτό. Έμφαση δόθηκε 

στα αρμονικά, μελωδικά, μορφολογικά και ρυθμικά στοιχεία της Swing της δεκαετίας 

του 1930, τα οποία αποτελούν βάση για τα ρεύματα που ακολουθούν τα επόμενα 

χρόνια. Δεύτερον, ερευνήθηκε η εξέλιξη της jazz κιθάρας, από τους πρώτους 

κιθαρίστες μέχρι την μεταρρύθμιση που σηματοδοτεί ο Charlie Christian. 

Αναφέρθηκαν επιγραμματικά σημαντικοί jazz κιθαρίστες της ίδιας χρονικής 

περιόδου. Παραπλήσια ιστορική έρευνα κάλυψε επιγραμματικά την πρώτη εμφάνιση 

της ηλεκτρικής κιθάρας. Βαθύτερη έρευνα κάλυψε τις μεταρρυθμίσεις που η 

ηλεκτρική κιθάρα επέφερε στην Jazz. Τέλος, μελετήθηκε η περίπτωση του Charlie 

Christian. Έγινε έρευνα όσον αφορά τις βασικές επιρροές που δέχτηκε, το συνολικό 

του έργο, του στυλ του και των νεωτερισμών που εισήγαγε. Η δισκογραφία που 

παρατίθεται αποτελεί ένα μόνο μέρος του έργου του Christian. Παρατέθηκαν και 

αναλύθηκαν δύο σόλο του, ένα προσχεδιασμένο και ένα αυτοσχέδιο, συνοδευόμενα 

από ταμπλατούρα.   
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η Jazz είναι μουσική που χαρακτηρίζεται από διαρκή εξέλιξη, βασισμένη 

στον πειραματισμό και τα προσωπικά αισθητικά κριτήρια τόσο των μουσικών, όσο 

και των ακροατών. Ενδεικτικό αυτής της ιδιότητας της Jazz αποτελεί η ταχύτατη, 

αναλογικά με άλλα μουσικά είδη, εξέλιξη της. Επίσης, κατά την περίοδο της Swing, 

τίθενται οι βάσεις για νέα θεώρηση της μελωδία, αρμονίας, ενορχήστρωσης και 

ηχοχρωματικού πειραματισμού. Ο απόηχος των νέων αυτών αντιλήψεων εντοπίζεται 

σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρο το ρεπερτόριο της Δυτικής μουσικής του 20ού και 

21ου αιώνα. Ο Charlie Christian, από μουσική και τεχνική άποψη, συνετέλεσε σε 

αυτή την εξέλιξη. Πολλές από τις μουσικές καινοτομίες του καθιερώθηκαν, και 

αποτέλεσαν θεμέλιο λίθο της τεχνικής της jazz κιθάρας, και της ηλεκτρικής κιθάρας 

γενικότερα. Επίδραση του εντοπίζεται και σε μεταγενέστερα μουσικά είδη, όπου η 

ηλεκτρική κιθάρα εμφανίζεται όλο και τακτικότερα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 

στοιχεία αυτά, ο ρόλος του στην πορεία και εξέλιξη της Jazz, όπως και της σύγχρονης 

δημοφιλούς (pop) μουσικής, δύσκολα μπορεί να υπερτιμηθεί κατά την γνώμη του 

γράφοντος. 
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