
Γκρόζος Άγγελος                                                                                    Α.Μ. 18/12 

                                         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

                ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                       ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

 

 

 

Ιστορικά, υφολογικά χαρακτηριστικά και 

αυτοσχεδιαστικές τεχνικές της μουσικής Swing 

 (1930-1945): 

σύντομη επισκόπηση και μεταγραφές solo. 

 

 

Γκρόζος Άγγελος, 

Αριθμός Μητρώου: 18/12 

 

 

Πτυχιακή Εργασία 

 

 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Ζέρβας Αθανάσιος 

Συνεπιβλέπουσα καθηγήτρια: Κατσανεβάκη Αθηνά 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 



 
 

i 
 

 

  

                                                           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ......................................................................................................................................... II 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................................... III 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΥΛ ΤΗΣ SWING .............................. 1 

1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η JAZZ; .................................................................................................................................................1 

 1.2. ΠΡΙΝ ΤΗΝ JAZZ: ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΥΛ .......................................................................................................5 

1.2.1. Ragtime .................................................................................................................................................6 

1.2.2. Στυλ της Νέας Ορλεάνης .......................................................................................................................8 

1.2.3. Dixieland ..............................................................................................................................................10 

1.2.4. Στυλ του Σικάγο ...................................................................................................................................12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΕΠΟΧΉ ΤΗΣ SWING ........................................................................................ 15 

2.1. Η ΆΝΟΔΟΣ ΤΗΣ SWING ......................................................................................................................................15 

2.2.ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ SWING: BIG BAND ΚΑΙ COMBO.  ................................................................17 

2.3.Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ SWING ΚΑΙ Η  ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ BEBOP ....................................................................................................19 

2.4.ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .................................................................................................................................21 

 2.4.1.  Μελωδία ............................................................................................................................................21 

2.4.2. Αρμονία και εναρμόνιση .....................................................................................................................24 

2.4.3. Ρυθμός ................................................................................................................................................26 

2.4.4. Φόρμα .................................................................................................................................................27 

2.4.5. Αυτοσχεδιασμός ..................................................................................................................................29 

2.5.6. Ενορχήστρωση ....................................................................................................................................30 

2.5. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΩΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ..........................................................................................................32 

2.5.1.  Louis Armstrong .................................................................................................................................33 

2.5.2.  “Benny” Goodman ..............................................................................................................................36 

2.5.3.  “Count” Basie……………………………………………………………………………………………………………………………..…42 

2.5.4.  “Duke”  Ellington ................................................................................................................................49 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................................................ 58 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ......................................................................................................................................... 59 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................................. 60 



 
 

ii 
 

                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια: στο πρώτο κεφάλαιο εξηγείται ο όρος 

Jazz, εστιάζοντας στα μουσικά και υφολογικά χαρακτηριστικά της μουσικής αυτής. Γίνεται 

σύντομη έρευνα και αναφορά σε μουσικά είδη που σχετίζονται με την Jazz και την εξέλιξη 

της. Αναφέρονται επίσης διάφορες μη μουσικές ιστορικές παράμετροι (κοινωνική, 

οικονομική κτλ.) που επηρέασαν την εξέλιξη των ρευμάτων αυτών. Περιλαμβάνονται λίγα 

μουσικολογικά σχόλια για κάθε ένα από τα ρεύματα αυτά, εστιάζοντας κυρίως στις διαφορές 

με προγενέστερα μουσικά στυλ. Τέλος, αναφέρονται κάποιοι από τους χαρακτηριστικότερους 

εκπροσώπους κάθε ρεύματος, άτομα τα οποία εισήγαγαν καινοτομίες και διαμόρφωσαν ένα 

προσωπικό στυλ, που άσκησε επιρροή σε μεταγενέστερους μουσικούς.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, η έρευνα εστιάζει στην εποχή της Swing της δεκαετίας του 1930.  

Στα υποκεφάλαια 2.1 έως 2.3 σχολιάζεται το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της Jazz κατά την 

περίοδο της Swing  (1930-1945), με εστίαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Γίνονται σχόλια σχετικά με την πολιτιστική,  πολιτική και οικονομική σημασία που είχε το 

μουσικό αυτό ρεύμα. Στο υποκεφάλαιο 2.4, η έρευνα στρέφεται σε γενικά μουσικά 

χαρακτηριστικά της Jazz της ανωτέρω περιόδου, καλύπτοντας τα ζητήματα της μελωδίας, 

αρμονίας, ρυθμού, αυτοσχεδιασμού, ενορχήστρωσης και μορφολογίας. Είναι αυτονόητο ότι 

τα συμπεράσματα αυτά δεν καλύπτουν το ρεπερτόριο καθ' ολοκληρία, καθώς κάθε 

καλλιτέχνης εισήγαγε προσωπικές μουσικές επιλογές, που τύχαινε να αντιτίθενται στον 

γενικό κανόνα. Ο στόχος του παρόντος υποκεφαλαίου είναι να εξετάσει στοιχεία τα οποία 

εμφανίζονται στο ρεπερτόριο κατ' επανάληψη, ούτως ώστε να μπορούν αντιμετωπιστούν με 

τη δέουσα επιστημονική ασφάλεια. Τα συμπεράσματα του παρόντος υποκεφαλαίου είναι 

προέρχονται από βιβλιογραφική έρευνα, επιστρατεύονται, δε, αποσπάσματα των μεταγραφών 

των τελευταίων υποκεφαλαίων ως παραδείγματα προς απόδειξη αυτών. Στο υποκεφάλαιο 2.5 

παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία 4 σημαντικών μουσικών της περιόδου της Swing. 

Περιλαμβάνονται 5 μεταγραφές σόλο σαξοφώνου ως παραδείγματα, συνοδευόμενες από ένα 

συνοπτικό οδηγό ακρόασης και συνοπτικά σχόλια όσον αφορά το στυλ του εκάστοτε 

αυτοσχεδιαστή. 
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                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Προγενέστερα μουσικά στυλ της Swing 

 

        Το κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματεύεται κάποια από τα γενικά μουσικά χαρακτηριστικά 

της Jazz, όπως εμφανίστηκαν και καθιερώθηκαν στα προγενέστερα μουσικά ιδιώματα της Jazz. 

Αυτά αφορούν κυρίως τη μελωδία, αυτοσχεδιασμό, αρμονία, ενορχήστρωση, ρυθμό, χειρισμό 

των οργάνων, και φραστική. Πραγματοποιείται, επίσης, ιστορική έρευνα σχετικά με τα πρώτα 

μουσικά ιδιώματα που σχετίζονται με την Jazz. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η 

πληροφόρηση σχετικά με τα μουσικά ρεύματα των οποίων η Swing αποτελεί εξέλιξη. 

   

     

 

 1.1. Τι είναι η Jazz; 

   

 Η Jazz είναι ένα μουσικό ιδίωμα που εμφανίστηκε στην Αμερική. Αποτελεί εξέλιξη της 

λαϊκής μουσικής του αμερικάνικου Νότου
1
. Τα πρώτα μουσικά ιδιώματα στα οποίο μπορεί να 

εντοπιστεί σχέση με την Jazz εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι μουσικές 

καινοτομίες και η αισθητική που σταδιακά χαρακτήρισαν τα προγενέστερα είδη της 

παγιώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1920 (βλ. υποκ. 1.2.4), οπότε και πραγματοποιείται η 

ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση της Jazz από τα άλλα σύγχρονα μουσικά στυλ (Ragtime, 

Dixieland, Blues, Foxtrot, Bluegrass, κτλ) (Gridley, 2015) 

  Τα μουσικά χαρακτηριστικά της Jazz είναι από άποψη αισθητικής : 

 ο αυτοσχεδιασμός και φραζάρισμα 

 ο ιδιαίτερος χειρισμός των οργάνων 

                                                           

1 Σε σύντομο διάστημα, εμφανίστηκαν είδη Jazz και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Άλλα είδη Jazz είναι η 

ευρωπαϊκή Gypsy Jazz, η Brazilian Jazz, η Latin Jazz κα. Ωστόσο, τα είδη αυτά προέκυψαν από την ανάμειξη 

της ήδη υπάρχουσας Jazz με τις επιμέρους τοπικές μουσικές παραδόσεις, υπό το δημιουργικό πνεύμα των 

καλλιτεχνών. 
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 η αίσθηση swing 

 η χρήση blue notes και άλλων χρωματικών φθόγγων με συγκεκριμένο τρόπο 

 η χρήση πολύφωνων (τετράφωνων και άνω) συγχορδιών 

 

 Ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί εξέλιξη της μουσικής κληρονομιάς της Νέας Ορλεάνης (η 

σημασία της μουσικής της Νέας Ορλεάνης στην εξέλιξη της Jazz αναλύεται εκτενέστερα στο 

υποκεφάλαιο 1.2.2.). Από τα πρώτα βήματα της Jazz, οι αυτοσχέδιες μελωδίες βασίζονταν 

στην τεχνική της παράφρασης (paraphrase) και της παραλλαγής (variation) (Berendt, 1989-95, 

σελ. 21). Οι τεχνικές αυτές συνδυάζουν τη διατήρηση του βασικού μελωδικού - μοτιβικού 

χαρακτήρα κάποιας ιδέας, φράσης ή θέματος, με την προσθήκη άλλων φθόγγων (διατονικών 

και χρωματικών), αλλαγών στην αγωγή, την ερμηνεία, και άλλες παραμέτρους που απορρέουν 

από την προσωπικότητα του σολίστα. Η ιδιαίτερη θέση που έχει ο αυτοσχεδιασμός στην Jazz 

έχει άμεση σχέση με το προσωπικό στοιχείο. Οι Jazz οργανοπαίκτες επιδίωκαν την 

μοναδικότητα, την απόδοση της προσωπικής αισθητικής άποψης, και όχι τη συμμόρφωση στα 

καθιερωμένα πρότυπα της καλαισθησίας. Ο αυτοσχεδιασμός προσέφερε αυτή την ελευθερία 

(Berliner, 1994). 

Μία ακόμη άμεση απόρροια της συγκεκριμένης επιδίωξης αποτελεί και η ιδιαιτερότητα του 

χειρισμού των οργάνων. Στην Jazz, τα όργανα “παραπονιούνται, κατηγορούν, θρηνούν, 

κραυγάζουν, αναστενάζουν, βογκούν” (Ernst-Berendt, 1989/95, σελ. 180), στοιχείο το οποίο 

αποτελεί επίσης κληρονομιά της μουσικής της Νέας Ορλεάνης. Οι μουσικοί της Νέας 

Ορλεάνης στις αρχές του 20ου αιώνα “πρώτα μάθαιναν να εκφράζονται με τα όργανα τους, και 

ύστερα να παίζουν” (Gridley, 2015, σελ. 68) Αυτό έρχεται σε  αντίθεση με τα καθολικά 

πρότυπα περί καλαισθησίας, και τις τυπικές οργανοπαικτικές απαιτήσεις άλλων ειδών 

μουσικής. Μαζί με τον αυτοσχεδιασμό και το φραζάρισμα, η επιλογή του ήχου και των 

ερμηνευτικών εφέ προέβαλαν την μοναδικότητα του οργανοπαίκτη  και την μοναδική μουσική 

του προσωπικότητα (Gridley, 2015, σελ. 66-81). 

Όπως αναφέρεται παρακάτω στην παρούσα εργασία, μία από της παραμέτρους που 

χαρακτηρίζουν την Jazz είναι ο ρυθμός. Η ρυθμική αίσθηση της Jazz έχει έντονα χορευτικό 
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χαρακτήρα
2
. Αυτή η ιδιαιτερότητα προκύπτει από την εκτενή χρήση συγκοπών και 

αντιχρονισμών, ανακρούσεων (upbeats), τριήχων (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ρυθμός 

shuffle
3
), τονισμών των ασθενών μερών του μέτρου, και παρόμοιων ιδιαιτεροτήτων στην 

ρυθμική αγωγή. Όρος που περιγράφει την χορευτική αυτή αίσθηση είναι o όρος “swing” 

(ταλάντευση)
4
 (Berendt, 1989/95, σελ. 225-35). Το στοιχείο αυτό προέρχεται από την μουσική 

Ragtime (“κομματιασμένος χρόνος) (βλ. υποκ. 2.1.) (Berendt, 1989/95, σελ. 19). 

 Η χρήση χρωματικών φθόγγων αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά μελωδικά στοιχεία της 

Jazz. Οι φθόγγοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ως ποικίλματα, προσθέτοντας χρωματική 

ποικιλία στις μελωδικές γραμμές των πρώιμων ρευμάτων της jazz. Σταδιακά, η χρήση τους 

επεκτάθηκε, καθώς έπαιζαν κυριότερο ρόλο στην αρμονία και εναρμόνιση. Οι φθόγγοι αυτοί 

φέρουν το χαρακτηρισμό blue notes (Gridley, 2015 σελ 75), όρος ο οποίος υπαινίσσεται την 

σύνδεση τους με την μουσική Blues. Σε αρκετές περιπτώσεις οι blue notes αποκλίνουν από το 

συγκερασμένο σύστημα. To τονικό τους ύψος (pitch) παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις, στοιχείο 

το οποίο συνδέεται με την αφρικανική μουσική παράδοση
5
 των πρώην δούλων, έγχρωμων 

Αμερικανών
6
. Η λειτουργία των blue notes και το κούρδισμα τους είναι ένα ακόμα από τα 

                                                           
2 Το στοιχείο αυτό διατηρείται έως  και την περίοδο της Swing. Ο χορός και η Jazz διαχωρίστηκαν οριστικά 

κατά την εποχή της Bebop (βλ.  υποκ. 2.3) 

3 Σημειογραφική απεικόνιση του ρυθμού Shuffle:    

  

 

4 Προς αποφυγή σύγχυσης των δύο όρων (swing και Swing), στην παρούσα εργασία ο όρος Swing αναφέρεται 

στο ρεύμα της Jazz της δεκαετίας του 1930, και ο όρος swing στο συγκεκριμένο ρυθμικό χαρακτήρα της Jazz 

εν συνόλω. 

5  Η σύνδεση αυτή έγκειται στο μη συγκερασμό  της παραδοσιακής αφρικάνικης μουσικής.  

6 Άλλες μαρτυρίες αποδίδουν την τονική απόκλιση των blue notes στην χρήση ελλιπώς συντηρημένων και 

χαμηλής κατασκευαστικής ποιότητας οργάνων (Stroff, 1991/6, σελ. 13). Διατηρούνται, ωστόσο, επιφυλάξεις 

ως προς την ισχύ αυτής της άποψης. Αναμφισβήτητα, τα όργανα των πρώτων jazz οργανοπαικτών ήταν 

προβληματικά, γεγονός το οποίο προφανώς επηρέαζε, μεταξύ άλλων, και το κούρδισμα. Μολαταύτα, η 
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στοιχεία που δίνουν στους ερμηνευτές της Jazz συγκεκριμένη μουσική ταυτότητα. 

Συνηθέστερες blue notes (κατά προσέγγιση) είναι η 3η βεβαρημένη,  η 5η ελαττωμένη/4η 

αυξημένη και η 7η ελαττωμένη (Gridley, 2015, σελ. 75-77). 

Η ιδιαίτερη χρήση συγχορδιών με πρόσθετους φθόγγους (προεκτάσεις) αποτελεί, τέλος, ένα 

από τα χαρακτηριστικά της Jazz. Και αυτό το χαρακτηριστικό απορρέει από την μουσική 

παράδοση της Νέας Ορλεάνης. Ο ετεροφωνικός πολυφωνικός αυτοσχεδιασμός αποτελούσε 

βασικό χαρακτηριστικό των μπαντών πνευστών της Νέας Ορλεάνης έως και την δεύτερη 

δεκαετία του 20ου αιώνα (Berendt, 1989/95, σελ. 23-5). Οι αυτοσχέδιες αυτές φράσεις 

λειτουργούσαν αντιστικτικά. Με την μετακίνηση της μουσικής της Νέας Ορλεάνης στο Σικάγο 

(βλ. υποκ. 1.2.4.) η φύση του αυτοσχεδιασμού έγινε σταδιακά μονόφωνη. Εντούτοις, τα 

αντιστικτικά στοιχεία του rhythm section (Ernst-Berendt, 1989/95, σ.31) των jazz συνόλων 

επιβίωσαν και μετεξελίχθηκαν. Ο μελωδικός τους χαρακτήρας πλέον λειτουργούσε εντός των 

πλαισίων της συνοδείας. Η αντιστικτικές συνηχήσεις οδήγησαν στην σύσταση πρωτότυπων 

συγχορδιών, με εξίσου πρωτότυπη αρμονική λειτουργία. Ακόμα, όπως προαναφέρθηκε, οι blue 

notes είχαν εξέχοντα ρόλο στην jazz αρμονία και εναρμόνιση (Berendt, 1989/95, σελ.218-25).  

 

                                                                                                                                                                                        
ιδιαιτερότητα αυτή επιβίωσε ακόμα και όταν η Jazz είχε εξελιχθεί, ενώ πολλές άλλες εγκαταλείφθηκαν 

(Gioia, 1997). Κατ' επέκταση, η ανωτέρω άποψη δεν θεωρείται ασφαλής (βλ. υποκ. 2.1.). 
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 1.2. Πριν την Jazz: προγενέστερα μουσικά στυλ 

 Τα πρώτα μουσικά στυλ που παρουσιάζουν σύνδεση με την Jazz κάνουν την εμφάνιση τους 

στην Αμερική (κυρίως στις Πολιτείες του Νότου), στα τέλη του 19ου αιώνα. Έως την εποχή 

της Swing, στα μέσα της δεκαετίας του 1930, εμφανίστηκαν αρκετά διαφορετικά ρεύματα, τα 

οποία παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό όλων 

αυτών των στυλ ήταν η έντονα χορευτική αίσθηση. Το χαρακτηριστικό τους αυτό τα έκανε 

ιδιαίτερα δημοφιλή και αγαπητά στο κοινό, και αποτέλεσε ένα από τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά της Jazz των επόμενων δεκαετιών (Gridley, 2015, σελ. 56-7 και 60-2). Η 

ιδιαίτερη αυτή ρυθμική-χορευτική αίσθηση ονομάστηκε swing, και σχολιάζεται εκτενέστερα 

στο υποκεφάλαιο 2.2.3 της παρούσας εργασίας. 

Οι πρώτες μουσικές που επέδρασαν στην εμφάνιση της Jazz είναι τα Blues, Hollers, Work 

Songs, Minstrels, Spirituals και Gospels του 19ου αιώνα. Όλα αυτά τα ιδιώματα ήταν 

διαφορετικά μεταξύ τους ως προς τη θεματολογία
7
. Είχαν, ωστόσο κοινές μουσικές ρίζες, και 

αισθητικά είχαν πολλές ομοιότητες. Ήταν μουσικές των Αφροαμερικανών, οι οποίοι 

αντιμετωπίζονταν σαν μειονότητα, ακόμα και μετά την αναγνώριση των δικαιωμάτων και της 

ελευθερίας τους. Οι σκοποί και τα τραγούδια αυτά παρουσιάζουν σύνδεση με την αφρικανική 

μουσική παράδοση, όπως αυτή επιβίωσε στην κοινή μνήμη της κοινωνικής αυτής ομάδας, 

δεχόμενη, φυσικά, επιδράσεις από λαϊκά αμερικάνικα μουσικά ιδιώματα. Διάφορες 

ευρωπαϊκές μουσικές παραδόσεις (αγγλοσαξονική, γαλλική, γερμανική, κλπ.), αφομοιωμένες  

από τους επίσης έγχρωμους Κρεολούς της Νέας Ορλεάνης αποτέλεσαν το δεύτερο συστατικό 

στοιχείο της εμφάνισης της Jazz. Τρίτο στοιχείο αποτελεί η μουσική Ragtime (Stearns, 

1970/88). 

 

 

                                                           
7 Τα Blues ήταν θεματολογικά προσανατολισμένα κυρίως στην αγάπη, τα Hollers και τα Worksongs ήταν 

τραγούδια της δουλείας, ενώ τα Minstrels, Gospels και  Spirituals είχαν ως θέμα την χριστιανική λατρεία 

(Stearns, 1970/88, σελ. 4-6)  
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                 1.2.1. Ragtime 

Η Ragtime ήταν μουσική με συνοδεία, κυρίως, πιάνου. Τον όρο ‘‘rag’’ (Harer, 2005, σελ 

127) εισάγει το κομμάτι του Ernest Hogan ‘‘All coons look alike to me’’, που ηχογραφήθηκε το 

1896.  Εμφανίστηκε και άκμασε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, έως τα μέσα της 

πρώτης δεκαετίας του 20ου. Ήταν μουσική που παιζόταν σε σαλούν, πορνεία και λαϊκά μπαρ. 

Λόγω της κακής κατάστασης στην οποία συνήθως βρίσκονταν τα όργανα (κακό κούρδισμα, 

ελλιπής συντήρηση κτλ) και της οχλαγωγίας των κλαμπ αυτών, οι ερμηνευτές της Ragtime 

έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στη ρυθμική διάσταση της μουσικής. Διατηρούσαν έτσι την 

ανάλαφρη ατμόσφαιρα, και επέτρεπαν στους θαμώνες να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Η 

ιδιαίτερη αυτή χορευτική αίσθηση οδήγησε στο να γίνει η Ragtime ιδιαίτερα δημοφιλής στις 

αρχές του 20ου αιώνα (Gioia, 1997, σελ. 20-7). Ο ίδιος ο όρος (‘‘rag’’) περιέγραφε εξίσου το 

είδος της μουσικής, τον τρόπο παιξίματος των οργάνων και το είδος του χορού (Harer, 2005). 

Πολύ μικρό μέρος του ρεπερτορίου της Ragtime αυτής της εποχής σώζεται, καθώς η 

τεχνολογία των ηχογραφήσεων δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη εκείνη την εποχή, και οι 

μουσικοί της Ragtime δεν ήταν συνήθως γνώστες της μουσικής σημειογραφίας. Tο κυριότερο 

μέσο αποτύπωσης της ήταν οι κύλινδροι για αυτόματο πιάνο (Barell Piano)
8
. Σημαντικότεροι 

εκπρόσωποι του πρώτου ρεύματος της Ragtime είναι οι Scott Joplin (1867-1917), William 

Krell (1868-1933) και Tom Turpin (1871-1922). Υπήρξε, επίσης, ενδιαφέρον για την Ragtime 

και αργότερα μέσα στον 20ο αιώνα, με ορόσημο τη δεκαετία 1944-1955 και τη δεκαετία του 

1970, οδηγώντας σε μια αναβίωση και εξέλιξη του στυλ αυτού (Gioia, 1997, σελ. 20-7).  

 Αρμονικά και μελωδικά, η Ragtime των αρχών του 20ου αιώνα  παρουσιάζει μικρό 

μουσικοθεωρητικό ενδιαφέρον. Ο λόγος είναι η περιορισμένη πρωτοτυπία στην μελωδικη και 

αρμονική κατασκευή. Τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν να χαρακτηριστεί πρόγονος της Jazz 

είναι ο αυτοσχεδιασμός (αν και περιορισμένος), και η οργάνωση του ρυθμού. Η χρήση 

συγκοπών και αντιχρονισμών, οι τονισμοί των ασθενών χτύπων του μέτρου και παρόμοιες 

ρυθμικές παράμετροι της έδωσαν αυτόν το χορευτικό χαρακτήρα. Όταν στις αρχές του 20ου 

αιώνα αυτή η ελαφριά λαϊκή μουσική συνδυάστηκε με το στυλ της Νέας Ορλεάνης προέκυψε 

το πρώτο στυλ Jazz (Gioia, 1997, σελ 20-7). 

                                                           
8 Barell piano ή  Roller piano ήταν μια συσκευή όμοια με την ελληνική λατέρνα (Ioannidis, 2007). 
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Το πρωτοποριακό στυλ της Ragtime έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Jazz.  

Ωστόσο, η επιρροή της εκτείνεται και πέραν τον στυλιστικών ορίων της Jazz. H σημαντικότερη 

εξ αυτών είναι η επίδραση που άσκησε σε Ευρωπαίους συνθέτες της περιόδου αυτής. Ο 

πρώτος, ιστορικά, συνθέτης  που άντλησε υλικό και υφολογικά στοιχεία από την Ragtime είναι 

ο Debussy (1862-1918). Εικάζεται ότι η πρώτη επαφή του Debussy με την Ragtime έλαβε 

χώρα το 1900 στο Παρίσι, κατά την διάρκεια της περιοδείας της Rag ορχήστρας του  John 

Phillip Sousa στην Ευρώπη. Ο ρυθμικος χαρακτήρας, η ενορχηστρωτική προσέγγιση και η 

μελωδική κατασκευή της Ragtime άσκησαν επίδραση στον συνθέτη, η οποία φαίνεται στα έργα 

“Children's Corner” (1906-1908), “Petit Negre”(1909), “Golliwog's Cakewalk” (1913), 

“Minstrels (1910) και “General Lavine” (1913). Ακολούθως, μεταγενέστεροι του Debussy 

συνθέτες, οι οποίοι επηρεάστηκαν από αυτόν, ενσωμάτωσαν στοιχεία της  Jazz στο στυλ της 

σύνθεσης τους. Αναφέρεται επί παραδείγματι ο Igor  Stravinsky (1882-1971), με 

χαρακτηριστικό έργο το “The Ebony Concerto” (1945), το οποίο συνετέθη για τον jazz 

κλαρινετίστα Woody Herman. Ενδιαφέρον προκαλεί η μίξη ευρωπαϊκής έντεχνη μουσικής και 

jazz που προκύπτει στις επόμενες δεκαετίες, τόσο από συνθέτες Jazz (Duke Ellington, 

Thelonius Monk,  Miles Davis, John Contrane, Gill Evans κα) όσο και από συνθέτες έντεχνης 

μουσικής (Willian Russo, J.J. Johnson, John Lewis κ.α). Η τάση μίξης των δύο διαφορετικών 

αυτών παραδόσεων ονομάστηκε από τον μελετητή της Jazz, Gunther Schuller (1925-2015) 

“Τρίτο Ρεύμα” (Ζέρβας, 2012 σελ.1-4). 
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1.2.2. Στυλ της Νέας Ορλεάνης 

Η Νέα Ορλεάνη αποτέλεσε πολιτισμικό και κοινωνικό ζυμωτήριο κατά την πρώτη δεκαετία 

του 20ού αιώνα. Αμερικανοί ευρωπαϊκής καταγωγής συνυπήρχαν με εγχρώμους γαλλικής 

καταγωγής και απόγονους των Αφρικανών δούλων, οι οποίοι μετά τον Αμερικάνικο Εμφύλιο 

Πόλεμο (1861-4) είχαν απελευθερωθεί. Κάθε κοινότητα είχε διατηρήσει αρκετά στοιχεία της 

παράδοσης της, και η πολυποικιλότητα αυτή διευκόλυνε την πολιτισμική ανταλλαγή. 

Απόρροια των ανωτέρω κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών ήταν η πολύμορφη 

μουσική ταυτότητα της Νέας Ορλεάνης, δίνοντας της σημαντική θέση στην ιστορία της Jazz 

(Berendt, 1989/95, σελ.22-5). 

Η νοοτροπία των κατοίκων της Νέας Ορλεάνης ήταν διαμορφωμένη από την γαλλική και 

ισπανική κουλτούρα, καθώς βρισκόταν υπό γαλλική και ισπανική κυριαρχία έως και το 1803. 

Αυτό προσέδωσε ένα πιο φιλελεύθερο και προοδευτικό κλίμα στην πόλη εν συγκρίσει με 

πόλεις που βρίσκονταν υπό αγγλοσαξονική, κυρίως, κυριαρχία. Η διαφορά αυτή είχε και 

κοινωνικές προεκτάσεις. Οι έγχρωμοι Αμερικανοί που ήταν απόγονοι ελεύθερων Γάλλων 

πολιτών (Κρεολοί), είχαν πρόσβαση σε μόρφωση, καλύτερη κοινωνική θέση και αρκετά 

κοινωνικά δικαιώματα, εν συγκρίσει με άλλες  μειονότητες. Ακολούθως, η μουσική τους 

παιδεία ήταν, συνήθως, καλύτερη. Οι απελεύθεροι έγχρωμοι ήταν απόγονοι σκλάβων, ήταν 

κοινωνικά και οικονομικά υποδεέστεροι και, γενικά, λιγότερο μορφωμένοι. Ο κοινωνικός 

αυτός διαχωρισμός επέτρεψε να διατηρηθούν αναλλοίωτα κάποια από τα χαρακτηριστικά της 

δικής τους κουλτούρας (Giddins & DeVeaux, 2009, σελ. 79-88), ορισμένα εκ των οποίων 

παρατίθενται στην κάτωθι παράγραφο.  

Μία ακόμη κοινωνική ιδιαιτερότητα της Νέας Ορλεάνης έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση της 

μουσικής της παράδοσης. Το 1876, κατόπιν διατάγματος των αρχών της πόλης, η λειτουργία 

πορνείων, λαϊκών μπαρ και μαγαζιών διασκέδασης περιορίστηκε σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή. Η κακόφημη αυτή συνοικία ονομάστηκε Storyville, και σύντομα προσέλκυσε 

πολλούς πιανίστες της Ragtime. Αναπόφευκτα, η συγκέντρωση μιας ομάδας μουσικών σε τόσο 

στενά γεωγραφικά όρια δημιούργησε ένα μουσικό πυρήνα με σαφή ταυτότητα. Επιπλέον, η 

Νέα Ορλεάνη είχε ανέκαθεν έντονη μουσική ζωή. Μπάντες πνευστών έπαιζαν στον δρόμο, σε 

πανηγύρια και γιορτές. Οι μπάντες αυτές έπαιζαν εμβατήρια, πόλκες, βαλς και άλλα είδη 
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βασισμένα σε ευρωπαϊκές μουσικές φόρμες. Σε μεγάλο βαθμό, ο χαρακτήρας της εκάστοτε 

σύνθεσης παραλλάσσονταν, προκειμένου να προσδοθεί ύφος πιο εορταστικό και χορευτικό. 

Για τις μπάντες της Νέας Ορλεάνης ήταν σημαντικότερη η θέρμη, η ζωτικότητα και η 

εκφραστικότητα στο παίξιμο, παρά η λεπτότητα και η καλαισθησία. Ένα τρίτο στοιχείο που 

έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση του στυλ της Νέας Ορλεάνης ήταν η μουσική των απελεύθερων 

έγχρωμων. Η μουσική αυτή είχε διπλή διάσταση. Αφενός τα Blues, που προοριζόταν για 

χώρους διασκέδασης, και αφετέρου τα Gospel και Spiritual, τα οποία σχετίζονταν 

θεματολογικά με τη χριστιανική λατρεία. Μουσικά, τα είδη αυτά ενέχουν δύο χαρακτηριστικά 

που μπορούν να αποδοθούν στην αφρικανική μουσική κληρονομιά: την χρήση πεντάτονων 

κλιμάκων και την ιδιαίτερη ρυθμική αίσθηση. Η μείξη των τριών αυτών διαφορετικών 

παραδόσεων  (Ragtime, μπαντών πνευστών με ευρωπαϊκό ρεπερτόριο και Blues/Gospel) 

δημιούργησαν το στυλ της Νέας Ορλεάνης, το οποίο απετέλεσε σημαντικό ιστορικό σημείο 

στην εξέλιξη της Jazz (Giddins & DeVeaux, 2009, σελ. 79-88). 

Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι του στυλ της Νέας Ορλεάνης την πρώτη δεκαετία του 20ου 

αιώνα είναι οι “Buddy” Bolden (1877-1931), “King” Oliver (1881-1938), Willie “Bunk” 

Johnson (1879-1949) και Ferdinand “Jelly Roll” Morton (1890-1941). Παρότι δεν υπάρχουν 

ηχογραφήσεις από την μουσική της συγκεκριμένης περιόδου
9
, οι μουσικοί αυτοί, και οι 

μπάντες που διηύθυναν ήταν οι πρώτοι πρόγονοι της Jazz (Giddins & DeVeaux, 2009, σελ. 79-

88). 

 

                                                           
9  Οι πρώτες ηχογραφήσεις των μουσικών αυτών γίνονται στο Σικάγο, μετά το 1920. Οι ίδιοι δεν 

            βρίσκονταν πλέον στην ακμή τους και το στυλ τους είχε ξεπεραστεί (Gioia, 1997, σελ. 49). 
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1.2.3. Dixieland 

Κατά τη δεκαετία του 1910 στο προσκήνιο της μουσικής ζωής της Νέας Ορλεάνης 

εμφανίστηκε η Original Dixieland Jazz Band. Η μπάντα αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, 

καθώς αποκρυστάλλωσε  αρκετά από τα στοιχεία που χαρακτήρισαν αργότερα την Jazz. Η 

ονομασία του ρεύματος αυτής της περιόδου προέρχεται από το όνομα της (Berendt, 1989/95). 

Η Dixieland ως ρεύμα της Jazz, δεν έχει ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με το στυλ της Νέας 

Ορλεάνης. Πολλοί ερευνητές δεν διαχωρίζουν τα δύο αυτά ρεύματα. Ωστόσο, η εξέλιξη, αν και 

μικρή, έχει σημαντικό ιστορικό ρόλο. Από κοινωνιολογική άποψη, είναι σκόπιμο να σημειωθεί 

ότι οι λευκοί μουσικοί απέκτησαν σημαντική θέση στο μουσικό ιδίωμα της Νέας Ορλεάνης. 

Το γεγονός αυτό επέδρασε στο στυλ της μουσικής, αλλά και στην δημοτικότητα της:  

Κοινωνιολογικά, το ακροατήριο αποτελούνταν πλέον από λευκούς και έγχρωμους. Αυτό 

επέτρεψε την σταδιακή αποδέσμευση της μουσικής από το Storyville και τις κακόφημες 

συνοικίες της πόλης. Το κοινό της Dixieland ήταν μεσοαστικό (Gioia, 1997, σελ.37).  

Μουσικολογικά, η συμμετοχή λευκών καθιέρωσε βελτιωμένο κούρδισμα και εισήγαγε 

καινοτομίες στη φόρμα των συνθέσεων, την οργάνωση και ενορχήστρωση της μπάντας, την 

εναρμόνιση και την χρήση αντιστικτικών τεχνικών. Τα πνευστά όργανα, κυρίως τρομπέτα και 

κλαρινέτο, χρησιμοποιήθηκαν ως κυρίαρχα σολιστικά όργανα, ενώ τρομπόνι, μπάσο, κιθάρα, 

μπάντζο, τύμπανα και πιάνο έχουν ρόλο συνοδείας (rhythm section) (Berendt,1989/95, σελ.26). 

Ο αυτοσχεδιασμός προβλήθηκε περισσότερο, με εφαρμογή των πρακτικών της παράφρασης 

και της παραλλαγής της αρχικής μελωδίας. Ιδιαιτερότητα της Dixieland αποτέλεσε ο 

αντιστικτικός πολυφωνικός αυτοσχεδιασμός, στοιχείο το οποίο σε μεταγενέστερα είδη της Jazz 

(Σικάγο, Swing, Bebop κτλ) εγκαταλείφθηκε.  Τέλος, διατηρήθηκε η ιδιαίτερη ρυθμική 

αίσθηση που προκύπτει από την χρήση συγκοπών, τονισμών των ασθενών μερών του μέτρου 

και την χρήση τριήχων (Berendt, 1989/95, σελ.9). 

Εκτός από την Original Dixieland Jazz Band, άλλες χαρακτηριστικές μπάντες της Dixieland 

της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα είναι οι New Orleans Rhythm Kings και η Creole Jazz 

Band. To άλμπουμ “Dixie Jazz Band One-Step” (Original Diexieland Jass Band, Diexie Jass 

Band OneStep, Original Diexieland Jazz Band, Victor 18255-A, 1917, mp3, πρόσβαση στις 22 
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Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/mW7rldvqN1w ), θεωρείται ο πρώτος Jazz δίσκος 

στην ιστορία (Gridley, 2015, σελ. 94). 

http://y2u.be/mW7rldvqN1w
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1.2.4. Στυλ του Σικάγο 

Το μουσικό στυλ του Σικάγο αποτελεί εξέλιξη του στυλ της Νέας Ορλεάνης. Κατά τις αρχές 

της δεκαετίας του 1920, εργάτες που προέρχονταν από χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά 

στρώματα του αμερικάνικου Νότου, συνέρρευσαν σε αστικά βιομηχανικά κέντρα, προς 

αναζήτηση εργασίας. Το κοινωνικό αυτό φαινόμενο ονομάστηκε Μεγάλη Μετανάστευση 

(Great Migration). Τους οικονομικούς μετανάστες ακολούθησαν και άλλες 

κοινωνικοοικονομικές ομάδες, μεταξύ άλλων και οι μουσικοί. Πολλοί από τους γνωστότερους 

μουσικούς της Νέας Ορλεάνης μετακινήθηκαν στο Σικάγο
10

 (Gioia, 1997, σελ 46).   

Το Σικάγο ήταν μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές πόλεις των Βόρειων Πολιτειών. Οι 

εργασιακές ευκαιρίες που προσέφερε ήταν περισσότερες σε όλους τους κλάδους. Η 

δραστηριότητα των μουσικών της Νέας Ορλεάνης δεν περιορίστηκε με την μετακίνηση τους 

στο Σικάγο. Αντίθετα, το δεύτερο, ως μεγαλύτερη και πιο αστικοποιημένη πόλη, παρείχε 

περισσότερες οικονομικές δυνατότητες σε συνθέτες και ερμηνευτές. Αρκετοί μουσικοί από τη 

Νέα Ορλεάνη πραγματοποίησαν τις πρώτες τους ηχογραφήσεις στο Σικάγο την δεκαετία του 

20ού αιώνα, μεταξύ άλλων οι “Jelly Roll” Morton και “King” Oliver. Οι μουσικοί της Νέας 

Ορλεάνης επηρέασαν τους μουσικούς του Σικάγο. Από τα μέσα της τρίτης δεκαετίας του 1920, 

μουσικοί του Σικάγο, έχοντας αφομοιώσει και εξελίξει το στυλ που ήρθε από το Νότο, 

σχημάτισαν τις πρώτες μπάντες (Berrend, 1989/95, σελ 19). Σημειώνεται ότι από την δεκαετία 

του 1920, στο χώρο της Jazz κυριαρχούν λευκοί και όχι έγχρωμοι μουσικοί  (Hobsbawm, 

1993). 

Το στυλ της Νέας Ορλεάνης άλλαξε από πολλές πλευρές στο Σικάγο, ειδικά μετά την 

αφομοίωση της από τους εκεί μουσικούς, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1920. 

Εγκαταλείπεται σε μεγάλο βαθμό η χαρακτηριστική γιορτινή και πανηγυρική διάθεση που 

διέπνεε το στυλ της Νέας Ορλεάνης και την Dixieland. Για το λόγο αυτό το στυλ του Σικάγο 

χαρακτηρίζεται “cool” (ψυχρό) (Berendt, 1989/95, σελ. 30), σε αντιδιαστολή με τα 

                                                           

10       Ρόλο στην μετακίνηση των μουσικών της Νέας Ορλεάνης στο Σικάγο έπαιξε και η διάλυση του    

Storyville το 1916, γεγονός το οποίο άφησε πολλούς μουσικούς της πόλης άνεργους (Berendt, 

1989/95, σελ. 28).  
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προαναφερθέντα στυλ που χαρακτηρίζονται “hot” (καυτά) (Berendt, 1989/95, σελ. 26). Αυτό 

επέτρεψε την σταδιακή βελτίωση πολλών παραμέτρων της μουσικής καθ' εαυτώ, καθώς γίνεται 

πιο οργανωμένη και λιγότερο “ενστικτώδης” (Berrend, 1989/95, σελ 19).  

Το κούρδισμα γίνεται ακριβέστερο. Η ενορχήστρωση αλλάζει, δίνοντας στα πνευστά 

κυρίαρχο μελωδικό ρόλο, ενώ επικρατεί σταδιακά η χρήση του σαξοφώνου. Ο πολυφωνικός 

αυτοσχεδιασμός εγκαταλείπεται, δίνοντας στο σολίστα μεγαλύτερη ελευθερία και προβολή. Οι 

αυτοσχεδιαστικές φράσεις γίνονται πιο οριζόντιες και γραμμικές, και κατ’ επέκταση πιο 

δεξιοτεχνικές. Ακολούθως, το ρυθμικό τμήμα της μπάντας, αποδεσμευμένο από τον 

πολυφωνικό αυτοσχεδιασμό, είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πιο πολλές φωνές κατά την 

εναρμόνιση, οδηγώντας στην κατασκευή και χρήση πιο πολύπλοκων αρμονικών σχέσεων. H 

χρωματικότητα χρησιμοποιείται εκτενέστερα. Στο ρυθμό χρησιμοποιούνται οι συγκοπές και 

τονισμοί των ασθενών μερών του μέτρου, προέκταση των παλαιότερων στυλ. Ο ιδιαίτερος 

ρυθμικός χαρακτήρας πλέον έχει συγκεκριμένη ταυτότητα και υπόσταση, και φέρει το όνομα 

swing. Βασική διαφορά σε σχέση με το στυλ της Νέας Ορλεάνης και τη Dixieland είναι είναι η 

επικράτηση του μέτρου των 4/4, έναντι του μέτρου 2/4 (Berendt, 1989/95, σελ.28-30). 

Tο βασικό jazz σχήμα ήταν μικρό. Στη Νέα Ορλεάνη η Jazz παιζόταν στο δρόμο ή στο 

ύπαιθρο, και υπήρχε η ανάγκη για μεγαλύτερη ένταση και ηχοχρωματικό πλούτο. Επίσης, ήταν 

μια διαδικασία καθημερινή,  ερασιτεχνική και αυθόρμητη. Στο Σικάγο, αντιθέτως,  η Jazz 

παιζόταν σε night clubs, και γενικότερα μικρούς χώρους. Αυτό σήμαινε ότι ο μεγάλος αριθμός 

των οργάνων ήταν περιττός, αν όχι ενοχλητικός. Εκτός αυτού, οι jazz μουσικοί στο Σικάγο 

εμφανίζονταν επ' αμοιβή, ως επαγγελματίες. Η σύσταση μεγαλύτερων συνόλων συνεπαγόταν 

μικρότερες αμοιβές κατ' άτομο. Επιπλέον, η οργάνωση και διαχείριση μεγάλων συνόλων είναι 

πολύ δυσχερέστερη,  και η μουσική σκηνή του Σικάγο ήταν απαιτητικότερη. Για τους λόγους 

αυτούς, τα πρώτα jazz σύνολα ήταν μικρά, από τρίο έως κουιντέτο. Ένας σολίστ, και το rhythm 

section, αποτελούμενο από συνδυασμούς τυμπάνων, μπάσου, πιάνου ή/και κιθάρας. Τα μικρά 

αυτά σχήματα της  Jazz ονομάστηκαν combos. Χαρακτηριστικά combos του Σικάγο ήταν οι 

Hot Five και Hot Seven του Louis Armstrong (1901-1971) και οι Red Hot Peppers του “Jelly 

Roll” Morton (1890-1941) (Ernst-Berendt, 1989/95 σελ. 627).  

Χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος του στυλ του Σικάγο είναι ο Louis Armstrong  (βλ. και 

υποκ. 2.5.1.). Άλλοι σημαντικοί μουσικοί είναι oι “Bix” Beiderbecke (1903-1931), Fletcher 
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Henderson (1897-1952), Eddie Condon (1905-1981), Frank Trumbauer (1900-1959) και Earl 

Hines (1905-1983). Ο πυρήνας των εξελίξεων της Jazz στα τέλη της δεκαετίας του 1920 

μετατοπίστηκε στο Χάρλεμ της Ν. Υόρκης (Giddins & DeVeaux, 2009) . Εκεί γεννήθηκε η 

Swing, το ρεύμα στο οποίο εξελίχθηκε το στυλ του Σικάγο.  
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                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η εποχή της Swing 

 

       Στο παρόν κεφάλαιο, η έρευνα αφορά την περίοδο κατά την οποία εμφανίζεται η Swing 

(αρχές - μέσα δεκαετίας 1930). Σχολιάζεται από άποψη κοινωνιολογική, οικονομική, ιστορική 

η εμφάνιση, η επικράτηση και η ύφεση του ρεύματος της Swing. Τα υποκεφάλαια που 

αφορούν το μουσικολογικό σκέλος (αρμονία, μελωδία, αυτοσχεδιασμός, ενορχήστρωση, 

ρυθμός και φόρμα) έχουν αναφορά στα κομμάτια τα οποία επιλέχθηκαν προς μεταγραφή. 

Περιλαμβάνονται κάποια βιογραφικά στοιχεία για τους πρωτοπόρους bandleaders της εποχής, 

ώστε να είναι εμφανής η προέλευση των επιρροών και του στυλ του καθενός. 

 

       2.1. Η άνοδος της Swing
11

 

 

   “Υπήρχε μια εποχή, το διάστημα 1935-1946, που όλοι οι νέοι διασκέδαζαν ακούγοντας 

μουσική από μπάντες με jazz προσανατολισμό. Όταν οι jazz ορχήστρες κυριαρχούσαν στα pop 

charts και οι βιρτουόζοι οργανοπαίκτες ήταν γνωστοί σε όλους, αυτή ήταν η εποχή της Swing”-

Scott Yanow (Noyer, 2003, σελ. 28). 

 

Αρκετοί από τους μουσικούς του Σικάγο μετακινήθηκαν στη Νέα Υόρκη στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών εγκαταστάθηκε στο Χάρλεμ,  μια συνοικία 

στην οποία δημογραφικά κυριαρχούσε η μικροαστική τάξη. H Οικονομική Ύφεση (Great 

Depression) σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ποτοαπαγόρευσης (Prohibition)
12

 έκαναν την 

οικονομική κατάσταση δυσχερή, ιδιαίτερα όσον αφορά τους εργαζόμενους στο χώρο του 

θεάματος. Εξαιτίας αυτού, οι μουσικοί του Χάρλεμ αναγκάζονταν να δίνουν παραστάσεις 

συχνότερα, καθώς η μουσική για πολλούς από αυτούς λειτουργούσε βιοποριστικά. 

Ακολούθως, η οργανοπαικτική τους δεξιότητα εξελίχθηκε, προκειμένου να αντεπεξέλθουν 

                                                           
11   Στο υποκεφάλαιο αυτό δίδεται μεγάλη έμφαση στους οικονομικούς παράγοντες, καθώς από τη δεκαετία του 

1930 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1940 η Jazz ήταν, πριν από όλα, μουσική βιομηχανία. 

12 Η περίοδος αυτή έχει ονομαστεί “Speakeasies”. 
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στον ανταγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά δημιούργησαν ιδανικό κλίμα για την εξέλιξη της  Jazz 

στις αρχές  της δεκαετίας του 1930.  Από τους σημαντικότερους χώρους για την ιστορία της 

Swing ήταν τα “Cotton Club”, “Apollo”, “Minton's”, το “Connie's Inn” και το“Savoy 

Ballroom”, όπου η Jazz συνδυαζόταν με χορό
13

. Εκεί πρωτοεμφανίστηκαν μεγάλοι καλλιτέχνες 

της Jazz, όπως  οι Duke Ellngton  (1899-1904), Chick Webb (1905-1939), Fletcher Henderson, 

Count Basie (1904-1984) , Benny Goodman (1909-1986) κ.α. (Rener, 1999, σελ.19). 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, η Jazz είχε αυτονομηθεί από άλλα είδη μουσικής. 

Οι jazz μπάντες είχαν σαφή μουσική ταυτότητα, χαρακτηριστικό στυλ και πιστό ακροατήριο. 

Στη Νέα  Υόρκη το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930, η Jazz είχε αρχίσει να ξεφεύγει από 

τα όρια του Χάρλεμ. Είχε αρχίσει να γίνεται ένα εμπορικό είδος μουσικής, που παιζόταν σε 

ballrooms, κλαμπ και άλλους χώρους διασκέδασης, καθώς προσφερόταν για χορό. Την 

δημοτικότητα της αυτή παρατήρησαν μουσικοί παραγωγοί. Βλέποντας μια δραματική ύφεση 

στις πωλήσεις των δίσκων (της τάξεως του 90%, από το 1929 έως το 1933), είδαν στην Jazz 

την προοπτική ενός μουσικού είδους διεθνούς εμβέλειας (Reger, 1999, σελ. 27). 

Η εμπορικότητα έπαιξε τον κυριότερο ρόλο στην εξάπλωση της Swing. Διάφορα 

ραδιοφωνικά προγράμματα, με σημαντικότερο το “Lets Dance” είχαν αρχίσει ήδη να  

εδραιώνουν το “νέο και καυτό μουσικό στυλ” (Gioia, 1997, σελ. 139) σε όλη την Αμερική.  Η 

εμφάνιση του “Benny” Goodman (1909-1986) στο Palomar Ballroom της Καλιφόρνια το 

1936, ήταν μια συναυλία με τεράστια επιτυχία, και αποτέλεσε ιστορικό κόμβο για την Jazz. Η 

εμφάνιση αυτή εγκαινιάζει την περίοδο που χαρακτηρίστηκε “φρενίτιδα της Swing” (“Swing 

Frenzy”) (Gioia, 1997, σελ 94). Δημιουργούνταν διαρκώς νέες Swing μπάντες, οι οποίες 

περιόδευαν στις ΗΠΑ, πραγματοποιώντας σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων. Η πωλήσεις 

δίσκων εικοσαπλασιάστηκαν στο διάστημα 1933-1939. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην 

ιστορία της μουσικής οι έννοιες του “αστέρα”(“star”) και της “επιτυχίας”(“hit”). 

Κατασκευάστηκαν ταινίες με θεματολογία την ζωή και τα πεπραγμένα μουσικών της Swing 

και ο τρόπος ζωής (lifestyle) τους έγινε πρότυπο για τη νεολαία. Την δεκαετία 1935-1945, η 

                                                           
13 Το στυλ του Jazz χορού αυτής της περιόδου ονομάστηκε Lindy Hop, ενώ όταν η Swing καθιερώθηκε ως  pop 

είδος, ο χορός ονομάστηκε Jitterbug (Rener, 1999, σ. 11 και 16) 
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Swing αναδείχτηκε σε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της λαϊκής κουλτούρας των ΗΠΑ 

(Reger,  1999, σελ.29). 

 

 

   

2.2. Μουσικά σύνολα κατά την περίοδο της Swing: Big Band και Combo.  

 

Η Big Band αποτέλεσε το χαρακτηριστικότερο σύνολο κατά την  περίοδο της Swing, η 

οποία άλλωστε αποκαλείται και “εποχή των Big Bands” (“Big Band Era”) (Gioia, 1997, σελ. 

117). Η Big Band ήταν ένα μεγάλο σύνολο, που απασχολούσε κατά κανόνα, 15 έως 20 

μουσικούς.  Αισθητικά, η τάση δημιουργίας μεγάλων τζαζ ορχηστρών μπορεί να αποδοθεί 

στον ηχοχρωματικό πειραματισμό, καθώς το ακροατήριο γινόταν πιο απαιτητικό και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ  των διευθυντών jazz ορχηστρών εντονότερος. Αυτό που έδωσε την 

δυνατότητα στους φιλόδοξους διευθυντές ορχηστρών να κάνουν τις Big Bands 

πραγματικότητα ήταν η γενικότερη οικονομική κατάσταση. Πρώτον, λόγω της οικονομικής 

κρίσης και της εξάπλωσης του ραδιοφώνου και του γραμμοφώνου, οι αμοιβές των 

οργανοπαικτών ήταν χαμηλές, και η ανεργία ψηλή. Αφ’ ετέρου, η Swing, με μέσο την 

δυνατότητα ραδιοφωνικής εκπομπής, είχε αρχίσει να αποτελεί προσοδοφόρα επένδυση. Οι 

οργανοπαίκτες των Big Band είχαν μόνιμη απασχόληση, και σε πολλές περιπτώσεις σταθερό 

μισθό, σε αντίθεση με μουσικούς μικρότερων συνόλων, οι οποίοι πληρώνονταν με ποσοστά ή 

προκαθορισμένη αμοιβή για κάθε εμφάνιση (Reger, 1999). 

Ο μεγάλος αριθμός των μουσικών που έπρεπε να συντονιστούν για την επίτευξη ενός 

καλαίσθητου αποτελέσματος, έκανε αναγκαίο τον σχεδιασμό (arrangement). Ο σχεδιασμός 

έκανε εφικτή την σύνθεση και ερμηνεία πιο πολυσύνθετων μορφολογικά, ερμηνευτικά και 

ενορχηστρωτικά κομματιών (Ernst-Berendt, 1989/1995, σελ. 98-100 και 190-194). Οι Big 

Bands της δεκαετίας του 1930 έδιναν επίσης έναυσμα σε ικανούς μουσικούς να ξεκινήσουν 

την καριέρα τους, πολλοί εκ των οποίων σχημάτιζαν μετά δικές τους ορχήστρες (Ernst-

Berendt, 1989/1995, σελ 457). 
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Η σύσταση της πρώτης Big Band στην ιστορία αποδίδεται στον Fletcher Henderson, το 

1923. Μέσω του συνόλου αυτού έκαναν ντεμπούτο μουσικοί που αργότερα εξελίχθηκαν σε 

σολίστες διεθνούς φήμης ή/και ηγέτες Big Bands. Αναφέρονται ο Louis Armstrong και ο Roy 

Eldridge (1911-1989) στην τρομπέτα, ο Coleman “Hawk” Hawkins (1904-1969) και αργότερα 

ο Ben Webster (1909-1973) στο τενόρο σαξόφωνο, και ο Don Redman (1900-1964) στην 

ενορχήστρωση.  Δεδομένης της ικανότητας που επέδειξε στην οργάνωση και ενορχήστρωση 

για Big Band, η προσέγγιση του Henderson αποτέλεσε πρότυπο. Άλλες σημαντικές Big Bands 

που εμφανίστηκαν πριν την  εποχή της Swing είναι αυτές του Jean Goldkette (1893-1962), και 

του Ben Pollack (1903-1971), στις οποίες εργάστηκαν οι Bix Beiderbecke και Benny Goodman 

αντίστοιχα. Το να λειτουργούν οι  Big Bands σαν μέσο για την προβολή οργανοπαικτών, ώστε 

αργότερα να  συνεχίσουν την καριέρα τους ανεξάρτητοι, ήταν γενικά συνηθισμένο και 

αργότερα, καθ' όλη την περίοδο της Swing (Berend, 1989/95). 

 Ακόμα όμως και στην εποχή της κορύφωσης των Big Bands, τα Combos συνέχισαν να 

υφίστανται και να ακμάζουν για τους παρακάτω λόγους: 

Πρώτον, οι χώροι που μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια Big Band και το ακροατήριο της, 

παρότι αρκετοί, δεν ήταν πάντα διαθέσιμοι. Έχει ήδη αναφερθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 

1930 είχε συσταθεί μεγάλος αριθμός Big Bands, οι οποίες ήταν συγκεντρωμένες κυρίως στη 

Νέα Υόρκη και απευθύνονταν στο ίδιο ακροατήριο. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και οι 

κατάλληλες μουσικές σκηνές περιορισμένες. Επίσης, η παράσταση μιας Big Band δεν ήταν 

πάντα οικονομικά αποδοτική για τον ιδιοκτήτη του χώρου ή/και τον ηγέτη της μπάντας. Τέλος, 

η εμφάνιση μιας Big Band απαιτούσε μεγάλη προετοιμασία, οργάνωση και μάρκετινγκ, 

προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι το  προσδοκώμενο. Αυτό αφαιρούσε μεγάλο μέρος από 

τον αυθορμητισμό και την απόλαυση των μουσικών που συμμετείχαν. Η εμφάνιση ενός combo 

τους απελευθέρωνε από τους περιορισμούς των Big Band, τους έδινε τη δυνατότητα να χαρούν 

περισσότερο τη μουσική τους και να δοκιμάσουν νέα ερμηνευτικά και αυτοσχεδιαστικά όρια
14

 

(Berendt, 1989/95, σελ 628-630).  

                                                           
14  Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμη η συγκριση των μεταγραφών των υποκεφαλαίων 2.5.1, 

2.5.3, 2.5.4  με αυτές του υποκεφαλαίου 2.5.2 και 2.5.5 καθώς οι μεν αναφέρονται σε ηχογράφηση Compo 

και οι δε σε ηχογραφήσεις Big Band. 
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Συχνά, τα combos αποτελούνταν από μουσικούς που συνεργάζονταν σε κάποια μεγάλη 

ορχήστρα, φαινόμενο που ονομάστηκε «μπάντα μέσα στην μπάντα» (“band within the band”) 

(Ernst-Berendt, 1989/1995, σελ 485). Ενδεικτικά αναφέρονται τα Benny Goodman Sextet του 

Benny Goodman, King Cole Trio του Nat “King” Cole (1919-1965), οι Kansas City Six και 

Seven του “Count” Basie (1904-1984) και οι Woodchoppers του Woody Herman (1913-1987) 

(Ernst-Berendt, 1989/95, σελ 628-630). 

 

 

 

 

2.3. Η πτώση της Swing και η  γέννηση της Bebop 

Η δημοτικότητα της Swing κατά το κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945) 

έφτασε στο απόγειο της. Η ίδια η μουσική εξελίχθηκε σε πατριωτικό σύμβολο. Οι Αμερικανοί 

στρατιώτες που πολεμούσαν στο εξωτερικό ήταν φανατικοί ακροατές της Swing. Η Swing 

λειτούργησε ως ένα ενοποιητικό στοιχείο και για τους αμάχους. Χαρακτηριστικός εκφραστής 

της τάσης αυτής ήταν ο Glenn Miller (1904-1944), ο οποίος κατατάχτηκε, και μαζί με την 

μπάντα του, έπαιζε Swing στο ευρωπαϊκό μέτωπο (Reger, 1999, σελ.27-28) 

Ωστόσο, η Swing στα χρόνια του πολέμου είχε ήδη αρχίσει να μεταλλάσσεται. Το 

οικονομικό πλήγμα που δέχτηκε η μουσική βιομηχανία εξαιτίας του  πολέμου ήταν βαρύ. Ο 

πειραματισμός και η πρωτοτυπία είχαν αρχίσει  να θυσιάζονται, με αντάλλαγμα την 

εμπορικότητα. Ο ίδιος ο θεσμός των Big Bands δεν ήταν πλέον βιώσιμος, καθώς η οικονομική 

κατάσταση της αμερικάνικης αστικής τάξης ήταν δεινή
15

. Όλες οι Big Bands της δεκαετίας του 

1930, με εξαίρεση του “Count” Basie, είχαν διαλυθεί έως το 1945 (Reger, 1999, σελ.27-28).   

Στο σημείο αυτό, η εξέλιξη της Swing έφτασε σε ένα κομβικό σημείο: αφενός, προκειμένου 

να διατηρήσει την εμπορικότητα της, μετεξελίχθηκε σε εμπορικότερα είδη μουσικής, με πρώτο 

                                                           
15 Η αύξηση του κόστους ζωής, η άνοδος της τηλεόρασης σε βάρος του ραδιοφώνου, η επιβολή του “ φόρου 

των καμπαρέ” (“cabaret tax”), ύψους 30%, η συνεχείς απεργίες της Αμερικάνικης Ένωσης Μουσικών, η 

προσωρινή διακοπή της παραγωγής jukebox είναι κάποια από τα στοιχεία που  περιόρισαν δραματικά το 

μέγεθος του  ακροατηρίου των Big Bands (Pener, 1999).  
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την Jumb Blues, και, αργότερα, στη Rock'n'Roll και την Rhythm'n'Blues. Ο jazz χαρακτήρας 

της Swing εξαλείφθηκε ολωσδιόλου σε αυτή τη μετάβαση, με εξαίρεση το στοιχείο του 

έντονου, χορευτικού ρυθμού, που έκανε την Swing τόσο δημοφιλή (Reger, 1999). Στο αντίθετο 

άκρο, βρίσκεται η Bebop. Διατηρώντας και  εξελίσσοντας τα στοιχεία της Jazz που η Swing 

και προηγούμενα ρεύματα της είχαν  καθιερώσει, οι καλλιτέχνες της Bebop ακολούθησαν μια 

πορεία όπου αυτοσκοπός ήταν η προσωπική μουσική και αισθητική αναζήτηση, και όχι η 

επιτυχία. Αυτός ο διαχωρισμός σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου της Swing
16

 (Gioia, 1997, 

σελ. 154). 

                                                           
16 Αν και το ρεύμα της Swing γνώρισε αναβιώσεις στις επόμενες δεκαετίες, το  μαζικό πάθος για τη μουσική και 

το  χορό αυτό δεν έφτασε ποτέ το μέγεθος της δεκαετίας 1935-1945 (Pener, 1999). 
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2.4. Μουσικά Χαρακτηριστικά
17

 

Η σημασία της Swing για την ιστορική εξέλιξη της Jazz είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως 

ήδη ειπώθηκε. Η σημασία της δεν περιορίζεται στην κοινωνική και εμπορική πλευρά της Jazz, 

αλλά και στην μουσική. Παρότι ο βασικός χαρακτήρας της Jazz έχει ήδη πάρει μορφή και 

υπόσταση από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, από τα μέσα της  δεκαετίας του 1930 ο 

χαρακτήρας αυτός εξελίσσεται. Το κούρδισμα γίνεται ακριβέστερο, το παίξιμο πιο 

δεξιοτεχνικό, η αρμονία και η ενορχήστρωση πιο περίπλοκες κτλ. Στα παρακάτω υποκεφάλαια 

παρατίθενται τα γενικότερα μουσικά χαρακτηριστικά του ρεπερτορίου της περιόδου της 

Swing. 

  

 2.4.1.  Μελωδία 

Η μελωδία κατά την περίοδο της Swing είχε πρωτίστως αναφορά στην αρμονία . Το 

ευρύτερα διαδεδομένο μελωδικό χαρακτηριστικό ήταν η χρήση συγχορδιακών φθόγγων . 

Δεδομένου του αρμονικού πλούτου (βλ. υποκ. 2.4.2) της Swing, οι συγχορδιακοί φθόγγοι ήταν 

περισσότεροι. Οι φθόγγοι που χρησιμοποιούνταν ως συγχορδιακοί  ήταν οι 3η μικρή, 6η 

μεγάλη, 7η μικρή και μεγάλη, 9η μικρή και μεγάλη  (Howard, 2002, σ. 32).  

 

          Παράδειγμα 1, κίνηση σε συγχορδιακούς φθόγγους, με την προσθήκη 6ης, 7ης και 9ης, σόλο του 

Βud Freeman στο “Bumble Bee Stomp”(Benny Goodmann, Bumble Bee Stomp, BennyGoodman & His 

Orchestra, RCA Victor C8-VB-0080, 1938, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, 

http://y2u.be/-5yLPOqDOfg ) (βλ. σελ 39)μέτρα 24-26. Απόδοση εξ ακοής. 

 

 

                                                           
17 Ως παραδείγματα προς τεκμηρίωση των κάτωθι συμπερασμάτων όσον αφορά την μελωδία της Swing 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μεταγραφές του υποκεφαλαίου 2.5. 

http://y2u.be/-5yLPOqDOfg
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Παράδειγμα 2, κίνηση σε συγχορδιακούς φθόγγους, με την προσθήκη 7ης και βεβαρημένης 9ης, 

σόλο του Ben Webster στο “Cotton Tail” (Duke Ellington, Cotton Tail, Duke Ellington & His 

Famous Orchestra, Victor 26610, 1940, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, 

http://y2u.be/zbOseBw-fnU) (βλ. σελ.55), μέτρα 21-22. Απόδοση εξ ακοής. 

 

        Η χρήση διατονικών φθόγγων ήταν επίσης χαρακτηριστική. Οι διαβατικοί φθόγγοι 

προσέδιδαν μεγαλύτερη κίνηση στην μελωδία του σολίστα. Οι επερείσεις και οι καθυστερήσεις 

υπογραμμίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την ισχύ των συγχορδιακών φθόγγων (Howard, 2002, 

σελ. 39). Υλικό αντλείται από πολλά διαφορετικά είδη κλιμάκων, με κυριότερες τις επτάτονες 

και τις πεντάτονες (Levine, 1995). 

 

         Παράδειγμα 3, διαβατικός φθόγγος (passing tone) που ενώνει τους συγχορδιακούς, σόλο του 

Βud Freeman στο “Bumble Bee Stomp” (Benny Goodmann, Bumble Bee Stomp, Benny Goodman 

& His Orchestra, RCA Victor C8-VB-0080, 1938, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, 

youtube.com, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/-5yLPOqDOfg ) (βλ. 

σελ 39 ), μέτρο 2. Απόδοση εξ ακοής. 

 

 
Παράδειγμα 4, διπλό ποίκιλμα (double neighbor tone), διαβατικοί φθόγγοι (passing tone) και 

επερείσεις (appogiatura), σόλο του Lester Young στο “Lester Leaps In” (Count Basie, Lester Leaps 

In, Count Basie & Kansas City Seven, Vocalion 5118, 1939,mp3 πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 

2017, youtube.com, http://y2u.be/zXwXKUrRhPo ) (βλ. σελ.45 ), μέτρα 19-20. Απόδοση εξ ακοής. 

 

http://y2u.be/-5yLPOqDOfg
http://y2u.be/zXwXKUrRhPo
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Συνηθισμένη πρακτική κατά τον αυτοσχεδιασμό ήταν η αντικατάσταση συγχορδιών  

(chord substirution)(Levine 1995, σελ 260) Η πρακτική αυτή περιελάμβανε την 

αντικατάσταση κάποιων από τους συγχορδιακούς φθόγγους, με αποτέλεσμα την δημιουργία 

διαφορετικών από την αρμονία συγχορδιών, οι οποίες ωστόσο είχαν ίδιο λειτουργικό ρόλο 

(τονική, υποδεσπόζουσα ή δεσπόζουσα). Συνηθέστερα αυτό συνέβαινε σε συγχορδίες 

αντιστικτικού ή/και χρωματικού χαρακτήρα. (Levine 1995, σελ 260-267). 

 
 Παράδειγμα 5, αντικατάσταση συγχορδιών, σόλο του Ben Webster στο “Cotton Tail” (Duke 

Ellington, Cotton Tail, Duke Ellington & His Famous Orchestra, Victor 26610, 1940, mp3, 

πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/zbOseBw-fnU ) (βλ. σελ.55), μέτρα 9-

10.. Απόδοση εξ ακοής. 

 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην χρωματικότητα, παρότι η χρήση της κατά 

την περίοδο της Swing δεν ήταν τόσο διαδεδομένη όσο επρόκειτο να είναι στα επόμενα 

ρεύματα της Jazz.  Η χρωματικότητα κατ' αυτή την περίοδο εντοπίζεται κυρίως στις blue-notes, 

χρωματικούς φθόγγους που λύνονται σε συγχορδιακούς ή διατονικούς δια του φαινο- μένου 

της έλξης. Η δημιουργία μελωδιών με αποκλειστικά χρωματική κίνηση, όπου η διατονικότητα 

εγκαταλείπεται, εντοπίζεται σε περιορισμένο τμήμα του jazz ρεπερτορίου έως την εμφάνιση 

της Bebop (Howard, 2002, σελ. 6).            

 

  Παράδειγμα 6. blue note (3η βεβαρημένη), οι οποίες λύνονται χρωματικά προς τα πάνω και 

προς τα κάτω, σόλο του Sydney Bechet στο “2:19 Blues” (Louis Armstrong, 2:19 Blues, Louis 

http://y2u.be/zbOseBw-fnU
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Armstrong & His Orchestra, Decca Records 18090, 1940, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, 

youtube.com, http://y2u.be/ff1HF8GR_tk) (βλ. σελ.35 ), μέτρο 3. Απόδοση εξ ακοής. 

 

 
Παράδειγμα 7, χρωματικό riff που αποτελείται που εμφανίζεται 8 φορές εν συνεχεία, σόλο του 

Lester Young στο “Lester Leaps In” (Count Basie, Lester Leaps In, Count Basie & Kansas City 

Seven, Vocalion 5118, 1939,mp3 πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, 

http://y2u.be/zXwXKUrRhPo) (βλ. σελ.45-46 ), μέτρα 33-36. Απόδοση εξ ακοής. 

 

2.4.2. Αρμονία και εναρμόνιση 

Η αρμονία της Jazz κατά την περίοδο της Swing έχει αναφορά στην ευρωπαϊκή, αν και της 

προσδίδει μια νέα θεώρηση. Γενικά, ο βασικός αρμονικός σκελετός είναι κράμα σύγχρονων, 

τότε, λαϊκών τραγουδιών και ευρωπαϊκής αρμονίας, και στηρίζεται κατά βάση στις 

καθιερωμένες αρμονικές σχέσεις. Ο λειτουργία των κύριων βαθμίδων (τονική-υποδεσπόζουσα 

- δεσπόζουσα
18

), οι τεχνικές των μετατροπιών, και χρήση αλυσίδων είναι κάποια aπό τα 

στοιχεία της ευρωπαϊκής αρμονίας που διατηρήθηκαν στη Swing (Berendt, 1989/95, σελ 221).   

 
       Παράδειγμα 8, αρμονική δομή της υποενότητας Β του “Cotton Tail”(Duke Ellington, Cotton 

Tail, Duke Ellington & His Famous Orchestra, Victor 26610, 1940, mp3,  πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 

2017, youtube.com, http://y2u.be/zbOseBw-fnU) (βλ.σελ.55). Η αρμονία βασίζεται σε κύκλο 5ων, ο 

οποίος ξεκινάει από Ε7 και κατaλήγει σε G7 (δεσπόζουσα). 

 

 Παράδειγμα 9, αρμονική δομή της υποενότητας A του “Hodge Podge”Johnny Hodges, Hodge 

Podge, Johnny Hodges & His Orchestra, Epic LG 3105, 1955, mp3,  πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 

                                                           
18

   Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη αρμονική σχέση στην Jazz έως την περίοδο της Swing είναι η ΙΙ-V-I, 

όπου οι βαθμίδες επιτελούν ακριβώς αυτόν τον ρόλο (Levine, 1995, σελ. 15) 



25 
 

 
 

2017, youtube.com, http://y2u.be/taXfW4OicH8 ) (βλ.σελ51.).Στην αρμονία εντοπίζεται η βασική 

λειτουργία των βαθμίδων (τονική - προδεσπόζουσα - δεσπόζουσα - τονική). 

 

Ο νεωτερισμός έγκειται στην χρήση τετράφωνων και άνω συγχορδιών, και την λειτουργία 

που επιτελούν. Παρότι οι συγχορδίες αυτές συναντώνται στο ρεπερτόριο της ευρωπαϊκής 

μουσικής αιώνες πριν την εμφάνιση της Jazz, η φύση της ευρωπαϊκής αρμονίας παρέμενε 

τρίφωνη. Οι υπερτιθέμενοι αυτών φθόγγοι  (7η, 9η, κτλ) εξυπηρετούσαν περισσότερο το ρόλο 

της φωνοδήγησης (voice leading), παρά την αρμονία. Στην αρμονία της Jazz, η τετράφωνη 

εναρμόνιση εμφανίζεται ανεξαρτήτως βαθμίδας, με  την προσθήκη της 6ης, 7ης, 9ης, 11ης, 

13ης, και την ιδιαίτερη χρήση των ελαττωμένων συγχορδιών. Οι δυνατότητες που προσέφερε η 

τετράφωνη εναρμόνιση  στην ενορχήστρωση (εντός των Big Bands, αλλά και μικρότερων 

σχημάτων) και τον αυτοσχεδιασμό ήταν μεγάλες (Howard, 2002, σελ. 10). 

Για λόγους αρμονικής ποίκιλσης, ανάμεσα στις συγχορδίες μιας ακολουθίας, 

παρεμβάλλονται δευτερεύουσες συγχορδίες (secondary chords) (Howard, 2002, σ. 14), 

συνήθως με σχέση δεσποζουσών, σε διάφορες αναστροφές. Αυτό συντελεί σε πλουσιότερη 

φωνοδήγηση, και περισσότερες μελωδικές δυνατότητες στους αυτοσχεδιαστές. Ακόμη 

μεγαλύτερη ποικιλία προκύπτει με την εφαρμογή διαβατικών συγχορδιών (passing chords) 

(Howard, 2002, σελ. 20), οι οποίες είναι παράγωγες χρωματικής ή διατονικής κίνησης των 

φωνών. Οι συγχορδίες αυτές είχαν αντιστικτικό ρόλο, παρέμεναν δηλαδή στην επιφάνεια και 

δεν άλλαζαν την αρμονική υφή του κομματιού. Η χρήση των secondary και passing chords 

οδήγησε στα επόμενα ρεύματα στον συγχορδιακό αυτοσχεδιασμό (chord soloing) (Levine, 

1995, σελ. 256).  

 
             Παράδειγμα 10, αρμονική δομή της υποενότητας A του “Cotton Tail”(Duke Ellington, Cotton 

Tail, Duke Ellington & His Famous Orchestra, Victor 26610, 1940, mp3,  πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 

2017, youtube.com, http://y2u.be/zbOseBw-fnU )(βλ.σελ.55). H η φωνοδήγηση που προκύπτει από την 

χρήση τετράφωνων συγχορδιών είναι ενδιαφέρουσα. Στο μέτρο 7 βρίσκεται μια συγχορδία εβδόμης 

ελαττωμένης (ντιμινουίτα), η οποία συνδέει χρωματικά  (passing chord) την F7 (IV) με την Dm7(ii7). 

 

http://y2u.be/taXfW4OicH8
http://y2u.be/zbOseBw-fnU
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2.4.3. Ρυθμός 

 Έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα εργασία ότι το στοιχείο που έκανε την Swing τόσο 

επιτυχημένη ήταν ο χορευτικός της ρυθμός (groove) (Ernst-Berendt, 1989/1995, σ. 226). Ο 

ρυθμός αυτός βασιζόταν κυρίως στο shuffle (βλ. υποκ. 1.1) και την χρήση τριήχων. Εκτός, 

όμως, από την καθολική αντίληψη του swing σαν ένα καθορισμένο ρυθμικό μοτίβο, είναι 

σκόπιμο να εξεταστεί και η προσωπική προσέγγιση του στον εκάστοτε καλλιτέχνη.  

Άλλα ρυθμικά στοιχεία που καθιερώθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 όπως το 

μέτρο 4/4, ο τονισμός των ασθενών χτύπων του μέτρου (off-beats) (Howard, 2002, σ. 6), οι 

ανακρούσεις, κτλ. (βλ. υποκ. 1.1) διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν, έτσι ώστε η μουσική να 

“χορεύει” (Berliner, 1997, σελ. 177).  Kάθε jazz οργανοπαίκτης στον αυτοσχεδιασμό του και 

το συνολικό του ύφος “κινείται” (“swings”) (Berliner, 1999, σελ. 301). Έτσι, η αίσθηση του 

swing, πιο γενικά, είναι “η ιδιότητα που διαπνέει τα τζαζ κομμάτια να μεταδίδουν ενέργεια που 

ερμηνεύεται με κίνηση” (Ernst-Berendt, 1989/1995, σελ. 226)
19

 και αποτελεί ένα από τα 

αναφαίρετα χαρακτηριστικά της Jazz, ακόμα και μετά την περίοδο της Swing.  

 

 

                                                           
19 Το swing διαπνέει και άλλα δημοφιλή και χορευτικά μουσικά είδη των αρχών του 20ου αιώνα, 

όπως το Lindy Hop, το Foxtrot και το Charleston (Gioia, 1997). 
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2.4.4. Φόρμα 

Δύο διαφορετικές φόρμες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες την περίοδο της Swing:  

 η πρώτη φόρμα καλύπτει 32 μέτρα και λέγεται (Rhythm) Changes. Η φόρμα Rhythm 

Changes έχει, συνήθως, την μορφή ΑΑΒΑ, με 8 μέτρα σε κάθε υποενότητα. Η 

υποενότητα Α έχει ρόλο κύριας ιδέας. Η υποενότητα Β
20

, επιτελεί ρόλο όμοιο με αυτό 

της ανάπτυξης, εισάγει δηλαδή πιο περίπλοκες αρμονικές συνδέσεις και μελωδικό 

υλικό, πριν την επανεμφάνιση (επανέκθεση) της υποενότητας Α (Howard, 2002, σ. 15).    

 

 

   Παράδειγμα 11, αρμονική και μορφολογική ανάλυση του “I Got Rhythm” του George Gerswin 

(Berliner, 1994, σελ.77). 

 

 η δεύτερη καλύπτει 12 μέτρα και λέγεται Blues.  Η φόρμα Blues είναι 12μετρη, με 

κατάτμηση σε 3 τετράμετρα. Το πρώτο τετράμετρο είναι δομημένο στην βαθμίδα της 

τονικής. Το δεύτερο τετράμετρο κινείται στις βαθμίδες της υποδεσπόζουσας  (2 μέτρα) 

και τονικής (2 μέτρα). Το τρίτο τετράμετρο κινείται στην δεσπόζουσα, με το τελευταίο 
                                                           

20 Η υποενότητα Β ονομάζεται και Bridge (Howard, 2002, σ. 15). 
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δίμετρο, το λεγόμενο turn-around (Howard, 2002, σελ.13), να οδηγεί με σαφή 

αρμονικό τρόπο στην τονική (Berliner, 1994, σελ.76-77).   

 

     Παράδειγμα 12, στοιχειώδης αρμονική και μορφολογική ανάλυση του“One O'Clock Jump” του Count 

Basie . Απόδοση εξ ακοής (Count Basie,One O'Clock Jump, Count Basie & His Orchestra, Victor 1363, 

1937, mp3,πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/g3JyQnYPkZk ). 

 

Υπάρχουν και άλλες φόρμες, λιγότερο συνηθισμένες, όπως οι ABAC, ABCD, ΑΑΒC, AB, 

ABA, ΑΑΒ, ΑΒC. Υπάρχουν επίσης, κομμάτια, των οποίων η φόρμα είναι μοναδική.  

(Levine, 1995, σ. 383-390). 

 

 

 

                      

 

                                                           
21 p.c.: passing chord, διαβατική (αντιστικτική) συγχορδία. 

Μέτρα 1-4 

F7  Bb            B0 F7          Cm Cm7        F7 

I  IV            pc
21

  Ι              v               V7            I7 

Μέτρα 5-8 

Bb7  F7  Gm7  Am7 Ab0 

IV  Ι       ii iii        pc 

Μέτρα 9-12 (Turn-around) 

Gm7 Gm7  C7  F7                  Gm7-G#0 F                        Gm7-C7 

ii ii7         V7 I                       ii       pc I                          ii       V7 

http://y2u.be/g3JyQnYPkZk
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      2.4.5. Αυτοσχεδιασμός  

 

“H Jazz...είναι ένα καλά οργανωμένο αντικείμενο, που προέρχεται από μια μεγάλη 

παράδοση και απαιτεί πολλή σκέψη και μελέτη”, W. Marshalis (Berliner, 1994, σελ.63). 

 

Ο αυτοσχεδιασμός, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα εργασία, αποτελεί βασικό 

στοιχείο της Jazz. Κατά την διαδικασία του αυτοσχεδιασμού, ο οργανοπαίκτης αναπτύσσει τις 

μουσικές του ιδέες, την φραστική και την δεξιοτεχνία του. Αυτό δίνει μοναδικότητα και 

προσωπικότητα σε κάθε ερμηνεία. Διάφορες στρατηγικές επιστρατεύονται κατά την μελέτη 

των αυτοσχεδιαστών, προκειμένου η ρευστή αυτή μουσική διαδικασία να αποδοθεί 

καλλιτεχνικά (Berliner, 1994). 

Πρώτο βήμα κατά την ανάπτυξη των αυτοσχεδιαστικών δυνατοτήτων των jazz 

οργανοπαικτών είναι η μελέτη των jazz standards
22

 (Berliner, 1994, σελ. 4). Η μελέτη αφορά 

την βασική μελωδία ή θέμα του κομματιού (head), όπως και την αρμονική του ακολουθία 

(changes). Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, οι jazz καλλιτέχνες διασκεύαζαν 

παλαιότερα  κομμάτια, προσφέροντας μια διαφορετική προσωπική προσέγγιση στο υπάρχον 

ρεπερτόριο. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της παραλλαγής και της παράφρασης, οι 

αυτοσχεδιαστές έχουν τη δυνατότητα να ποικίλουν την υπάρχουσα μελωδία, ή να 

δημιουργήσουν μια νέα. Δεύτερο σημαντικό βήμα για την καλλιέργεια του αυτοσχεδιασμού 

αποτελεί η μελέτη άλλων jazz αυτοσχεδιαστών. Μέσα από την  διαδικασία των μεταγραφών 

(transcriptions)
23

, οι μελετητές έχουν την δυνατότητα να αναλύσουν το στυλ αυτών και να 

εντοπίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία φραστικής και μελωδίας, τα οποία μπορούν να 

                                                           
22 Standards είναι χαρακτηριστικά κομμάτια λόγω φόρμας, μελωδίας και αρμονίας, τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τους μουσικούς της jazz για διδακτικούς, πρωτίστως, σκοπούς. Δευτερευόντως, είναι 

συνθέσεις αρκετά γνωστές στο ακροατήριο, στοιχείο το οποίο επιτρέπει την διασκευή τους, προβάλλοντας 

την ικανότητα των ερμηνευτών για αυτοσχεδιασμό (Berliner, 1994, σελ. 4). 

23 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους μουσικούς της Jazz των πρώτων χρόνων δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με την μουσική σημειογραφία. Αυτό απαιτούσε την αποστήθιση τμημάτων ή ολόκληρου του 

σόλο, δεν αλλοίωνε όμως την διδακτική αξία της διαδικασίας αυτής (Berliner, 1994, σελ.2). 
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ενσωματώσουν στο προσωπικό τους στυλ. Η επιρροές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς 

εξασφαλίζουν την διατήρηση του ύφους της Jazz στους νεότερους μουσικούς, χωρίς να να 

αλλοτριώνουν την δική τους προσωπικότητα. Τέλος, σημαντικό τμήμα της καλλιέργειας της 

αυτοσχεδιαστικής ικανότητας αποτελεί η μελέτη μικρών μελωδικών φράσεων (licks) ή 

επινόηση νέων, με χαρακτηριστική φραστική και μελωδία. Τα licks αποτελούν δομικά στοιχεία 

του αυτοσχεδιασμού, καθώς επιστρατεύονται κατά βούληση, αυτούσια ή παραλλαγμένα. Είναι, 

κατ επέκταση, ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα προς μελέτη, καθώς εκθέτουν το 

προσωπικό στυλ κάθε αυτοσχεδιαστή, αλλά και το μουσικό υπόβαθρο και τις επιρροές του 

(Berliner, 1994, σελ. 63-71). Τα προαναφερθέντα στοιχεία αποτελούσαν κοινό τόπο για τους 

jazz μουσικούς από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της Jazz. Συνεχίζουν, ωστόσο να αποτελούν 

βασικές μεθόδους για την ανάπτυξη της ικανότητας για αυτοσχεδιασμό των Jazz μουσικών. 

 Όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι μελωδίες και τα σόλο της περιόδου της Swing δημιουργούνται 

με βάση τονικά πρότυπα (βλ. υποκ 2.4.1). Οι μελωδίες είναι κατά βάση διατονικές, δομημένες 

σε βηματική και αρπισματική κίνηση και άλματα, εντός κάποιας κλίμακας (Berendt, 1989/95).   

 

2.4.6. Ενορχήστρωση 

Η ενορχήστρωση αποτελεί μια από τις  πιο ενδιαφέρουσες πτυχές  της Swing. Όλα τα 

στοιχεία που αναφέρθηκαν στα υποκεφάλαια 2.4.1 έως 2.4.5, παρότι μαρτυρούν την εξέλιξη 

της Jazz, έχουν ουσιαστικά καθιερωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Η ενορχήστρωση, 

ωστόσο, κάνει εξελικτικά άλματα κατά την περίοδο της Swing. Αυτό οφείλεται στην σύσταση 

των Big Bands (βλ. υποκ. 2.2.).     

Μια Big Band απασχολούσε κατά μέσο όρο από 15 έως 20 μουσικούς. Η κιθάρα, τα 

τύμπανα, το πιάνο και το κοντραμπάσο στελέχωναν το rhythm section. Η ομάδα των 

σαξοφώνων αποτελούνταν από διάφορους συνδυασμούς, με τα άλτο και τενόρο να είναι πάντα 

παρόντα. Στην ομάδα των χάλκινων, η τρομπέτα και το τρομπόνι ήταν βασικά, με την κορνέτα 

και την τούμπα να χρησιμοποιούνται περιστασιακά. Από τα ξύλινα πνευστά, το σημαντικότερο 

ήταν το κλαρινέτο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πιο ασυνήθιστα όργανα χρησιμοποιούνται, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το βιμπράφωνο (Lionel Hampton) στην ορχήστρα του Goοdman. 

Τα κυριότερα όργανα σόλο ήταν το κλαρινέτο, η τρομπέτα, τα τενόρο και άλτο σαξόφωνα και 
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το πιάνο. Σπανιότερα, σόλο είχαν η κιθάρα, τα βαρύτονο και σοπράνο σαξόφωνο και το 

τρομπόνι  (Berendt, 1989/95). 

Ένα σημαντικό ενορχηστρωτικό στοιχείο  είναι το σχήμα “φωνής και αντιφώνησης” (call 

and response) (Berendt, 1989/95, σελ. 232). Το σχήμα αυτό έγκειται στην διαίρεση του 

τμήματος της ορχήστρας ή των σολίστ σε ομάδες (sections
24

), οι οποίες παίζουν το θέμα ή την 

μελωδία σε αλληλοδιαδοχή.  Ως παράδειγμα αναφέρεται κομμάτι “Bumble Bee  Stomp” από 

την ορχήστρα του Benny Goodman, καθ όλη τη διάρκεια του οποίου τα τμήματα των 

σαξοφώνων και των χάλκινων βρίσκονται σε διάλογο (βλ. υποκ.2.5.2 σελ. 38). Πιο 

συνηθισμένη είναι η εναλλαγή μεταξύ σολίστ και rhythm section. Αυτό παρατηρείται και στο 

σόλο του Lester Young στο κομμάτι      “ Lester leaps In”  (βλ. υποκ. 2.5.3, σελ. 47, μέτρα 81-

85 και 89-93). 

 

                                                           
24 Η διαίρεση γινόταν συνήθως με τρόπο που να ευνοεί την ενορχήστρωση και την ηχοχρωματική ισορροπία 

της μελωδίας.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα αποτελεί το κομμάτι “Cottontail” (βλ. υποκ. 2.5.4) όπου το 

τμήμα των σαξοφώνων αντιτίθεται στο τμήμα των χάλκινων.  
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2.5. Κυριότεροι εκπρόσωποι και Μεταγραφές 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναφέρονται οι κυριότεροι μουσικοί της πρώιμης Swing, είτε ως 

ηγέτες Big Bands είτε μέλη της ορχήστρας αυτών. Είναι αυτονόητο ότι, εφόσον η Swing 

αποτέλεσε το κυριότερο είδος μουσικής σε ολόκληρη την Αμερική για μια ολόκληρη δεκαετία, 

δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλοι οι μουσικοί που συνέθεσαν ή/και ηχογράφησαν 

κάποιο κομμάτι Swing, ή απλά άντλησαν επιρροές  από αυτή
25

. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, λίγα 

έχει να προσφέρει στην ιστορικομουσικολογική έρευνα. Αντίθετα, στο παρόν κεφάλαιο δίνεται 

έμφαση σε τέσσερις από τους πρωτοπόρους μουσικούς και διευθυντές μπάντας, οι οποίοι,  

μέσω του στυλ τους, συνέβαλαν καταλυτικά στην διαμόρφωση της ταυτότητας της Swing. 

Περιλαμβάνονται 5 μεταγραφές σόλο σαξοφώνου από ηχογραφήσεις τους. Τα κομμάτια αυτά 

επιλέχθηκαν με κριτήρια: 

       α) την ιστορική σημασία του συνθέτη και του αυτοσχεδιαστή: όλες οι μεταγραφές 

αφορούν συνθέσεις των σημαντικότερων Jazz συνθετών που εμφανίστηκαν στα μέσα της 

δεκαετίας του 1930 και εδραίωσαν του ρεύμα της Swing.Ταυτοχρόνως, οι σολίστ που παίζουν 

στις εν λόγω συνθέσεις είχαν μια καλλιτεχνική πορεία που συνεχίστηκε στα επόμενα χρόνια, 

και το πρωτοποριακό τους στυλ επηρέασε συγχρόνους και μεταγενέστερους τους μουσικούς. 

 β) την ενορχήστρωση τους: επιλέχθηκαν κομμάτια αφενός ενορχηστρωμένα για Big Band, 

και αφετέρου για Combo. Όλες οι μεταγραφές αφορούν το σόλο του σαξοφώνου. 

γ) του χρονικού τους πλαισίου: τα κομμάτια που επιλέχθηκαν ηχογραφήθηκαν το διάστημα 

1937-1940. Η επιλογή τους αυτή αφορά την εστίαση της έρευνας στις πρώτες Swing 

συνθέσεις, όπου ο πειραματισμός και η πρωτοτυπία είχαν μεγάλη σημασία 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Την  περίοδο της κορύφωσης της Swing συνυπήρχαν πλέον των πεντακοσίων πενήντα Big Bands, 

καλύπτοντας ένα ευρύ στυλιστικό φάσμα (Pener, 1999, σελ. 83) 
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2.5.1.  Louis Armstrong 

Ο  Louis Armstrong θεωρείται από πολλούς ο “πατέρας” της Jazz. H καριέρα του κάλυψε 

πέντε δεκαετίες, ξεκινώντας  από το 1920 και επηρέασε τους περισσότερους jazz μουσικούς, 

τόσο σύγχρονους του, όσο και μεταγενέστερους. Ήταν ένας από τους πρώτους Jazz μουσικούς 

που ηχογράφησε σόλο αυτοσχεδιασμούς, με χαρακτηριστικό ύφος και ήχο στην τρομπέτα και 

στην κορνέτα. Η φωνή του ήταν επίσης μοναδική, και άσκησε ανάλογη επιρροή στους jazz 

τραγουδιστές
26

 (Pener, 1999, σελ.80) 

Ο Armstrong γεννήθηκε το 1901 στη Νέα Ορλεάνη. Σε ηλικία δώδεκα ετών, συνελήφθη και 

εισήχθη στο αναμορφωτήριο Colored Waif's Home for Boys. Εκεί έλαβε και τα πρώτα 

μαθήματα μουσικής από τον διευθυντή της μπάντας του  αναμορφωτηρίου, Peter Davis, και 

σύντομα  πήρε ο ίδιος την θέση του διευθυντή.  Το 1914, ο τρομπετίστας “King” Oliver γίνεται 

δάσκαλος  και καθοδηγητής του. Τέσσερα χρόνια  αργότερα, όταν ο Oliver εγκαταστάθηκε στο 

Σικάγο, ο Armstrong ανέλαβε την διεύθυνση της μπάντας του στη Νέα  Ορλεάνη. Έως τις 

αρχές της δεκαετίας του 1920, έπαιζε περιστασιακά σε ποταμόπλοια που διαπλέουν τον 

ποταμό Mississippi. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, εγκαταστάθηκε και ο ίδιος στο Σικάγο, 

εργαζόμενος στην ορχήστρα Creole Jazz  Band, υπό τη διεύθυνση του παλιού του δασκάλου, 

“King Oliver”. Μια  από τις πιο επιτυχημένες του συνεργασίες εκείνη  την περίοδο ήταν και με 

τον  Fletcher  Henderson. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, σχημάτισε τα combo Hot Five και 

Hot Seven,  των οποίων οι ηχογραφήσεις έκαναν την Jazz γνωστότερη στο ευρύ κοινό, 

προετοιμάζοντας τον δρόμο για την επιτυχία της Swing. O Armstrong συνέχισε την 

επιτυχημένη του  καριέρα, με ηχογραφήσεις  και εμφανίσεις, έως τον θάνατο του, το 1971. 

(Pener, 1999, σελ.80) 

Ακολουθεί οδηγός ακρόασης, η μεταγραφή και ο σχολιασμός του σόλο του σοπράνο 

σαξοφώνου (Sydney Becket) από το κομμάτι “2:19 Blues”, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1940. 

Πρόκειται για μια Blues σύνθεση της Mamie Desdume. Ο πρωτότυπος τίτλος του ήταν 

“Mamie's Blues”, και η σύνθεση του τοποθετείται στη Νέα Ορλεάνη των αρχών του 20ού 

αιώνα. Υπάρχουν αρκετές διασκευές από jazz και blues καλλιτέχνες, με γνωστότερη αυτή του 

“Jelly Roll” Morton, πριν ο Armstrong το επανεισάγει ως “2:19 Blues”. (Louis Armstrong, 

                                                           
26 Στον Armstrong αποδίδεται η επινόηση  του scat singing (Pener, 1999, σελ. 73)  
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2:19 Blues, Louis Armstrong & His Orchestra, Decca Records 18090, 1940, mp3, πρόσβαση 

στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/ff1HF8GR_tk) .  

 

 

 

 

Χρόνος Μέτρα Σχόλια 

00:00 12 

Το κομμάτι είναι  οργανωμένο βάσει της φόρμας Blues. 

Πρώτος κύκλος. Η  τρομπέτα (Louis Armstrong) και το κλαρινέτο 

(Sydney Bechet), παίζουν το θέμα με μορφή “call and response”. 

00:41 12 

Δεύτερος κύκλος. Πρώτη στροφή, φωνή με συνοδεία 

πιάνου, μπάσου και κιθάρας. Fills (γεμίσματα) από το τρομπόνι και 

το σοπράνο σαξόφωνο στο τέλος κάθε  στίχου. 

01:14 12 
Τρίτος κύκλος. Δεύτερη στροφή, ίδια οργάνωση με την 

προηγούμενη. 

01:43 12 

Τέταρτος κύκλος. Σόλο σοπράνο σαξοφώνου (Sydney 

Bechet). Στα 2 τελευταία μέτρα (turnaround), το τρομπόνι και η 

τρομπέτα απαντούν, σε σχήμα “call and response”. 

02:16 12 

Πέμπτος κύκλος. Σχήμα “call and response” μεταξύ 

τρομπέτας αφενός και τρομπονιού και σοπράνο σαξοφώνου 

αφετέρου.  

http://y2u.be/ff1HF8GR_tk
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Παράδειγμα 13, μεταγραφή και οδηγός ακρόασης του σόλο σοπράνο σαξοφώνου (Sydney Bechet) στο 

κομμάτι “2:19 Blues”, με τον Louis Armstrong. (Louis Armstrong, 2:19 Blues, Louis Armstrong & His 

Orchestra, Decca Records 18090, 1940, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, 

http://y2u.be/ff1HF8GR_tk  ) 

 

 

       Το παρόν σόλο καλύπτει έναν κύκλο της φόρμας Blues (12 μέτρα). Η μελωδία του 

έγκειται κυρίως στην χρήση συγχορδιακών φθογγων. Παρότι η χρήση χρωματικών φθόγγων 

είναι περιορισμένη, είναι αξιοσημείωτος ο χειρισμός των blue notes (μέτρα 3, 8, 11). Σχετικά 

με την ρυθμική αγωγή του παρόντος σόλο, παρατηρείται αρκετή ποικιλία, καθώς, παρά την 

περιορισμένη του έκταση, παρουσιάζει χρήση αντιχρονισμών (πχ μέτρα 1, 4, 9 κτλ),  

συγκοπών (πχ μέτρα 2, 4, 7, 11 κτλ.) και τριήχων (πχ μέτρα 3, 4, 5, 9,10). Γενικότερα, από 

άποψη ρυθμού, παρατηρούνται συχνές εναλλαγές από μικρές σε μεγάλες αξίες (πχ μέτρο 3, 5-

6, 9-10 κτλ). Όσον αφορά την φραστική του παρόντος αυτοσχεδιασμού, παρατηρείται η 

διαδοχή των φράσεων με ενδιάμεσες παύσεις μικρής διάρκειας, προσδίδοντας του πυκνότερη 

υφή. 

http://y2u.be/ff1HF8GR_tk
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2.5.2.  “Benny” Goodman 

Ο Benjamin David “Benny” Goodman γεννήθηκε το 1909 στο Σικάγο. Ήταν  γόνος  μιας 

φτωχής οικογένειας εβραϊκής καταγωγής. Σε ηλικία δέκα ετών ξεκίνησε μαθήματα μουσικής. 

Ο πρώτος δάσκαλος του στο κλαρινέτο, Franz Schoepp, είχε κλασική παιδεία. Ωστόσο, οι 

βασικές επιρροές του Goodman ήταν κυρίως κλαρινετίστες τις Νέας Ορλεάνης, με 

κυριότερους τους Johny Dodds (1892-1940), Leon Rappolo (1902-1943) και Jimmie Noon 

(1895-1944). Κατά τη   δεκαετία του 1920 περιόδευε  με την μπάντα του Ben Pollack, 

παίζοντας  σε  ποταμόπλοια που διέπλεαν τον Misssissippi. Στις αρχές  της δεκαετίας του 1930 

εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, αναζητώντας ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Ωστόσο, οι 

οικονομικές προοπτικές για τους μουσικούς της Jazz δεν  έμοιαζε να βελτιώνονται (βλ. υποκ. 

2.1.). Έως το 1933 ο Goodman είχε απογοητευτεί, και ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την Jazz. 

Αυτός που τον έκανε να επιμείνει ήταν ο μουσικός παραγωγός John Hammond (1910-1987), 

μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες για την Jazz (Schuller, 1989, σελ. 6, 10-11).  

Με την μεσολάβηση του Hammond, ο Goodman ήρθε σε επαφή και συνεργασία με πολλούς 

ικανούς μουσικούς. Αναφέρονται οι τραγουδίστριες Bessie Smith (1894-1937) και Billie 

Holiday (1915-59), και ο πιανίστας Teddy Wilson (1912-1986). Ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά των συνεργασιών  του αυτής της περιόδου, αλλά και αργότερα, ήταν η 

εξίσωση λευκών και έγχρωμων μουσικών. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1930, η μπάντα του 

Goodman ήταν η πρώτη “λευκή μπάντα” (white band) (Pener, 1999,σελ. 43) που υπερέβη το 

φυλετικό όριο (Schuller, 1989, σελ.10-11) 

Το πρώτο βήμα προς  την επιτυχία ήρθε με την πρόσληψη της μπάντας του Goodman στη 

ραδιοφωνική εκπομπή “Lets Dance”. Παρότι διήρκεσε μία μόνο σεζόν, το πρόγραμμα  αυτό 

έκανε τον μοναδικό ήχο και στυλ της μπάντας γνωστά σε όλη την Αμερική.  Μετά την 

ακύρωση του προγράμματος, ο Goodman ξεκίνησε μια παναμερικανική περιοδεία, η οποία 

εξελισσόταν σε παταγώδη αποτυχία. Αυτό άλλαξε μετά την εμφάνιση στο “Pallomar 

Ballroom” του Λος Άντζελες. Η επιτυχία αυτή άλλαξε τις προοπτικές όχι μόνο του σχήματος 

του Goodman, αλλά και όλων των σχημάτων παρομοίου στυλιστικού προσανατολισμού. Εξ 

αυτού προήλθε και το προσωνύμιο που δόθηκε στον Goodman ως “Βασιλιάς της Swing” 

(“King of Swing”) (Gioia, 1997, σελ 134). Η επιτυχία δεν άφησε ανεπηρέαστους και τους 

συνεργάτες του, πολλοί εκ των οποίων σχημάτισαν σύντομα δικές τους επιτυχημένες μπάντες,  
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όπως ο ντραμίστας Gene Krupa, o πιανίστας Teddy Wilson και o βιμπραφωνίστας Lionel 

Hampton (1908-2002). Μετά το πέρας της περιόδου της Swing, πειραματίστηκε με το στυλ της 

Bebop. Ωστόσο, σε σύντομο διάστημα επέστρεψε στη Swing, καθώς για αυτόν η “η Bebop 

ήταν ένα λάθος”  (Pener, 1999, σελ. 89). Συνέχισε να ηχογραφεί και να περιοδεύει, έως το 

θάνατο του, το 1986 (Pener, 1999, σελ. 89). 

Κάποιοι από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Goodman κατά την περίοδο της Swing 

ήταν οι: 

Helen Ward (1913-1998), Martha Tilton (1915-2006), Helen Forrest (1917-1999), και  

Peggy Lee (1920-2002) στα φωνητικά, Gene Krupa (1909-1973) στα τύμπανα, Artie Bernstein 

(1909-1964) στο μπάσο, Lionel Hampton (1908-2002) στο βιμπράφωνο, Charlie Christian 

(1916-1942) και George van Eps (1913-1998) στην κιθάρα, Harry James (1916-1983) και 

“Bunny” Berigan (1908-1942) στην τρομπέτα, Bud Freeman (1906-1991) και Jerry Jerome 

(1912-2001) στο σαξόφωνο, και Fletcher Henderson στο πιάνο και την ενορχήστρωση 

(Schuller, 1989). 

Ακολουθεί οδηγός ακρόασης, η μεταγραφή και ο σχολιασμός του σόλο τενόρο σαξόφωνο 

(Bud Freeman) από το κομμάτι “Bumble Bee Stomp”. Ηχογραφήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 

1938, από όλη την Big Band του Goodman. Η πατρότητα της σύνθεσης ανήκει κυρίως στον 

Fletcer Henderson, όπως συμβαίνει και με αρκετά από τα κομμάτια του Goodman. Ο χειρισμός 

της ορχήστρας είναι ενδιαφέρων, καθώς οι ομάδες χάλκινων και σαξοφώνων  διαδέχονται 

ενορχηστρωτικά η μία την άλλη. Στην ηχογράφηση αυτή  συμμετέχουν οι: Bud Freeman, Nick 

Bernardi, Dave Matthews, Franz Rollini (sax), Henry James, Ziggy Elman, Chriss Grifin (tpt), 

Tom Brown, Red Ballard (trb), Jess Stacey (p), Harry Goodman (b), Ben Heller (g), Dick 

Tough (dr). (Benny Goodmann, Bumble Bee Stomp, Benny Goodman & His Orchestra, RCA 

Victor C8-VB-0080, 1938, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, 

http://y2u.be/-5yLPOqDOfg) . 

 

 

http://y2u.be/-5yLPOqDOfg
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Χρόνος Μέτρα Σχόλια 

00:00 4 
Εισαγωγή, με μορφή “call and response”, μεταξύ των 

ομάδων των χάλκινων και των σαξοφώνων. 

00:12 32 
Το κομμάτι είναι δομημένο στη φόρμα Changes (ΑΑΒΑ). 

Πρώτος κύκλος. Θέμα από όλη την  ορχήστρα. 

00:42 4 
Πρώτη γέφυρα. Μορφή “call and response” μεταξύ 

χάλκινων και σαξοφώνων. 

00:46 32 

Δεύτερος κύκλος. Σόλο κλαρινέτο (Benny Goodman) (AA). 

Μελωδία με μορφή “call and response” χάλκινα-σαξόφωνα (B). 

Σόλο κλαρινέτο (Α). 

01:15 4 
Δεύτερη γέφυρα. Μορφή “call and response” μεταξύ 

χάλκινων και σαξοφώνων. 

01:20 32 

Τρίτος κύκλος. Σόλο τενόρο σαξοφώνου (Bud Freeman) 

(AA). Σόλο πιάνου (Jess Stacy) (B) και συνέχεια σόλο τενόρο 

σαξοφώνου (Α). 

01:49 32 
Τέταρτος κύκλος. Σόλο τρομπέτα (Η. James) (AA). Σόλο 

τενόρο σαξοφώνου (Β) και συνέχεια σόλο τρομπέτας (Α). 

2:11 2 Τρίτη γέφυρα με μελωδία από το κλαρινέτο. 

2:13 30 

Πέμπτος κύκλος. Tutti στο πρώτο μισό (4 μέτρα) της 

πρώτης και της δεύτερης υποενότητας (ΑΑ) με το κλαρινέτο να 

απαντά στο δεύτερο μισό (4 μέτρα). Τα σαξόφωνα και τα χάλκινα 

παίζουν για πρώτη φορά μαζί (Β), για να χωριστούν ξανά αμέσως 

μετά (Α). Η τελευταία υποενότητα είναι δύο μέτρα συντομότερη.  
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02:41 10 
Coda και Finale, με τις ομάδες χάλκινων-σαξοφώνων σε 

μορφή “call and response”. 
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          Παράδειγμα 14, μεταγραφή και οδηγός ακρόασης του σόλο τενόρο σαξοφώνου (Bud Freeman) στο 

κομμάτι “Bumble Bee Stomp”, με τον Benny Goodman. Απόδοση εξ ακοής (Benny Goodmann, Bumble 

Bee Stomp, Benny Goodman & His Orchestra, RCA Victor C8-VB-0080, 1938, mp3, πρόσβαση στις 20 

Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/-5yLPOqDOfg  ) 

 

    

    Στο συγκεκριμένο σόλο παρατηρείται ότι το σόλο του σαξοφώνου είναι μικρότερο σε 

έκταση εν συγκρίσει με τα σόλο των επόμενων υποκεφαλαίων. Είναι επίσης διαφορετικά 

οργανωμένο, καθώς  το σόλο του σαξοφώνου  του πρώτου  κύκλου διακόπτεται από σόλο 

πιάνο στην υποενότητα Β, ενώ το ίδιο συμβαίνει στον επόμενο κύκλο με το σόλο της 

τρομπέτας και του σαξοφώνου. Μελωδικά, είναι σχεδόν αποκλειστικά περιορισμένο σε 

συγχορδικακούς φθόγγους, με εξαίρεση τα χρωματικά ανοδικά περάσματα στην υποενότητα Β 

του 2ου κύκλου, όπου εμφανίζεται η τρίτη μικρή (blue note) συνδέει χρωματικά την 4η και την 

5η (πχ μέτρα 49-56) Η φραστική του σολίστ στο παρόν σόλο χαρακτηρίζεται από μεγάλης 

διάρκειας φράσεις (πχ. Φράση 7 μέτρων στην υποενότητα Β του 2ου κύκλου, μέτρα 50-56). 

Ρυθμικά, είναι σχεδόν εξ  ολοκλήρου βασισμένο στα “swing” όγδοα,  χωρίς ιδιαίτερες 

ρυθμικές ποικιλίες (εξαίρεση αποτελούν οι συγκοπές στα μέτρα 6-7, 10-11,14-16 και τα τρίηχα 

στα μέτρα 49, 50, 52, 54, 55 και 56). Γενικά, η παρούσα μεταγραφή καταδεικνύει την έντονη 

διαφορά στους ρόλους του σολίστα εντός Big Band αφενός, και Combo αφετέρου. Σε σχέση με 
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τις μεταγραφές των  επόμενων υποκεφαλαίων, παρατηρείται ότι το συγκεκριμένο σόλο είναι 

λιγότερο δεξιοτεχνικό και ποικιλόμορφο, μικρότερο σε έκταση, πιο “συγκρατημένο” και 

αυστηρότερα οργανωμένο. 
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2.5.3.  “Count” Basie 

Ο William James “Count” Basie γεννήθηκε στο New Jersey  το 1904. Στη δεκαετία του 

1920 μετακινήθηκε στο Σικάγο, όπου ο “Fats” Waller (1904-1943) του  προσέφερε τα πρώτα 

μαθήματα πιάνου. Τα τελευταία χρόνια δεκαετίας του 1920 περιόδευε με ένα θίασο vaudeville. 

Όταν η περιοδεία έφερε το  θίασο στο Κάνσας Σίτι, ο Basie έμεινε εκεί. Έως τότε, δεν είχε 

ασχοληθεί με την Jazz και την Blues. Σύντομα, όμως, μετά την εγκατάσταση του στο Κάνσας 

Σίτι έγινε μέλος της μπάντας Blue Devils και της ορχήστρας του Bennie Moten (1894-1935). 

Με τη δεύτερη ηχογράφησε μεταξύ άλλων το “Moten Swing” το 1932. Το κομμάτι αυτό ήταν 

ένα από τα πρώτα επιτυχημένα κομμάτια Swing. Μετά το θάνατο του Moten το 1935, ο Basie 

ξεκίνησε την δική του ορχήστρα, προσλαμβάνοντας αρκετά από τα μέλη της ορχήστρας του 

πρώτου (Pener, 1999, σελ.76-77).  

Σύντομα, οι μουσικοί παραγωγοί στη Νέα Υόρκη παρατήρησαν τον μοναδικό ήχο της 

μπάντας του. Το στυλ του Basie στο πιάνο, ήταν καλλιεργημένο, ευκρινές και λεπτό σε σχέση 

με τους πιανίστες του Χάρλεμ. Το rhytm section της μπάντας είχε μοναδικό “groove” (Pener, 

1999, σελ. 76), στοιχείο που αποδίδεται κυρίως στον μπασίστα Walter Page (1900-1957). 

Αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια μία ζωντανής ραδιοφωνικής αναμετάδοσης, ελλείψει ενός 

κομματιού για να κλείσουν το πρόγραμμα, η μπάντα δημιούργησε αυτοστιγμεί ένα. Το κομμάτι 

αυτό, μάλιστα έγινε ένα από τα hits της, το γνωστό “One O'clock Jump”. Οι συνεργάτες του 

ήταν ικανοί μουσικοί, αρκετοί εκ των οποίων σχημάτισαν δικές τους μπάντες αργότερα. Η Big 

Band του Basie ήταν η τελευταία που διαλύθηκε (1950). Τις δεκαετίες μετά την “Swing 

Frenzy”, ο Basie παρέμεινε ενεργός, παίζοντας Jazz και Blues μέχρι τον θάνατο του, το 1984 

(Pener, 1999, σελ.76-77).  

Κάποιοι από τους σημαντικότερους συνεργάτες του ήταν οι: 

Jimmy Rushing (1901-1972) και Helen Humes (1913-1981) στα φωνητικά, Lester 

“Prez” Young και Hershell Evans (1909-1939) στο τενόρο  σαξόφωνο, Oran “Hot Lips” Page, 

(1908-1954) Harry “Sweets” Edison(1915-1999), και Buck Clayton (1911-1991) στην 

τρομπέτα,  ο Jo Jones (1911-1985) στα drums, Freddie Green (1911-1987) στην κιθάρα, και ο 

προαναφερθείς Walter Page στο μπάσο.   
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Ακολουθεί οδηγός ακρόασης, η μεταγραφή και ο σχολιασμός του σόλο του τενόρο 

σαξοφώνου (Lester Young) στο κομμάτι “Lester Leaps In”. Ηχογραφήθηκε το 1939, από την 

μπάντα του Basie, Kansas City Seven, για την εταιρία Vocalion, στη Νέα Υόρκη. Η σύνθεση 

του αποδίδεται στον Lester Young, και βασίζεται στις αλλαγές του jazz standard “I Got 

Rhythm” του George Gerswin (1898-1937). Παίζουν οι: Count Basie (pn), Lester Young (ts), 

Buck Clayton (tpt), Dicky Wells (trb), Freddie Green (gt), Walter Page (b) και Jo Jones (dr) 

(Count Basie, Lester Leaps In, Count Basie & Kansas City Seven, Vocalion 5118, 1939,mp3 

πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/zXwXKUrRhPo). 

 

 

http://y2u.be/zXwXKUrRhPo
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Χρόνος Μέτρα                                          Σχόλια 

00:00 4 
Στην εισαγωγή, το μπάσο και το πιάνο περνούν από τις βασικές 

συγχορδίες. 

00:04 16 

Το κομμάτι μορφολογικά έχει τη μορφή Changes (ΑΑΒΑ). Στον πρώτο 

κύκλο, η ορχήστρα παίζει το θέμα 2 φορές (ΑΑ). Το πιάνο παίζει έναν απλό 

αυτοσχεδιασμό στο 00:19 (Β), με συνοδεία μπάσου και τυμπάνων. Το θέμα 

επανέρχεται στο 00:27 (Α) από όλη την μπάντα, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο 

00:35 54 
Σόλο τενόρο σαξοφώνου (Lester Young), το οποίο διαρκεί τον 

δεύτερο και τον τρίτο (01:06) κύκλο (ΑΑΒΑ). 

01:37 32 

Τέταρτος  κύκλος. Τα σόλο πιάνου (Count Basie) και σαξόφωνου 

αλληλοδιαδέχονται ανά 4 μέτρα στο πρώτο μισό (ΑΑ),  και ανα δύο μέτρα στο 

δεύτερο μισό (ΒΑ). 

02:08 32 

Πέμπτος κύκλος. Η μπάντα εισάγει το θέμα στην αρχή (4 πρώτα 

μέτρα) των δύο πρώτων υποενοτήτων (ΑΑ). Στην πρώτη υποενότητα υπάρχει 

σόλο σαξοφώνου. Στην δεύτερη ξεκινάει σόλο του πιάνου, που διαρκεί 14 

μέτρα, καλύπτοντας και την  επόμενη υποενότητα (Β). Η μπάντα εισάγει το 

θέμα (4 πρώτα μέτρα) και στην τελευταία υποενότητα (Α), και ακολουθείται  

από σόλο σαξοφώνου, με το οποίο κλείνει και ο κύκλος. 

02:39 32 

Τελευταίος κύκλος. Θέμα (2 πρώτα μέτρα) και αυτοσχεδιασμός του 

πιάνου στο πρώτο μισό του κύκλου (ΑΑ). Το σόλο του πιάνου εκτείνεται σε 

ολόκληρη  την υποενότητα Β. Στην τελευταία υποενότητα (Α) υπάρχει θέμα και 

outro από όλη την  ορχήστρα. 
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           Παράδειγμα 15, μεταγραφή και οδηγός ακρόασης του σόλο τενόρο σαξοφώνου (Lester Young) στο 

κομμάτι “Lester Leaps In”, με τον “Count” Basie.  Απόδοση του σόλο εξ ακοής (Count Basie, Lester 

Leaps In, Count Basie & Kansas City Seven, Vocalion 5118, 1939, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 

2017, youtube.com, http://y2u.be/zXwXKUrRhPo ). Ο αρμονικός σκελετός προέρχεται από το δεύτερο 

τεύχος του Real Book. 

         

 Μελωδικά, το σόλο του τενόρο σαξοφώνου είναι κυρίως δομημένο στην χρήση 

συγχορδιακών φθόγγων. Οι διατονικοί διαβατικοί φθόγγοι είναι ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι 

εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες μεταγραφές της παρούσας εργασίας (πχ μέτρα 19-20, 33-34, 41-

43 κα). Περιέχει, επίσης, αρκετά χρωματικά στοιχεία (πχ μέτρα 12, 38-39, 103-105 κα). 

Παρατηρείται, επίσης, η πολλαπλή χρήση ενός χαρακτηριστικού ρυθμομελωδικού σχήματος 

(riff)(μέτρα 9-11) η οποία επανεμφανίζεται στο σόλο 3 φορές (μέτρα 57-61, 76-79 και 103-

104). Το τενόρο σαξόφωνο έχει τον κυριότερο οργανικό σολιστικό ρόλο στο παρόν κομμάτι. 

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην φραστική. Εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα κομμάτια 

που μετεγγράφηκαν στην παρούσα εργασία, παρατηρείται ότι μεταξύ των διάφορων φράσεων 

του σόλο υπάρχουν μεγάλες παύσεις. Παρόλο που το σαξόφωνο κυριαρχεί στο παρόν κομάτι, 

αξιοσημείωτη είναι η ισορροπία με την οποία εισάγονται τα σόλο των άλλων οργάνων (πχ 

μέτρα 106-123 όπου σόλο έχει το πιάνο) όπως επίσης και η αλληλοδιαδοχή σόλο σε επίπεδο 

μικρότερο του κύκλου (πχ στα μέτρα 61-96 όπου το πιάνο και το σαξόφωνο αυτοσχεδιάζουν 

με διαφορά 4 μέτρων) Η ρυθμική αγωγή είναι, όπως και στις άλλες μεταγραφές της παρούσας 

εργασίας, βασισμένη κυρίως στα swing όγδοα. Κατά τόπους, επιστρατεύεται η χρήση τριήχων 

(πχ μέτρα 76-78) και συγκοπών (πχ μέτρα 61, 69-72 κα). Ρυθμικό στοιχείο διαφορετικό σε 

σχέση με τα άλλα σόλο που μετεγγράφηκαν είναι η ευρύτερη χρήση μεγαλύτερων αξιών, 

στοιχείο που μπορεί να αποδοθεί στην μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει το σόλο. 

http://y2u.be/zXwXKUrRhPo
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2.5.4.  “Duke”  Ellington 

Ο Edward Kennedy “Duke” Ellington γεννήθηκε  στην Ουάσινγκτον D.C. Το 1899. Το 

1923 εγκαταστάθηκε στη Νέα  Υόρκη, όπου και δημιούργησε την  πρώτη του μπάντα. Οι 

εκλεπτυσμένοι του τρόποι, το καλόγουστο ντύσιμο του και η καλλιεργημένη του ομιλία του  

έδωσαν το προσωνύμιο “Duke” (Δούκας). Το 1927 εξασφάλισε μόνιμη εργασία στο Cotton 

Tail Club, έναν από τους πυρήνες της Jazz του Χάρλεμ της εποχής. Πέρα από το μουσικό του 

ρόλο στο Club, οργάνωνε και σκηνοθετούσε ολόκληρο το show. Πιανίστας με μεγάλες 

ικανότητες, προέβαλε το λυρισμό, τον συναισθηματισμό και την καλλιτεχνία στην Jazz, χωρίς 

αυτό να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της. Κάποιοι μελετητές αποδίδουν στον Ellington την 

διάδοση του όρου swing, λόγω της μεγάλης επιτυχίας του κομματιού του “It Don't Mean a 

Thing (If It Ain't  Got That Swing)”, που ηχογραφήθηκε στις αρχές του 1932 (Schuller, 1989, 

σελ. 50). Στα τέλη της δεκαετίας του 1930,  η προσθήκη του μπασίστα Jimmy Blanton (1918-

1942) στην μπάντα επέδρασε σημαντικά στο στυλ της.  Η ικανότητα του Ellington να  συνθέτει 

με τρόπο ο οποίος αναδείκνυε τις ικανότητες και το ταλέντο του κάθε συνεργάτη του έδωσε 

στη μπάντα ένα μοναδικό, πολύμορφο στυλ. Μετά το πέρας της εποχής της Swing, ο  Ellington 

συνέχισε τις μουσικές του αναζητήσεις, πειραματιζόμενος με διάφορα είδη συνθέσεων, έως το 

θάνατο του, το 1974 (Pener, 1999, σελ. 77-78). 

Μεγάλοι μουσικοί της Jazz με τους οποίους συνεργάστηκε  ο Ellington είναι οι: 

Ivie Anderson (1905-1949) and Betty Roche (1918-1999) στα φωνητικά, Johnny 

Hodges (1907-1970) στο άλτο και Ben Webster (1909-1973) στο τενόρο σαξόφωνο (οι δύο 

σαξοφωνίστες συνεργάστηκαν και αργότερα, στη δημιουργία ενός επιτυχημένου σεξτέτου), 

Bubber Miley (1903-1932), Cootie Williams (1911-1985), Ray Nance (1913-1976), and Rex 

Stewart (1907-1967) στην τρομπέτα, Juan Tizol (1900-1984) και Lawrence Brown (1907-

1988) στο τρομπόνι,  Barney Bigard (1906-80) στο κλαρινέτο, BilyTaylor (1921-2010) στο  

μπάσο, Sonny Greer (1895-1982) στα ντραμς, και Billy Stayhorn (1915-1967) στην 

ενορχήστρωση. 
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Ακολουθεί οδηγός ακρόασης, η μεταγραφή και ο σχολιασμός του σόλο του τενόρο 

σαξοφώνου (Johny Hodges) στο κομμάτι “Hodge Podge”. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε μεταξύ 

20 Δεκεμβρίου 1938 και 14 Οκτωβρίου 1939, για την εταιρία Epic. Παρόλαυτα, τέθηκε σε 

κυκλοφορία πολύ αργότερα, το 1955, στο ομώνυμο άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε από την μπάντα 

του Johny Hodges, όπου συμμετέχουν ο ίδιος (alto sax), ο Duke Ellington (pno) Harry Carney 

(bar sax), Cootie Williams (tpt), Lawrence Brown (trb), Duke Ellington (p), Billy Taylor (b) 

Sonny Greer (Drums) (Johnny Hodges, Hodge Podge, Johnny Hodges & His Orchestra, Epic 

LG 3105, 1955, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, 

http://y2u.be/taXfW4OicH8 ) 

 

 

  

Χρόνος  Μέτρα                                Σχόλια 

00:00 8 Εισαγωγή από πιάνο, μπάσο και τύμπανα 

00:10 32 

To κομμάτι μορφολογικά ανήκει στην φόρμα Changes 

(AABA). Στον πρώτο κύκλος, υπάρχει διπλή εμφάνιση του 

θέματος (ΑΑ), ακολουθούμενη από σόλο άλτο σαξοφώνου 

(Johny Hodges) (Β) και επανεμφάνιση του θέματος (Α). 

00:55 32 Δεύτερος κύκλος. Σόλο άλτο σαξοφώνου (ΑΑΒΑ) 

01:37 32 
Τρίτος κύκλος. Σόλο τρομπέτας (Buck Clayton) (ΑΑ) και 

βαρύτονου σαξοφώνου (Harry Carney) (ΒΑ) 

02:11 16 Τελική διπλή εμφάνιση του θέματος (ΑΑ) 

http://y2u.be/taXfW4OicH8
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        Παράδειγμα 16, μεταγραφή και οδηγός ακρόασης του σόλο άλτο σαξοφώνου (Johny Hodges) στο 

κομμάτι “Hodge Podge”, με τον Duke Ellington. Απόδοση εξ' ακοής (Johnny Hodges, Hodge Podge, 

Johnny Hodges & His Orchestra, Epic LG 3105, 1955, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, 

youtube.com, http://y2u.be/taXfW4OicH8) 

 

Το σόλο του άλτο σαξοφώνου ξεκινά στον πρώτο κύκλο, στην υποενότητα Β της φόρμας 

Changes. Σε γενικές γραμμές, κινείται σε συγχορδιακούς φθόγγους, με την εμφάνιση κάποιων 

ξένων διαβατικών (πχ  μέτρο 45) και χρωματικών (πχ. Μέτρα 7-8, 39-40 κα.) φθόγγων.  Οι 

φράσεις έχουν στην υποενότητα Β από την οποία και ξεκινά το σόλο, έχουν έκταση 2 περίπου 

μέτρων. Από την αρχή του επόμενου κύκλου (μέτρο 17) οι φράσεις  γίνονται μεγαλύτερες, με 

μεγαλύτερη την φράση που εκτείνεται από τα μέτρα 20 έως 27  (έκταση 7 μέτρων). Οι 

υπόλοιπες φράσεις έχουν έκταση περίπου 3 μέτρων η καθεμία. Ρυθμικά, ο αυτοσχεδιασμός 

έχει αρκετή ποικιλία, καθώς χρησιμοποιούνται εκτεταμένα τρίηχα (μέτρα 39-40), 

παρεστιγμένα (μέτρα 25-26) και συγ κοπές (μέτρο 17, 21-22, 32 κτλ). 

. 

 

  

http://y2u.be/taXfW4OicH8
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Ακολουθεί οδηγός ακρόασης, η μεταγραφή και ο σχολιασμός του σόλο του τενόρο 

σαξοφώνου (Ben Webster) στο κομμάτι “Cottontail”. H παρούσα εκτέλεση είναι η πρώτη που 

ηχογραφήθηκε, στις 2 Μαΐου 1940, στο Χόλιγουντ, Λος  Άντζελες, Καλιφόρνια, για την 

εταιρία Victor. Συμμετέχουν οι: Wallace Jones, Ray Nance και Cootie Williams (tpt), Rex 

Stewart (cnt), “Tricky” Sam Nanton, Juan Tizol και Lawrence Brown (trb), Barney Bigard 

(tenor sax), Johnny Hodges (alto sax), Otto Hardwick (baritone sax), Harry Carney (baritone 

sax), Billy Straynhorn (p/arr), Fred Guy (g), Jimmy Blanton (b), Sonny Greer (dr) (Duke 

Ellington, Cotton Tail, Duke Ellington & His Famous Orchestra, Victor 26610, 1940, mp3, 

πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/zbOseBw-fnU ).  

 

http://y2u.be/zbOseBw-fnU
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Χρόνος Μέτρα                                     Σχόλια 

00:00 28 

Το κομμάτι είναι δομημένο στη φόρμα Changes (ΑΑΒΑ). Τον πρώτο 

κύκλο (ΑΑΒΑ) καταλαμβάνει το θέμα. Κατά την  τρίτη εμφάνιση της 

υποενότητας Α, παραλείπονται 4 μέτρα. 

00:29 32 

Δεύτερος  κύκλος. Σόλο τενόρο  σαξοφώνου (Ben Webster) (ΑΑΒΑ). 

Κατά τη διάρκεια της υποενότητας Β, παράλληλα με το σόλο του  

σαξοφώνου, το σύνολο πραγματοποιεί εισόδους, παίζοντας το chorus  

(ρεφραίν) του κομματιού. 

01:01 32 
Δεύτερος κύκλος. Το σόλο του σαξοφώνου συνεχίζεται,  ενώ η 

ορχήστρα συνοδεύει παίζοντας το chorus (ΑΑΒΑ). 

01:33 16 
Τρίτος κύκλος. Πολυφωνικές μελωδίες από τα χάλκινα. Σόλο 

βαρύτονο σαξόφωνου (Harry Carney) (Β). Σόλο πιάνο (Duke Ellington) (Α). 

2:04 32 
Τέταρτος κύκλος. Πολυφωνικές μελωδίες από την ομάδα των 

σαξοφώνων (ΑΑΒΑ). 

2:36 32 

Τελευταίος κύκλος. Στις υποενότητες ΑΑ,  οι ομάδες των χάλκινων 

και των σαξοφώνων πραγματοποιούν εισόδους με την μορφή “call and 

response”. Στην υποενότητα Β συμμετέχει όλο το  σύνολο, στην 

επανεμφάνιση της υποενότητας Α, επανέρχεται η μελωδία της εισαγωγής. 
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Παράδειγμα 17, μεταγραφή και οδηγός ακρόασης του σόλο τενόρο σαξοφώνου (Ben Webster) στο κομμάτι 

“Cottontail”, με τον “Duke” Ellington. Η απόδοση του σόλο είναι εξ' ακοής (Duke Ellington, Cotton Tail, 
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Duke Ellington & His Famous Orchestra, Victor 26610, 1940, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, 

youtube.com, http://y2u.be/zbOseBw-fnU). Ο αρμονικός σκελετός βρίσκεται στο πρώτο τεύχος του Real 

Book (Τhe Real Book, 1988, σελ. 95).  

 

          Το σόλο του τενόρο σαξοφώνου ξεκινά με τον δεύτερο κύκλο. Όπως τα περισσότερα 

αυτοσχέδια σόλο έως και την περίοδο της Swing, βασίζεται κυρίως σε συγχορδιακές νότες (πχ. 

μέτρα 9-10,  33, 53 κτλ). Ωστόσο, η χρήση χρωματικών φθόγγων είναι πιο διευρυμένη εν συγκρίσει 

με άλλα σόλο της ίδιας περιόδου (πχ. μέτρα 13-14, 29-30, 51-52 κτλ). Τα περισσότερα χρωματικά 

στοιχεία εντοπίζονται στο 6ο μέτρο της υποενότητας Β, όπου περιέχεται μια διαβατική συγχορδία 

στην αρμονία (F7-F#7b5-Dm7) Παρατηρείται, επίσης, η χρήση διατονικών διαβατικών φθόγγων 

(πχ. μέτρο 62, 23-24 κτλ). Η φραστική του σολίστ στο συγκεκριμένο σόλο έγκειται στην χρήση 

φράσεων έκτασης 2 μέτρων (πχ. μέτρα 1-2, 3-4, 19-20 κτλ). Υπάρχουν και φράσεις μεγαλύτερες 

(πχ. η εξάμετρη φράση στα μέτρα 25-30, η τετράμετρη φράση στα μέτρα 49-53 και η πεντάμετρη 

φράση στα μέτρα 61-65). Οι φράσεις ξεκινούν ως επί τω πλείστον σε ασθενές μέρος του μέτρου, 

στο δεύτερο χτύπο (πχ. μέτρα 1-3, 21-23, 35-36 κτλ), ή σε άρση (πχ. μέτρα 9-12, 57-58 κτλ). 

Λιγότερες φράσεις, κυρίως στον δεύτερο κύκλο του σόλο, ξεκινούν στον πρώτο (πχ. μέτρα 49-50, 

55-56, κτλ) και στον 3ο (πχ. μέτρα 3-4, 43-45 κτλ) χτύπο. Η χρήση τριήχων (κυρίως στην αρχή των 

φράσεων, πχ. μέτρα 21-22 και 19-20), παρεστιγμένων και συγκοπών είναι χαρακτηριστική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://y2u.be/zbOseBw-fnU


58 
 

 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μουσική χαρακτηρίζεται από διαρκή εξέλιξη, βασισμένη στον πειραματισμό και τα 

προσωπικά αισθητικά κριτήρια τόσο των μουσικών, όσο και των ακροατών. Η Jazz αποτελεί 

εξαίρετο παράδειγμα της εξέλιξης αυτής. Η πρωτοτυπία και η εκφραστικότητα που την  

διαπνέουν είναι απαράμιλλες. Δεδομένων των όσων εξετάστηκαν κατά την παρούσα εργασία, 

μπορεί να ειπωθεί ότι η καλλιτεχνική αξία που έχει η Jazz για την παγκόσμια μουσική 

κληρονομιά είναι μεγάλη. Ιδιαίτερη είναι η ιστορική σημασία του συγκεκριμένου ρεύματος 

που ερευνήθηκε κυρίως στην παρούσα εργασία, η Swing. Αποτελεί σταθμό στην  ιστορία της 

Jazz και της μουσικής γενικότερα, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη μαζικά διαδεδομένη μουσική 

επιλογή. Η κληρονομιά των καλλιτεχνών της περιόδου αυτής αποτέλεσε και συνεχίζει ακόμα 

να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους συνθέτες που ακολούθησαν, αλλά και για άλλα είδη pop 

μουσικής που εμφανίστηκαν αργότερα. 

Στο πρώτο  κεφάλαιο της παρούσας εργασίας εξετάστηκαν τα  γενικά  μουσικολογικά 

στοιχεία της Jazz. Στη συνέχεια, σχολιάστηκαν εν συντομία κάποια από τα μουσικά ρεύματα 

από τα  οποία αυτή προήλθε. Σε κάθε υποκεφάλαιο αναφέρθηκαν επιγραμματικά οι μουσικοί 

νεωτερισμοί που το χαρακτηρίζουν, και κάποιοι από τους βασικούς εκπροσώπους κάθε 

ρεύματος. Έγινε αναφορά σε νεωτερισμούς που παρουσιάστηκαν στις συνθέσεις αυτής της 

περιόδου, όπως, επίσης, και κάποιοι από τους σημαντικότερους συνθέτες. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, η μελέτη του γράφοντος εστίασε στη περίοδο της Swing, ένα μουσικό ρεύμα το  

οποίο καλύπτει το διάστημα 1930-1945. Προς εξυπηρέτηση  της διαθεματικότητας, 

εξετάστηκαν κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που επέδρασαν  στην 

εξάπλωση της Swing, και την ανάδειξη της σε βασικό μέρος της λαϊκής κουλτούρας των ΗΠΑ. 

Αναλύθηκαν τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά της (αρμονία, μορφή, ενορχήστρωση, 

αυτοσχεδιασμός κτλ.). Τέλος, περιελήφθησαν 4 σύντομες βιογραφίες μεγάλων jazz μουσικών 

και πρωτοπόρων της Swing. Στο ίδιο υποκεφάλαιο, περιλαμβάνονται 5 μεταγραφές σόλο 

σαξοφώνου, συνοδευόμενα από ένα περιληπτικό μορφολογικό οδηγό. Στόχος της παρούσας 

εργασίας ήταν η συγκέντρωση των μουσικών χαρακτηριστικών της πρώτης εμφάνισης της 

Swing σε ένα δοκίμιο, προκειμένου να γίνει ευχερέστερη η μελέτη του σημαντικού αυτού 

μουσικού είδους.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ως επίλογο, θα ήθελα να αναφέρω πόσο χρήσιμη αποδείχτηκε η πτυχιακή εργασία, ως 

εμπειρία και εφαλτήριο για την καλλιέργεια των γνώσεων μου. Με οδήγησε, όχι μόνο στην 

έρευνα και βιβλιογραφική αναζήτηση, αλλά και στην αποτύπωση των γνώσεων μου με δόκιμο 

επιστημονικό τρόπο. Οι διεργασίες αυτές φρονώ ότι είναι μείζονος σημασίας για  κάθε 

απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και θεωρώ ανεκτίμητη την αξία αυτής της παιδαγωγικής 

διαδικασίας. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους μνημόνευσα στον πρόλογο. 

Ευχαριστώ, επίσης, τους λοιπούς αναγνώστες αυτής της εργασίας. Ελπίζω να αποτελέσει 

βοήθημα, έμπνευση και πηγή για θέματα παρόμοιας φύσεως, και να συνεισφέρει στην γνώση 

και την πληροφόρηση, συναδέλφων και μη. 

 

 



60 
 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Έντυπα Βιβλία 

Ζέρβας, Αθ., Debussy και Τζαζ Αντανακλάσεις: Φθογγικοί Σχηματισμοί και Αυτοσχεδιαστικοί 

Μετασχηματισμοί (2012), Debussy: έργο, καινοτομία και επίδραση. Ανακτήθηκε στις 26 

Ιανουαρίου 2017 από goo.gl/jbHfbg.  

Berendt, J. Er. (1995) Το βιβλίο της Τζαζ: Απ' τη Ν. Ορλεάνη μέχρι τη δεκαετία του '80, 

(μετάφραση Κ. Νάσος). Αθήνα: Νάσος (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 1989). 

Berliner, P. F.(1994), Thinking in Jazz,USA: The University of Σικάγο Press. 

Harer, In. (2005), Ragtime. Υπό την επιμέλεια των Burmir, M. V. & Maultsby, P.K. (Eds.), 

African American Music: An Introduction (σελ 127-144), USA Routrdge 

Giddins, G. & DeVeaux, S. (2009), Jazz, Νέα Υόρκη:W.W. Norton & Company. 

Gioia, T. (1997), The History of Jazz, USA: Oxford University Press. 

Gridley, M.C. (2015), Jazz:Ρεύματα και Στυλ, (μετάφραση: Β. Σαμπατάκου), Αθήνα: 

Αρχιπέλαγος (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 2009). 

Hobsbawm, Er. J. (1993), Η σκηνή της Τζαζ, (μετάφραση: Τσήρος, Τ.), Αθήνα: Εξάντας 

Εκδοτική Α.Ε. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 1959). 

Howard, P. (2002), Swing: The Roots of Great Guitar Playing, USA: Alfred Publishing Co. 

Noyer, D. (ed.) (2003), The Illustrated Encyclopedia of Music: From Rock, Jazz, Blues and      

Hip Hop to Clasical, Folk, World and More, USA: Flame Tree Publishing. 

Levine, M. (1995), The Jazz Theory Book, USA: Sher Music Co. 

Pener, D. (1999), The Swing Book, Νέα Υόρκη: Hachette Book Group.  

Real Book, The, (5η έκδοση) (1988), U.S.A: Hal Leonard Co. 

Real Book, The, Vol. II (2η έκδοση) (2005), U.S.A: Hal Leonard Co. 

Stroff, St. (1996), Ανακαλύπτοντας την Τζαζ, (μετάφραση: Περδικογιάννης, Γ.), Αθήνα: 

Μέδουσα-Σέλας Εκδοτική (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 1991). 

Shuller, G. (1989), The Swing Era: The Development of Jazz. 1930-1945, USA: Oxford 

University Press.  

 

 

 



61 
 

 
 

 Ιστοσελίδες 

Ιωαννίδης, Π, (2007), Laterna: the Greek Barrel Piano. Ανακτήθηκε από: 

http://laterna.info/site/english/ στις 10 Ιανουαρίου 2016. 

 Δισκογραφία 

 

Armstrong, Louis, 2:19 Blues, Louis Armstrong & His Orchestra Decca Records 18090, 1940, 

mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/ff1HF8GR_tk). 

 

Basie, Count, Lester Leaps In, Count Basie & Kansas City Seven, Vocalion 5118, 1939, mp3 

πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/zXwXKUrRhPo). 

 

Basie, Count, One O'Clock Jump, Count Basie & His Orchestra,Victor 1363, 1937, mp3, 

πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/g3JyQnYPkZk ). 

 

Ellington, Duke, Cotton Tail, Duke Ellington & His Famous Orchestra, Victor 26610, 1940, 

mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/zbOseBw-fnU). 

 

Goodman, Benny, Bumble Bee Stomp, Benny Goodman & His Orchestra, RCA Victor C8-VB-

0080, 1938, mp3, πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, πρόσβαση στις 20 

Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/-5yLPOqDOfg). 

 

Hodges, Johnny, Hodge Podge, Johnny Hodges & His Orchestra, Epic LG 3105, 1955, mp3, 

πρόσβαση στις 20 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, http://y2u.be/taXfW4OicH8). 

 

Original Diexieland Jass Band, Diexie Jass Band One-Step, Original Diexieland Jazz Band, 

Victor 18255-A, 1917, mp3, πρόσβαση στις 22 Ιανουαρίου 2017, youtube.com, 

http://y2u.be/mW7rldvqN1w ) 

 

 

  

 

  

http://laterna.info/site/english/
http://y2u.be/ff1HF8GR_tk
http://y2u.be/zXwXKUrRhPo
http://y2u.be/g3JyQnYPkZk
http://y2u.be/zbOseBw-fnU
http://y2u.be/-5yLPOqDOfg
http://y2u.be/mW7rldvqN1w

