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Σημείωση στην ελληνική μετάφραση: Όταν διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο της 
διατριβής υπήρχε στη Βουλγαρία κοινά αποδεκτή ορολογία στα πεδία της φιλοσοφίας 
και της κοινωνιολογίας. Επειδή στην Ελλάδα η ορολογία που χρησιμοποιείται δεν 
είναι κοινά αποδεκτή, ούτε ομοιογενής, θεωρήθηκε σκόπιμο να προστεθούν ορισμέ-
νες διευκρινιστικές υποσημειώσεις, οι οποίες διακρίνονται με αστερίσκο (*). Επίσης, 
η απόδοση ορισμένων αποσπασμάτων από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία συγκρίθηκε 
με τις αντίστοιχες ελληνικές εκδόσεις, όπου αυτό στάθηκε δυνατό. Για να διευκολυν-
θεί η ανάγνωση, αρκετές παραπομπές σε βουλγαρικές μεταφράσεις (οι οποίες βεβαί-
ως είχαν την έγκριση της Ακαδημίας Επιστημών), αντικαταστάθηκαν από παραπο-
μπές στα πρωτότυπα κείμενα (π.χ. του Adorno ή του Hegel). Με το ίδιο σκεπτικό, το 
πρωτότυπο κείμενο του Πλάτωνα από την Πολιτεία (βιβλίο III, 398a-401d), θεωρή-
θηκε σκόπιμο – λόγω της έκτασης που καταλαμβάνει – να προστεθεί σε παράρτημα, 
στο τέλος του κειμένου. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η αμφισβήτηση της καθολικής ισχύος του εργαλειακού Λόγου συνιστά μία 
από τις κύριες παραμέτρους σημαντικών ιστορικών διαδικασιών, οι οποίες παρα-
τηρούνται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Πρόκειται για διαδικασίες που μετα-
βάλλουν ριζικά την κουλτούρα και κατ’ επέκταση το μουσικό πολιτισμό. Η αμφι-
σβήτηση του εργαλειακού Λόγου αποτελεί το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο εμφανίζονται νέα τεχνικά μέσα για τη διατήρηση, την αναπαραγωγή και 
τη διάδοση του μουσικού έργου, αποσταθεροποιείται το τονικό μουσικό σύστημα 
– εξέλιξη που παρατηρείται ήδη στην περίοδο του ρομαντισμού – και διευρύνεται 
η επαφή με τους εξωευρωπαϊκούς μουσικούς πολιτισμούς, η οποία με τη σειρά της 
συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση του ευρωποκεντρικού χαρακτήρα που είχε η 
μουσική συνείδηση. Παράλληλα, τόσο η αμφισβήτηση αυτή, όσο και οι μεταβολές 
που αναφέρθηκαν συνδέονται με γενικότερες κοινωνικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις 
αυτές, με τη σειρά τους, αποτελούν μέρος των διαδικασιών στις οποίες συνίσταται 
η ουσία των σύγχρονων πολιτισμικών αλλαγών. 

Οι παραδοσιακές σχέσεις στο πλαίσιο της μουσικής ζωής δεν αποσταθεροποι-
ούνται απλώς, αλλά μεταβάλλονται ποιοτικά. Στις συνθήκες αυτές, ο μουσικός πο-
λιτισμός βιώνει ακόμη μία – σύμφωνα με την ορολογία του Kurt Blaukopf – με-
τάλλαξη. Η επανάσταση του Arnold Schoenberg, στις αρχές του αιώνα, αποτελεί 
μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εμφάνιση ποικίλων κατευθύνσεων, η 
ύπαρξη των οποίων ήταν αδιανόητη στο πλαίσιο της παραδοσιακής τονικότητας. 
Επίσης, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ποικίλους μουσικούς πολιτισμούς, κα-
θώς και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους μουσικού σκέπτεσθαι, όπως και η 
εμφάνιση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, εμπλουτίζουν το μουσικό πολιτισμό σε 
πρωτοφανή βαθμό. 

Οι μεταβολές αυτές όμως, δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν απου-
σίαζε η αμφισβήτηση των παραδοσιακών συστημάτων αξιών, η βάση της οποίας 
συνίσταται στη δυσπιστία απέναντι στον παραδοσιακό τρόπο σκέψης και πράξης. 
Ακριβώς εδώ βρίσκεται το σημείο επαφής ανάμεσα στις γενικότερες πολιτισμικές 
μεταβολές και τις αλλαγές που παρατηρούνται στη σφαίρα του μουσικού πολιτι-
σμού. Αλλά η αμφιβολία, που από τα μέσα της δεκαετίας του εξήντα αρχίζει να 
μετατρέπεται σε βεβαιότητα, στην ουσία πηγάζει από τον προβληματικό χαρακτή-
ρα των ίδιων των κοινωνικών δομών. Οι δομές αυτές θα έπρεπε, σύμφωνα με τις 
προθέσεις των αρχιτεκτόνων τους, να εξασφαλίζουν την οικοδόμηση μιας δικαιό-
τερης, καλύτερης, πλουσιότερης (υλικά και πνευματικά) και τελικά δημοκρατικό-
τερης κοινωνίας. 
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Το κραχ, το οποίο υπέστησαν οι ουτοπίες, μετέτρεψε την αμφιβολία σε βε-
βαιότητα, ενώ το γεγονός αυτό από μόνο του οριοθετεί μια νέα πολιτισμική κατά-
σταση, η οποία φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει διαμορφώσει τη δική της αυτοσυνεί-
δηση. Οι ανυποχώρητοι αντίπαλοι του ορθολογισμού ονομάζουν την κατάσταση 
αυτή «μετανεωτερική» («μεταμοντέρνα»), ενώ οι διανοητές που παραμένουν πι-
στοί στο πνεύμα του προγράμματος του Διαφωτισμού θεωρούν ότι ακόμη δεν έ-
χουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της μοντέρνας κατάστασης. 

Στις συνθήκες αυτές, το ερώτημα για τη σημασία που έχουν όλες αυτές οι με-
ταβολές για την κουλτούρα και ειδικότερα για τη μουσική κουλτούρα, μετατρέπε-
ται σε ένα από τα κεντρικά προβλήματα τόσο του φιλοσοφικού στοχασμού για τη 
μουσική τέχνη, όσο και της κοινωνιολογίας της μουσικής. Η σημασία του προ-
βλήματος αυτού φαίνεται καλύτερα, αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο φιλο-
σοφικός και κοινωνιολογικός στοχασμός από τη μια πλευρά και η καλλιτεχνική 
μουσική πρακτική από την άλλη, αλληλεπιδρούσαν ανέκαθεν. 

Το πρόβλημα αυτό όμως, τουλάχιστον στο χώρο της θεωρίας, δεν είναι πρω-
τοφανές. Η φιλοσοφία και η κοινωνιολογία της μουσικής ανέκαθεν έδειχναν ενδι-
αφέρον για την ιδιοτυπία που παρουσιάζει η σχέση ανάμεσα στη μουσική και την 
κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, μια σειρά από προβλήματα τίθενται για πρώτη 
φορά στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Τέτοια προβλήματα είναι για παράδειγμα 
η σχέση ανάμεσα στο τεχνικό μέσο και το μουσικό υλικό, τα όρια της έννοιας 
«μουσικό έργο», η μετατροπή της μουσικής σε οργανικό συστατικό στοιχείο της 
καθημερινότητας και η εμφάνιση ποιοτικά νέων μορφών μουσικής πρόσληψης, η 
διείσδυση της αφαιρετικής και της μαθηματικής σκέψης στη σφαίρα της μουσικής 
δημιουργίας, η δέσμευση της μουσικής επικοινωνίας από τα τεχνικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση, την αναπαραγωγή και τη διάδοση του μουσι-
κού έργου και η διαμόρφωση – στη βάση αυτή – νέων μορφών μουσικής επικοι-
νωνίας. 

Όμως, η επανεξέταση των παλαιών και η τοποθέτηση νέων προβλημάτων, ό-
πως και η λύση τους, εξαρτώνται από τις προϋποτιθέμενες μεθοδολογικές θέσεις. 
Από την άποψη αυτή, τα μεθοδολογικά ερωτήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. 
Τα ερωτήματα αυτά είναι επίσης ουσιαστικά ενόψει των σύγχρονων πολιτισμικών 
μεταβολών. Η σημασία τους αυξάνεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αμφισβήτησης, 
το οποίο αναφέρθηκε, αλλά και στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής μουσικής πρακτι-
κής, στο οποίο η ίδια αμφισβήτηση βρίσκει την αισθητική της έκφραση. 

Μέσα από την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας της 
μουσικής (η οποία συνδέεται και με την ιστορική διαδικασία που περιγράφηκε) 
διαμορφώθηκε η σύγχρονη ποικιλομορφία των μεθοδολογικών θέσεων και στους 
δύο τομείς. Η ποικιλομορφία αυτή μπορεί να συγκριθεί με την ποικιλομορφία που 
παρουσιάζει το ίδιο το φαινόμενο που τους απασχολεί. Ο σύγχρονος πολιτισμικός 
πλουραλισμός και πολυκεντρισμός συνιστά την πραγματική βάση για την απόρρι-
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ψη των προσπαθειών να διαμορφωθεί τέτοια μεθοδολογική θέση, η οποία θα επι-
τρέπει να γενικευθούν τα πορίσματα που προέρχονται από το χώρο της θεωρίας 
και ταυτόχρονα θα αποτελεί αφετηρία για να αναλυθεί αυτό που είναι πραγματικά 
υπαρκτό στο χώρο της πρακτικής. Η απόρριψη που αναφέρθηκε φαίνεται να ευ-
νοεί την αποσπασματική θεώρηση των φαινομένων και της πραγματικότητας γενι-
κά. 

Αποσπασματική θεώρηση του φαινομένου που ενδιαφέρει την παρούσα ανά-
λυση, παρατηρείται σε μια σειρά από κατευθύνσεις στη σύγχρονη φιλοσοφία και 
κοινωνιολογία της μουσικής. Αυτός ο τύπος θεώρησης παρατηρείται στις απόψεις 
του ακραίου κοινωνιολογισμού – ο οποίος επιμένει στον ισομορφισμό της δομής 
του μουσικού έργου με τη δομή της κοινωνίας. Παρατηρείται επίσης στη δογματι-
κότητα μιας λίγο ως πολύ «ευθύγραμμης» ερμηνείας της σχέσης ανάμεσα στη 
μουσική τέχνη και την κοινωνική πραγματικότητα, η οποία υπεραπλουστεύει τα 
πραγματικά φαινόμενα· στον ψυχολογισμό – στον οποίο καταλήγει κανείς όταν 
περιορίζει την ουσία του μουσικού έργου στο πλαίσιο της υποκειμενικής προθετι-
κότητας*· στις φορμαλιστικά και στρουκτουραλιστικά προσανατολισμένες προ-
σπάθειες να θεμελιωθεί ένα είδος μουσικής καθαρολογίας**, οι οποίες αρνούνται 
τη δυνατότητα στη μουσική να εκφράσει οποιοδήποτε εξωμουσικό περιεχόμενο. 
Οι προσπάθειες αυτές ωστόσο, αποδεικνύονται τελικά εξωπραγματικές. Τέλος, 
αποσπασματική θεώρηση παρατηρείται στις απόψεις της ακραίας ανορθολογικής 
αντίδρασης ενάντια στην κυριαρχία της εργαλειακής ορθολογικότητας η οποία 
παρατηρείται και στο χώρο του μουσικού πολιτισμού. 

Οι πολυποίκιλες μεταβολές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια – όχι μόνο 
στο χώρο του μουσικού πολιτισμού – δείχνουν ότι παρά τα επί μέρους αποτελέ-
σματα των ερευνών που αφορούν το ίδιο το αντικείμενο, από μεθοδολογική άποψη 
παραμένουν ακόμη πολλά «κενά». Οι διάφορες έρευνες έχουν – για παράδειγμα – 
αποκαλύψει τις αρνητικές συνέπειες από την εμπορευματοποίηση του μουσικού 
πολιτισμού και έχουν υπογραμμίσει το συγκεκριμένο κοινωνικό και ιστορικό χα-
ρακτήρα που έχουν οι εκφάνσεις του· έχουν φέρει στο προσκήνιο τους ψυχολογι-
κούς μηχανισμούς της μουσικής δημιουργίας και πρόσληψης και αναλύουν τη δο-
μική όψη μιας τόσο δυναμικής μορφής καλλιτεχνικού έργου, όπως είναι το μουσι-
κό. Ωστόσο, τα κυριότερα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα αφορούν πρώτα 
απ’ όλα το γεγονός ότι η αποσπασματική θεώρηση του φαινομένου απλουστεύει 
την ουσία του και απολυτοποιεί ορισμένες όψεις του. Αυτή η απολυτοποίηση δη-
μιουργεί την υποψία ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα πορίσματα, τα οποία 
στηρίζονται στις παραπάνω προσεγγίσεις, και στο φαινόμενο καθαυτό. Συνεπώς, 
τίθεται υπό αμφισβήτηση η αλήθεια των λύσεων που προτείνουν στα προβλήματα 
τα οποία διερευνούν. 
                                                      
* Intentionalité, intentionality. 
** Purisme musical. 
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Επιπλέον, σήμερα φαίνονται παρωχημένες οι θεωρίες για τη μουσική ως απλό 
παιχνίδι των αισθητήριων αντιλήψεων ή μόνο ως συναισθηματική έκφραση του 
υποκειμένου. Το ίδιο παρωχημένες φαίνονται και οι θεωρίες για τη μουσική ως 
ουσία της παγκόσμιας τάξης, ως «εικόνα» της παγκόσμιας Βούλησης, ως μορφή 
που είναι ανεξάρτητη από κάθε ιδεατό και συναισθηματικό περιεχόμενο ή ως 
μορφή που επιδρά ψυχολογικά και μόνο. Τα θεωρητικά αυτά πρότυπα, σήμερα 
παρουσιάζονται ως αντιλήψεις που υπεραπλουστεύουν το φαινόμενο της μουσικής 
στον ίδιο βαθμό που το υπεραπλουστεύουν οι προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω. 

Στη θεωρητική αυτή κατάσταση η μεθοδολογική θέση που επιλέγεται θα πρέ-
πει να μπορεί να αποδεικνύει διαρκώς την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα να υ-
περβεί κανείς τις διάφορες μορφές αναγωγισμού, αλλά και την απολυτοποίηση ο-
ρισμένων όψεων του φαινομένου. Σ’ αυτό συνίσταται και ο βασικός στόχος της 
παρούσας ανάλυσης. 

Σύμφωνα με την παραπάνω θέση, η εργασία που ακολουθεί έχει μάλλον το χα-
ρακτήρα μεθοδολογικής προσπάθειας, παρά πραγματολογικής μελέτης. Με βάση 
τη θεωρία για την ανθρώπινη δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία η δραστηριό-
τητα συνιστά διαλεκτική ενότητα της σχέσης μεταξύ υποκειμένου και πραγματι-
κότητας με τις διυποκειμενικές σχέσεις, διερευνώνται οι έννοιες του μουσικού υ-
λικού, του μουσικού έργου, της μουσικής ζωής και της μουσικής συνείδησης. 

Χωρίς να διαφεύγουν της προσοχής οι βασικές στιγμές στην ιστορική εξέλιξη 
της φιλοσοφίας της μουσικής, η ανάλυση προσανατολίζεται στη διερεύνηση μιας 
σειράς σημαντικών προβλημάτων, όπως είναι η σχέση ανάμεσα στο μουσικό υλικό 
και την αντίστοιχη μορφή επικοινωνίας, η ουσία του μουσικού υλικού στο πλαίσιο 
της αντίστοιχης μορφής της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ιδιοτυπία του μουσι-
κού έργου, η δομή και οι μορφές ύπαρξής του, οι προϋποθέσεις και οι προσδιορι-
στικοί παράγοντες της μουσικής ζωής, το περιεχόμενο της έννοιας αυτής, η δομή 
και τα στοιχεία της μουσικής συνείδησης και η αλληλεπίδρασή της με τις πραγμα-
τικές δυναμικές δομές. Προφανώς, τα θεμελιώδη αυτά προβλήματα συνδέονται με 
την ιδιοτυπία της συγκεκριμένης μορφής της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτή η 
μορφή δραστηριότητας συνιστά τη βάση ιδιότυπης μορφής επικοινωνίας – της 
μουσικής επικοινωνίας. 

Ο μεθοδολογικός χαρακτήρας της εργασίας αυτής όμως, δεν σημαίνει ότι α-
πουσιάζει παντελώς από αυτήν η πραγματολογική όψης της έρευνας. Στο πλαίσιο 
αυτό έχει γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι υπό συζήτηση κατηγορίες και από 
τη συγκεκριμένη κοινωνική και ιστορική τους άποψη. Έχει δοθεί προσοχή επίσης 
σε μια σειρά σύγχρονες τάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η τάση να απορριφθεί 
κάθε έλεγχος που μπορεί να ασκεί ο συνθέτης στο μουσικό υλικό, η τάση να οπτι-
κοποιηθεί το μουσικό έργο, η τάση που αρνείται την κυριαρχία της εργαλειακής 
ορθολογικότητας στο χώρο της μουσικής ζωής, καθώς και η διαμόρφωση κριτικής 
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μουσικής συνείδησης. 
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται αρχικά ορισμένα προβλήματα, τα οποία οριο-

θετούν ένα μέρος από το μεθοδολογικό υπόβαθρο της έρευνας (αναλυτική και δια-
λεκτική, στατική και δυναμική, διεπιστημονικότητα). Στη συνέχεια αναλύονται το 
αντικείμενο και το προϊόν της υπό συζήτηση ιδιότυπης δραστηριότητας. Τέλος, 
εξετάζονται οι σχέσεις, αφορμή των οποίων αποτελεί το προϊόν αυτό, καθώς και 
εκείνη η μορφή της συνείδησης η οποία δομείται με βάση τις σχέσεις αυτές. Συνε-
πώς, στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθεί το φαινόμενο της 
μουσικής με τη βοήθεια της ανάλυσης των εξωτερικευμένων, υλοποιημένων και 
αντικειμενοποιημένων εκφάνσεών του. Στο πλαίσιο αυτό, ανιχνεύονται εκείνοι οι 
σταθεροί προσδιοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν 
την ουσία του φαινομένου καθαυτού, χωρίς ωστόσο να παρακάμπτονται τα προ-
βλήματα που αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική σχετικότητα που χαρακτη-
ρίζει τις εκφάνσεις του. 

Από την άποψη αυτή, έχει γίνει προσπάθεια να συντεθούν όχι μόνο το αφηρη-
μένο, ως θεωρητικό συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο, ως εμπειρικό δεδομένο, 
αλλά και η στατική με τη δυναμική όψη του φαινομένου της μουσικής. Αναζητού-
νται επίσης οι μηχανισμοί με τους οποίους πραγματοποιείται ο δεσμός ανάμεσα 
στη μουσική και άλλες μορφές της κοινωνικής ζωής, ανάμεσα στη μουσική συνεί-
δηση, ως μορφή της καλλιτεχνικής συνείδησης, και τις άλλες μορφές της κοινωνι-
κής συνείδησης, όπως είναι η θρησκευτική, η επιστημονική, η αισθητική, η φιλο-
σοφική. Η ανάλυση καταλήγει διερευνώντας στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτι-
σμικής κατάστασης ορισμένες από τις σύγχρονες όψεις των παραπάνω σχέσεων, 
καθώς και εκείνη τη μορφή κοινωνικής συνείδησης που αντιστοιχεί σ’ αυτές. 

Στην πορεία της έρευνας έχει γίνει προσπάθεια να εξεταστούν κριτικά ορισμέ-
νες σύγχρονες τάσεις που παρουσιάζονται στο χώρο της φιλοσοφικής και της κοι-
νωνιολογικής προσέγγισης της μουσικής (όπως είναι για παράδειγμα οι τάσεις που 
θεμελιώνονται με τις απόψεις του T. W. Adorno, του G. Lukács, του K. Blaukopf, 
της Z. Lissa, του E. Ansermet, του A. Cuvelier, του P. Schaeffer κ.ά.). Τα βασικά 
πορίσματα στα οποία έχει στηριχθεί η ανάλυση μπορεί να τα βρει κανείς στις α-
πόψεις του I. Kant, του G. W. F. Hegel, του M. Weber, του T. W. Adorno, του W. 
Benjamin, του B. Assafiev, του J. Molino, του S. Stoyanov, του L. Meyer και άλ-
λων διανοητών, καθώς και στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις έρευνες του 
E. Fubini, του J. Blacking, του B. Nettl, του J.-J. Nattiez, του D. Zoltai, του U. 
Eco, του M. Beardsley, της A. J. Neubecker, του E. Vuillermoz, του E. A. Bowles, 
του A. Schering κ.ά. Έχουν ληφθεί υπόψη μάλιστα οι βασικές στιγμές στην εξέλι-
ξη της φιλοσοφίας της μουσικής – από τις απόψεις των Αρχαίων Ελλήνων μέχρι 
τη γερμανική κλασική φιλοσοφία της μουσικής και τις τάσεις του ρομαντισμού και 
του θετικισμού, καθώς επίσης και οι απόψεις εκείνες οι οποίες στηρίζονται στην 
υλιστική αντίληψη της Ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται και ορισμένες 
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όψεις της πρωτοποριακής μουσικής πρακτικής, όπως είναι αυτές που προτείνουν 
και εφαρμόζουν ο John Cage, ο Pierre Schaeffer, ο Karlheinz Stockhausen, ο Γιάν-
νης Ξενάκης κ.ά., καθώς και μια σειρά από προβλήματα τα οποία θέτει η πρακτική 
αυτή (αναφορικά με την προσέγγιση του μουσικού υλικού, την αντίληψη για το 
μουσικό έργο και τη μουσική επικοινωνία κ.λπ.). 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΟΨΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Αναλυτική και Διαλεκτική 
«Με κομπλιμέντα, επαίνους και ‘bravissimo’ δε μπορούμε να πληρώσουμε 

ούτε το διευθυντή του ταχυδρομείου, ούτε το σπιτονοικοκύρη». Αυτά είναι τα λό-
για του Leopold Mozart, τα οποία στις 15 Οκτωβρίου 1777 απευθύνονται στον 
Wolfgang Amadeus. Ο πατέρας του Mozart έχει υπόψη του τα κομπλιμέντα και 
τους επαίνους που δεχόταν ο γιος του μετά από κάθε παρουσίαση των έργων του. 

Η διαπίστωση αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με τη γνώμη του Theodor 
Wiesengrund-Adorno – εκπροσώπου της Σχολής της Φρανκφούρτης και συγγρα-
φέα μιας σειράς έργων φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και κριτικής της μουσικής: 
«Τα πλούτη της μουσικής – γράφει ο T. W. Adorno – μπαίνουν στα αυτιά, αλλά 
πολύ πιο σπάνια, τουλάχιστον όσον αφορά το συνθέτη, μπαίνουν στο πορτοφόλι 
του»1. 

Οι δύο αυτές διαπιστώσεις, που έχουν γίνει σε εντελώς διαφορετικές και απο-
μακρυσμένες μεταξύ τους ιστορικές στιγμές, οριοθετούν μια συγκεκριμένη αντί-
ληψη για τη θέση που κατέχει η μουσική τέχνη ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές 
δομές. Είναι γνωστό ότι όχι μόνο η μουσική τέχνη, αλλά και η τέχνη γενικότερα, 
ανέκαθεν είχαν ανάγκη από χορηγίες διαφόρων μορφών, προκειμένου να εξασφα-
λίζεται η ύπαρξή τους. Ουσιαστικά, εδώ γίνεται λόγος για τη σχέση ανάμεσα στις 
οικονομικές δομές και τη μουσική τέχνη. Το πρόβλημα αυτό όμως, θίγει μόνο τη 
μία όψη ενός ευρύτερου ζητήματος, το οποίο αφορά τη θέση της τέχνης (και ειδι-
κότερα της μουσικής τέχνης) στη δομή της κοινωνίας γενικά. Οι όροι θέση και δο-
μή παραπέμπουν στην εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου ανάλυσης. Πρόκει-
ται για τη μέθοδο της τυπικής αναλυτικής έρευνας, η οποία έχει βρει το κλασικό 
της πρότυπο στη φιλοσοφία του Immanuel Kant και μπορεί να προσδιοριστεί ως 
οπτική γωνία της στατικής. 

Η μέθοδος αυτή – σε γενικές γραμμές – προσπαθεί να αποκαλύψει τις σχέσεις 
που υπάρχουν ανάμεσα στα στοιχεία δοσμένου φαινομένου, την ουσία του σε 
«καθαρή» μορφή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διαδικαστική, τη δυναμική όψη του 
ίδιου του φαινομένου (και των στοιχείων του) και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους διάφορους τύπους φαινομένων. Με τις παρατη-
ρήσεις αυτές όμως, οριοθετείται άλλη πιθανή προσέγγιση: πρόκειται για την έρευ-
να από την άποψη της δυναμικής, πρόκειται δηλαδή για τη μέθοδο της διαλεκτικής 
                                                      
1 Βλ. T. W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt, Rowohlt 1968, σελ. 245. 
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ουσιαστικής έρευνας, το κλασικό πρότυπο της οποίας διαμορφώνεται στη φιλοσο-
φία του Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

Η μέθοδος αυτή – και πάλι σε γενικές γραμμές – αποκαλύπτει επίσης την ου-
σία των φαινομένων, αλλά στη δυναμική τους, στις αλληλεπιδράσεις τους και στις 
συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές εκφάνσεις 
τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν πρόκειται μόνο για 
τη θέση του υπό συζήτηση φαινομένου στη δομή 
της κοινωνίας, αλλά και για το ρόλο του στη δυνα-
μική της. Προκύπτουν συνεπώς δύο «σειρές» κατη-
γοριών, οι οποίες υπαινίσσονται δύο διαφορετικές 
μεθόδους προσέγγισης των φαινομένων και αντί-
στοιχα δύο τουλάχιστον όψεις του κάθε φαινομέ-
νου (σχήμα 1). 

Φυσικά, ο διαχωρισμός αυτός δε μπορεί να θεωρηθεί απόλυτος. Η μορφή, για 
παράδειγμα, δε στερείται δυναμικών χαρακτηριστικών. Δεν είναι δοσμένη μια για 
πάντα, και δε μπορεί να θεωρηθεί ως κάποιου είδους απολίθωμα. Από την άλλη 
πλευρά, το περιεχόμενο έχει επίσης τη δική του ιδιαίτερη δομή και από την άποψη 
αυτή δε στερείται στατικών χαρακτηριστικών. Στην αντικειμενική πραγματικότη-
τα, τέλος, δεν απαντάται πουθενά «καθαρή» δυναμική ή «καθαρή» στατική. 

Αν δεχθούμε λοιπόν ότι τα φαινόμενα στην αντικειμενική πραγματικότητα υ-
φίστανται τόσο με τη στατική τους, όσο και με τη δυναμική τους όψη, τότε η μέθο-
δος για τη διερεύνησή τους θα πρέπει να αναζητηθεί στη σύνθεση των δύο παρα-
πάνω τύπων προσέγγισης. Δεν είναι απαραίτητο να αναλυθούν εξονυχιστικά οι 
δυνατότητες σύνθεσης των δύο τύπων κατηγοριών και των αντίστοιχων όψεων και 
μεθόδων έρευνας. Θα μπορούσε απλώς να προστεθεί ότι – σύμφωνα και με τις πα-
ραπάνω παρατηρήσεις – δεν πρόκειται για δύο ασύμβατους μεταξύ τους τύπους 
προσέγγισης. Μάλλον πρόκειται για δύο τύπους προσέγγισης οι οποίοι είναι δυνα-
τό να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο. Από την άποψη της διαλεκτικής μεθόδου, η 
σύνθεση αυτή είναι αναγκαία, όταν σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η ου-
σία του υπό εξέταση φαινομένου με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγι-
στη δυνατή αντιστοιχία. Ο όρος αντιστοιχία, στην προκειμένη περίπτωση χρησι-
μοποιείται με την έννοια της αντιστοιχίας προς την αντικειμενική πραγματικότητα, 
με την έννοια, δηλαδή, της αντιστοιχίας της ιδεατής (δηλ. πνευματικής) παράστα-
σης του φαινομένου, προς το ίδιο το φαινόμενο, προς την ανεξάρτητη από τη συ-
νείδηση ύπαρξή του, προς το φαινόμενο «καθαυτό» (an sich). 

Από την άλλη πλευρά, εάν εξεταστεί διαλεκτικά η ίδια η διαλεκτική μέθοδος, 
τότε γίνεται εμφανές ότι εμπεριέχει (αίρει) την αναλυτική τυπική μέθοδο. Από την 
άποψη αυτή, η εφαρμογή της διαλεκτικής ουσιαστικής μεθόδου προϋποθέτει την 
εφαρμογή της τυπικής αναλυτικής. Δεν είναι δυνατή η διερεύνηση της δυναμικής 
οποιουδήποτε φαινομένου, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η δομή του, δηλαδή οι ό-

Σχήμα 1.

Θέση

Στατική 

Μορφή

Αναλυτική

I. II. 

Ρόλος 

Δυναμική

Περιεχόμενο

Διαλεκτική



 15

ψεις της στατικής του. 

2. Δυναμική και Στατική (όψεις σύνθεσης) 
Η διατύπωση του προβλήματος που τέθηκε αρχικά και το οποίο αφορά τη 

θέση της τέχνης (και ειδικότερα της μουσικής τέχνης) στη δομή της κοινωνίας, 
μπορεί τώρα να συμπληρωθεί με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις. Το πρόβλημα 
αυτό τίθεται πλέον ως ζήτημα για τη θέση και το ρόλο της τέχνης (και ειδικότερα 
της μουσικής τέχνης) στη δομή και τη δυναμική της κοινωνίας. 

Ήδη στα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών παρατηρείται η συνειδη-
τοποίηση του γεγονότος ότι η μουσική τέχνη συνδέεται με τη διαμόρφωση και την 
έκφραση ορισμένων διαθέσεων, ορισμένων ψυχικών καταστάσεων. Φαίνεται επί-
σης ότι είχαν συνείδηση του γεγονότος ότι ορισμένα είδη μουσικής προκαλούν και 
εκφράζουν ορισμένα συναισθήματα κι ακόμα ότι ορισμένα συναισθήματα αναζη-
τούν και βρίσκουν την έκφρασή τους στη μουσική. Η σχέση ανάμεσα στη μουσική 
και τα συναισθήματα όμως, δεν αποτελεί για την εποχή εκείνη το μοναδικό αντι-
κείμενο αντιπαράθεσης στο πλαίσιο των προβλημάτων που συνδέονται με τη θεώ-
ρηση της μουσικής τέχνης. 

Ο Δάμωνας ο Αθηναίος ήταν από τους επιφανέστερους θεωρητικούς της μου-
σικής τέχνης που έζησαν πριν από το μαθητή του Αριστοτέλη, τον Αριστόξενο. Ο 
Δάμωνας είναι γνωστός επίσης και ως πολιτικός. Η φιλία του με τον Περικλή (ή-
ταν σύμβουλός του) έγινε αιτία να τον εξοστρακίσουν από την Αθήνα. Σύμφωνα 
με τον Πλάτωνα, ο Δάμωνας ήταν ένθερμος οπαδός της ιδέας ότι οι αλλαγές των 
μουσικών τρόπων συνοδεύουν πάντοτε τις βαθιές κοινωνικές και πολιτικές μετα-
βολές2. 

Πράγματι, όπως θα γίνει σαφέστερο παρακάτω, η μουσική αλληλεπιδρά όχι 
μόνο με τη συναισθηματική όψη του ανθρώπινου ψυχισμού, αλλά και με την κο-
σμοαντίληψη, την κοσμοθεώρηση του υποκειμένου (συλλογικού ή ατομικού), το 
οποίο δημιουργεί, διαδίδει και προσλαμβάνει τη μουσική. Η παραδοχή αυτής της 
αλληλεπίδρασης δεν αντιφάσκει με την αποδοχή του μη εννοιακού χαρακτήρα της 
μουσικής. Αντιφάσκει πάντως με την απολυτοποίηση αυτού του χαρακτήρα η ο-
ποία παρατηρείται στις απόψεις του I. Kant, αλλά και σε μια σειρά σύγχρονων ε-
ρευνητών. Είναι ενδεικτικό, άλλωστε, το γεγονός ότι σε κάθε εποχή ορισμένα είδη 
μουσικής, ορισμένοι μουσικοί τρόποι και ορισμένα τονισμικά σχήματα, ορισμένοι 
τρόποι δημιουργίας της μουσικής, τεχνικές σύνθεσης κ.λπ. θεωρούνται «κατάλλη-
λοι» ή όχι, ανάλογα με τα αισθητικά ιδανικά που επικρατούν κάθε φορά. Τα αι-
                                                      
2 Πλάτων, Πολιτεία, βιβλίο IV, 424c: «e‰dow går kainÚn mousik∞w metabãllein eÈlabht°on …w §n ˜lƒ 

kinduneÊonta: oÈdamoË går kinoËntai mousik∞w trÒpoi êneu politik«n nÒmvn t«n meg¤stvn, Àw 
fhs¤ te Dãmvn ka‹ §g∆ pe¤yomai». Για το Δάμωνα τον Αθηναίο βλ. επίσης και Denesch Zoltai, Etos i 
Affekt Moscow, Progress 1977, σελ. 39-40 (γερμανόφωνη έκδοση: Ethos und Affekt. Budapest – Berlin, 
1970). 
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σθητικά ιδανικά από την πλευρά τους – κυρίαρχα και μη – συναρτώνται με εκείνα 
τα πλέγματα αντιλήψεων, διαθέσεων και αισθημάτων, τα οποία ονομάζονται «κο-
σμοαντίληψη», «κοσμοθεώρηση», κ.λπ. 

Παρουσιάζεται λοιπόν μια άλλη πλευρά του προβλήματος για τη θέση και το 
ρόλο της μουσικής τέχνης στη δομή και τη δυναμική της κοινωνίας. Πρόκειται για 
μια πλευρά του προβλήματος η οποία δε μπορεί να εμφανιστεί αν κατά τη θεώρη-
ση του φαινομένου της μουσικής τέχνης περιοριστεί κανείς στις όψεις της στατι-
κής και της δυναμικής. 

Πριν να εξεταστεί αυτή η δεύτερη πλευρά του προβλήματος, θα ήταν σκόπιμο 
να αποσαφηνιστεί το εξής: η δημιουργία, η διατήρηση, η διάδοση και η πρόσληψη 
της μουσικής ορίζονται ως «μουσική ζωή». Αυτό ωστόσο δε σημαίνει ότι το περιε-
χόμενο του όρου «μουσική ζωή» εξαντλείται στις παραπάνω τέσσερις διαδικασίες. 
Ο όρος αυτός, με την ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνει και εκείνη τη μορφή κοινω-
νικής συνείδησης η οποία ορίζεται ως «μουσική συνείδηση»3. Η μουσική συνείδη-
ση συνιστά πολύπλοκη δυναμική δομή, η οποία θα διερευνηθεί στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές, η κατηγορία «μουσική ζωή» είναι ευρύ-
τερη από την κατηγορία «μουσική τέχνη». Η τελευταία δε μπορεί να συμπεριλάβει 
μια σειρά από φαινόμενα τα οποία συνδέονται με τη διαδικασία της μουσικής επι-
κοινωνίας. Έτσι, δε μπορεί να συμπεριλάβει τη στιγμή της διαμεσολάβησης ανά-
μεσα στη δημιουργία (και την εκτέλεση) και την πρόσληψη. Από την πλευρά της, 
η κατηγορία «μουσική ζωή» περιλαμβάνει και στοιχεία, τα οποία δεν είναι εσωτε-
ρικά ως προς τη μουσική τονισμική διαδικασία. 

Τα στοιχεία αυτά είναι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, οι 
μουσικοί εκδοτικοί οίκοι και οι δισκογραφικές εταιρείες, τα ιδρύματα που ανα-
λαμβάνουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή συναυλιών, η βιομηχανία παραγωγής 
μουσικών οργάνων ή τεχνικών μέσων αναπαραγωγής των μουσικών έργων κ.ά. 
Από την άποψη αυτή, η κατηγορία «μουσική ζωή» συμπεριλαμβάνει τόσο ενδο-
μουσικές και ενδοκαλλιτεχνικές δομές και φαινόμενα, όσο και εξωμουσικές και 
αντίστοιχα εξωκαλλιτεχνικές δομές και φαινόμενα. Όταν μάλιστα αναφέρεται ο 
όρος «μουσική ζωή», εννοείται ταυτόχρονα και η μουσική τέχνη. 

Όπως σημειώθηκε, η στατική και η δυναμική του φαινομένου της μουσικής 
οριοθετούν μόνο τη μία του πλευρά. Η δεύτερη πλευρά του ίδιου κύκλου προβλη-
μάτων αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στη μουσική ζωή και την κοινωνία. Η διατύπωση 
αυτή, δε σημαίνει ότι η μουσική ζωή είναι κάτι, το οποίο κατά κάποιο τρόπο στέ-
κεται «εκτός» κοινωνίας. Αντίθετα, πρόκειται για τις σχέσεις ανάμεσα στη δυνα-
μική και τη στατική όψη της μουσικής ζωής – από τη μια πλευρά – και τη δυναμι-
κή και στατική όψη των υπόλοιπων κοινωνικών μορφωμάτων και της κοινωνίας 
ως συνόλου – από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 

                                                      
3 Το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί στη συνέχεια. 
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κοινωνικών μορφωμάτων, μεταξύ διαφορετικών δυναμικών κοινωνικών δομών. Οι 
κοινωνικές δομές ωστόσο, διαμορφώνονται και υφίστανται στη βάση αντίστοιχων 
μορφών της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οποίες βέβαια ποικίλουν. Συνεπώς, 
κατά τη θεώρηση των σχέσεων ανάμεσα στις διάφορες δυναμικές κοινωνικές δο-
μές, λαμβάνονται υπόψη και οι σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες μορφές της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας, με βάση τις οποίες γίνεται δυνατή η ύπαρξη των κοινωνι-
κών δομών. 

Επιστρέφοντας στην ιδέα του Δάμωνα του Αθηναίου, που αναφέρθηκε παρα-
πάνω, μπορεί να συμπληρωθεί ότι ο ίδιος, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι αρ-
χαίοι Έλληνες στοχαστές4, δεν εξετάζει μόνο την κοινωνική και πολιτική σημασία, 
αλλά και την παιδαγωγική αξία της μουσικής. Επομένως, ένα ακόμη πρόβλημα 
που παρουσιάζεται αφορά την επίδραση, την επιρροή που ασκεί η μουσική στη δι-
αμόρφωση των διάφορων αξιολογικών συστημάτων (ηθική, αισθητική, κ.λπ.). 

Αν θεωρήσει κανείς το πρόβλημα αυτό με την ευρύτερη έννοια και το συνδυά-
σει με τις παρατηρήσεις για την επίδραση της μουσικής στη σφαίρα των συναι-
σθημάτων, τότε οριοθετείται ακόμη μία όψη της ανάλυσης της μουσικής ζωής στο 
πλαίσιο της κοινωνικής: πρόκειται για τη σχέση ανάμεσα στη μουσική ζωή και ο-
ρισμένη πνευματική (δηλαδή ιδεατή) πραγματικότητα. Αυτή η ιδεατή πραγματικό-
τητα διαμορφώνεται με βάση την ίδια τη μουσική ζωή, όπως επίσης και με βάση 
τις σχέσεις ανάμεσα στη μουσική ζωή και τις υπόλοιπες δυναμικές κοινωνικές δο-
μές. Με άλλα λόγια, εδώ γίνεται λόγος για τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένου τύπου 
Είναι και συγκεκριμένου τύπου Συνείδησης ή – αντίστοιχα – πρόκειται για τη σχέση 
μεταξύ υλικού και ιδεατού (δηλ. πνευματικού), μεταξύ υλικών και πνευματικών δυ-
ναμικών δομών. 

Από το πρόβλημα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων δυναμι-
κών κοινωνικών δομών, συνάγεται και το πρόβλημα για τις σχέσεις μεταξύ διαφο-
ρετικών τύπων πνευματικών δυναμικών δομών. Ή, εάν η αρχική προοπτική διερεύ-
νησης αφορούσε τη σχέση δοσμένου τύπου Συνείδησης με δοσμένο τύπο Είναι, 
τώρα η προοπτική διερεύνησης αφορά και τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορους τύ-
πους Συνείδησης. Έτσι, το αρχικό ερώτημα για τη θέση και το ρόλο της μουσικής 
τέχνης στη στατική και τη δυναμική της κοινωνίας παρουσιάζει ακόμη μία όψη 
του. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ Είναι και Συνείδησης, καθώς και για τις σχέ-
σεις ανάμεσα στις διάφορες μορφές της Συνείδησης αυτής. Εννοείται βεβαίως ότι 
αυτό που αναλύεται είναι το κοινωνικό Είναι και η κοινωνική Συνείδηση. 

                                                      
4 Εξαίρεση αποτελούν οι σοφιστές και οι επικουρικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι διερευνούν κυρίως τις ηδονι-
στικές λειτουργίες της μουσικής τέχνης, στο πνεύμα της παραδοσιακής αρχαίας ελληνικής αντιπαρά-
θεσης μεταξύ των λεγόμενων αρμονικών και κανονικών. Η αντιπαράθεση αυτή αποτελεί έκφραση της 
αντιπαλότητας μεταξύ αισθησιοκρατίας και ορθολογισμού στο χώρο της φιλοσοφίας της μουσικής. 
Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ερευνητών, όπως για παράδειγμα του Hans J. Moser, από την αντι-
παράθεση αυτή έλκει την καταγωγή της η σύγχρονη διάσταση μεταξύ της λεγόμενης σοβαρής και της 
λεγόμενης ελαφράς μουσικής. 
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Έτσι, το πρόβλημα που τέθηκε αρχικά είναι διπλό: από τη μία πλευρά αφορά 
τα ζητήματα στατικής και δυναμικής του φαινομένου της μουσικής. Από την άλλη 
πλευρά αφορά τις σχέσεις μεταξύ υλικού και ιδεατού, καθώς επίσης και τις σχέσεις 
ανάμεσα στους διάφορους τύπους κοινωνικών μορφωμάτων, αλλά και τις σχέσεις 
ανάμεσα στους διάφορους τύπους ιδεατών μορφωμάτων. 

Με την έννοια αυτή, αν σκιαγραφήσει κανείς σε γενικές γραμμές τα προβλή-
ματα που πρόκειται να αναλυθούν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σ’ αυτά περιλαμ-
βάνεται η διερεύνηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις διά-
φορες κοινωνικές δομές και τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες (οι οποίες 
σχετίζονται με το φαινόμενο της μουσικής) στο πλαίσιο της κοινωνικής δυναμι-
κής. Στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνεται επίσης η διερεύνηση των σχέσεων και 
των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις διάφορες μορφές της κοινωνικής συνείδησης. 

Σύμφωνα με όσα έχουν προστεθεί στις αρχικές παρατηρήσεις και σύμφωνα με 
τις προτεινόμενες μεθοδολογικές αρχές ανάλυσης, διαμορφώνονται ακόμη δύο 
«σειρές» κατηγοριών, με τη βοήθεια των οποίων παρουσιάζονται οι διάφορες 
πλευρές του προβλήματος για τη θέση και το ρόλο της μουσικής τέχνης στη στατι-
κή και τη δυναμική της κοινωνίας (σχήμα 2). 

Οι κατηγορίες που έχουν 
προταθεί και παρουσιαστεί μέ-
χρι εδώ, είναι ταυτόχρονα ο-
ντολογικές και γνωσιολογικές. 
Οι κατηγορίες αυτές είναι ο-
ντολογικές με την έννοια ότι 
τα σημαινόμενά τους είναι 
φαινόμενα, τα οποία υπάρχουν 
αντικειμενικά, ενώ είναι γνω-
σιολογικές, εφόσον συνιστούν 
αντανάκλαση, δηλαδή ιδεατή 
αναπαράσταση, των ίδιων των 
φαινομένων. Εδώ θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι αυτές οι δύο 
«σειρές» κατηγοριών περιλαμ-
βάνουν και τις άλλες δύο «σει-
ρές» οι οποίες υποδείχθηκαν 
προηγουμένως, με την έννοια 
ότι οι διάφορες όψεις του φαι-

νομένου της μουσικής ζωής δεν είναι αποκομμένες η μία από την άλλη, αλλά υφί-
στανται πραγματικά, αντικειμενικά και σε ενότητα. Η ενότητα αυτή εμφανίζεται 
τόσο στη στατική της μουσικής ζωής και των κοινωνικών δομών, όσο και στη δυ-
ναμική τους. Από την άλλη πλευρά, εδώ εξετάζονται μερικές από τις γενικότερες 

Σχήμα 2. 
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δυνατές κατηγορίες, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να συλληφθεί εκείνο το 
κομμάτι της αντικειμενικής πραγματικότητας που προσδιορίστηκε ως μουσική 
ζωή. 

3. Το πρόβλημα της μεθόδου (ιστορικές και θεωρητικές πλευρές) 
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τη μέθοδο ανάλυσης διχάζουν 

εδώ και αιώνες τους φιλόσοφους και γενικά τους θεωρητικούς που έχουν ασχολη-
θεί ή ασχολούνται με παρόμοια προβλήματα. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν τον 
οντολογικό και γνωσιολογικό χαρακτήρα των καθολικών κατηγοριών, τις δυνατό-
τητες που παρέχουν οι κατηγορίες αυτές για να διαπιστωθούν καθολικές νομοτέ-
λειες του υπό εξέταση φαινομένου κι ακόμα την πιθανότητα να μην είναι τελικά 
τίποτε άλλο παρά αποτελέσματα της αυθαιρεσίας του θεωρητικού Λόγου ή – στη 
χειρότερη περίπτωση – του υποκειμένου το οποίο θεωρητικολογεί. 

Όπως φαίνεται λοιπόν, τα προβλήματα της μεθόδου με την οποία προσεγγίζε-
ται δοσμένο φαινόμενο άπτονται γενικότερων προβλημάτων, όπως αυτά τα οποία 
τέθηκαν με τις παραπάνω κατηγορίες. Επομένως, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι 
η φιλοσοφία είναι πάντοτε «παρούσα», όχι μόνο στους τρόπους που προτείνονται 
για τη θεώρηση αυτού ή εκείνου του φαινομένου, αλλά επίσης και στον τρόπο με 
τον οποίο τίθενται τα ίδια τα σχετικά με τα φαινόμενα ερωτήματα. Δεν είναι δύ-
σκολο να διαπιστωθεί, ότι η ίδια η τοποθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος ή ο-
ποιωνδήποτε προβλημάτων, στηρίζεται σε κάποιο «πλέγμα» αντιλήψεων για τον 
κόσμο, τον άνθρωπο μέσα σ’ αυτόν, για την κοινωνία και τη γνώση. Το πλέγμα 
αυτό εδώ και αιώνες ονομάζεται φιλοσοφία. 

Η μακρόχρονη ιστορία των ιδεών δείχνει ότι από τότε που οι διανοητές συνει-
δητοποίησαν το γεγονός αυτό, αναπτύχθηκαν ποικίλες αντιδράσεις και απόψεις: ο 
René Descartes προσπάθησε να εισαγάγει τη μεθοδική αμφιβολία· ο I. Kant απο-
δέχθηκε τα a priori δεδομένα της γνώσης· ο Auguste Comtes προσπάθησε να α-
πορρίψει κάθε θέση που θα μπορούσε να θεωρηθεί εκ των προτέρων αποδεκτή και 
τον ακολούθησαν οι νεοθετικιστές, ενώ οι νεοκαντιανοί φιλόσοφοι δεν απομα-
κρύνθηκαν πολύ από την άποψη αυτή. Μια άλλη κατεύθυνση στο ζήτημα αυτό 
χάραξαν οι στοχαστές οι οποίοι μετέτρεψαν τη μέθοδο της διαλεκτικής σε υλιστι-
κή (και οι οπαδοί τους). Παρόμοια κατεύθυνση στο ζήτημα αυτό ακολούθησαν και 
οι θεωρητικοί που αποδέχονται απερίφραστα την παραπάνω διαπίστωση (π.χ. οι 
εκπρόσωποι της φαινομενολογίας). 

Δε θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί με βεβαιότητα ότι είναι ιδιαίτερα επιτυ-
χημένες οι προσπάθειες για «αποδέσμευση» από οποιοδήποτε «πλέγμα» αντιλή-
ψεων έχει δομηθεί προκαταβολικά. Τελικά, αποδεικνύεται ότι οι προσπάθειες αυ-
τές φυλακίζονται στο φαύλο κύκλο της άρρητης αποδοχής εκείνου το οποίο απορ-
ρίπτουν ρητά. Επομένως, πρώτο, η επιστήμη (η αυτοτελής διαμόρφωση της οποίας 
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αρχίζει ιστορικά από τότε που αρχίζει και η διαδικασία επικράτησης του Λόγου 
έναντι του Μύθου) δε μπορεί να αποδεσμευτεί από εκείνο, το οποίο απέμεινε μετά 
τον αποχωρισμό της από το πρωταρχικό συγκρητικό ιδεατό μόρφωμα. Αυτό το 
συγκρητικό μόρφωμα, φυσικά, ήταν εκείνο το οποίο ο αρχαίος Έλληνας και ο με-
σαιωνικός διανοητής αντιλαμβάνονταν με τον όρο φιλοσοφία. Αυτό δε σημαίνει 
ότι η αρχαία ελληνική και η μεσαιωνική αντίληψη για το όρο αυτό ταυτίζονται, 
αλλά μάλλον ότι ο αποχωρισμός των ειδικών επιστημών δεν είναι καρπός ούτε του 
μεσαίωνα, ούτε – πολύ λιγότερο – της αρχαιότητας. 

Έτσι, δεύτερο, η τοποθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος, ακόμη και στο χώρο 
της ίδιας της φιλοσοφίας, δε μπορεί να αποδεσμευτεί από ορισμένες θέσεις, οι ο-
ποίες γίνονται αποδεκτές εκ των προτέρων. Πολύ δε περισσότερο, που εξαιτίας 
του καθολικού τους χαρακτήρα, οι κατηγορίες τις οποίες διερευνά η φιλοσοφία 
αλληλοερμηνεύονται, αλληλοκαθορίζονται, αλληλοαποδεικνύονται κ.λπ. Δε μπο-
ρούν, λοιπόν, να αναχθούν σε κάποιο ευρύτερο σύστημα αναφοράς, που θα αποτε-
λείται από κάποιες ευρύτερες κατηγορίες μιας άλλης επιστήμης, επειδή οι φιλοσο-
φικές κατηγορίες είναι οι ευρύτερες δυνατές, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να 
συλληφθεί το Είναι. 

Οι προσπάθειες αποδέσμευσης που αναφέρθηκαν, συνεχίζονται τα τελευταία 
χρόνια με νέα μορφή: τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα (με τα οποία νομιμοποι-
είται η επιστήμη και γενικότερα η γνώση) χαρακτηρίζονται, ως «μεγάλες αφηγή-
σεις»5. Αυτή είναι η θέση του Γάλλου φιλοσόφου Jean-François Lyotard6, ο οποίος 
αποδίδει το χαρακτηρισμό αυτό στα φιλοσοφικά συστήματα της εποχής του Δια-
φωτισμού, στη φιλοσοφία του G. W. F. Hegel και στο μαρξισμό. Σε γενικές γραμ-
μές, με τον όρο νομιμοποίηση νοούνται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις 
οποίες η επιστημονική δραστηριότητα (και αντίστοιχα η επιστημονική γνώση) με-
τατρέπονται σε συστατικό στοιχείο του συστήματος των ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων (και αντίστοιχα της πνευματικής ζωής). Πρόκειται δηλαδή για διαδικασίες 
με τις οποίες δοσμένη γνώση ενσωματώνεται στην επιστημονική γνώση και θεω-
ρείται έγκυρη. 

Με την ανακήρυξη των φιλοσοφικών αυτών συστημάτων σε «μεγάλες αφηγή-
σεις» συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο η αρνητική στάση απέναντι στην κυριαρχία 
της ορθολογικότητας. Η άρνηση αυτή συντελείται στο πνεύμα της πρώιμης Σχολής 
της Φραγκφούρτης (M. Horkheimer και T. W. Adorno), ενώ τονίζεται με ιδιαίτερη 
έμφαση ότι το κριτήριο για τη νομιμοποίηση της επιστημονικής γνώσης συνίστα-
ται πλέον στο ανορθολογικό στοιχείο. Σε γενικές γραμμές ο μεταμοντερνισμός – η 

                                                      
5 Jean-François Lyotard, Η μεταμοντέρνα κατάσταση, Αθήνα, Γνώση 1988, σελ. 25. 
6 Αναλυτικότερα για τις απόψεις αυτές βλέπε: Α. Μπαλτζής, Ratsionalnost, subekt, poznanie mejdu 

moderno i postmoderno (Ορθολογικότητα, υποκείμενο, γνώση μεταξύ μοντέρνου και μεταμοντέρνου) – 
στο περιοδικό Filosofska Misal (Φιλοσοφική Σκέψη), τεύχος 6/1990, σελ. 110-121, Sofia, Bulgarian 
Academy of Sciences. 
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τάση, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο Jean-François Lyotard – και η Σχολή της 
Φρανκφούρτης7 συνεχίζουν την παράδοση της διαμάχης σχετικά με το πρόγραμμα 
του Διαφωτισμού και η κριτική που ασκούν ενάντια στην καθολική κυριαρχία της 
ορθολογικότητας, καθοδηγείται από την καταφανή διαφωνία ανάμεσα στους δια-
κηρυγμένους σκοπούς και στόχους του προγράμματος αυτού και την κοινωνική 
πραγματικότητα η οποία τελικά επιτεύχθηκε. Η διαφωνία αυτή είναι το αντικειμε-
νικό υπόστρωμα το οποίο τρέφει τις αντιορθολογικές τάσεις που καλλιέργησαν ο-
ρισμένοι από τους προδρόμους τόσο του μεταμοντερνισμού, όσο και της Σχολής 
της Φραγκφούρτης. Πρόκειται, για παράδειγμα, για τους οπαδούς του ανορθολο-
γισμού (W. Dilthey, F. Nietzsche), καθώς και για τους υποστηρικτές της άποψης 
ότι το άτομο είναι ελεύθερο από οποιαδήποτε κοινωνική δέσμευση και εξάρτηση 
(π.χ. Jean-Paul Sartre). 

Ξεκινώντας από το παραπάνω συμπέρασμα για το «πλέγμα» των καθολικών, 
φιλοσοφικών αντιλήψεων που γίνονται αποδεκτές εκ των προτέρων, θα πρέπει να 
αναγνωρίσει κανείς ότι αυτό το σύστημα αντιλήψεων και απόψεων έχει – τουλά-
χιστον στην αρχή – «πειραματικό» ή (ακριβέστερα) εργασιακό χαρακτήρα. Το ίδιο 
ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίο τίθεται οποιοδήποτε πρόβλημα. Η υπογράμ-
μιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, επειδή εκδηλώνεται πολύ έντονα η τά-
ση να απορριφθούν τα διάφορα idola theatri (αλλά όπως φαίνεται όχι και τα ποικί-
λα idola fori). Η υπογράμμιση αυτή είναι σημαντική επίσης επειδή ο σκεπτικι-
σμός, αναφορικά με το πρόγραμμα του Διαφωτισμού, έκανε ανέκαθεν αισθητή την 
παρουσία του. 

Οι τάσεις σκεπτικισμού εμφανίζονται κυρίως όσον αφορά το σύστημα αξιών 
σύμφωνα με το οποίο η πρόοδος της ανθρωπότητας εναπόκειται άμεσα στην ανά-
πτυξη της παιδείας και την αποδέσμευση από τις διάφορες μορφές μυθολογίας – 
εναπόκειται άμεσα στην πλήρη κυριαρχία της ορθολογικότητας. 

Μια ματιά στην κοινωνική πραγματικότητα η οποία μεταβάλλεται με ρυθμούς 
ποικίλης δυναμικής, δείχνει πειστικά ότι βιώνουμε την εποχή της αστάθειας, της 
αμφισβήτησης ιδεών. Πρόκειται για ιδέες οι οποίες από την αρχή και μέχρι τα μέ-
σα του αιώνα μας ήταν δύσκολο – αν όχι αδιανόητο – να τεθούν υπό αμφισβήτη-
ση. Το τελευταίο ισχύει ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό για τις πρώην λεγόμενες σοσι-
αλιστικές χώρες, παρά για τις καπιταλιστικές. Είναι γνωστό, ότι ακριβώς στις τε-
λευταίες ο σκεπτικισμός εμφανίζεται ήδη από την εποχή της αποσύνθεσης των φε-
ουδαρχικών δομών. Ασφαλώς, δεν είναι σωστό να εξισώνει κανείς διαφορετικούς 
τύπους κοινωνικών και οικονομικών σχηματισμών, ούτε και διαδικασίες των ο-
ποίων η ουσία είναι διαφορετική. Ωστόσο, εδώ παρατηρείται τουλάχιστον ένα κοι-
νό χαρακτηριστικό: η αρνητική στάση απέναντι στις κατεστημένες κοινωνικές δο-
μές. 
                                                      
7 Εδώ έχουμε υπόψη μας κυρίως τα έργα: Max Horkheimer, Το τέλος του Λόγου, Αθήνα, Έρασμος 1988 
και M. Horkheimer, T. W. Adorno, Η Διαλεκτική του Διαφωτισμού, Αθήνα, Ύψιλον 1986. 
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4. Όψεις της σύγχρονης σχέσης «μουσική και κοινωνική ζωή» 
Από την ιστορία της τέχνης γενικά (αλλά και ειδικά της μουσικής τέχνης) 

διαπιστώνει κανείς, ότι ακριβώς οι περίοδοι καμπής στην κοινωνική ζωή προκα-
λούν ρήξη ανάμεσα στα παραδοσιακά εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούνται και 
στο νέο περιεχόμενο της καλλιτεχνικής επικοινωνίας. Έτσι, ο κλασικισμός και με-
τά απ’ αυτόν ο ρομαντισμός, ο ιμπρεσιονισμός και ο εξπρεσιονισμός, εμφανίζο-
νται ως αποτέλεσμα των προσπαθειών υπέρβασης αυτής της ρήξης. Το ίδιο ισχύει 
και για την κρίση του τονικού μουσικού συστήματος, αλλά και για την εμφάνιση 
της δωδεκαφθογγικής μεθόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να 
θεωρηθεί προϋπόθεση για την εμφάνιση των υπόλοιπων μορφών ατονικής μουσι-
κής στον εικοστό αιώνα. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί προϋπόθεση για την εμφάνι-
ση των διάφορων τάσεων στην πρωτοποριακή μουσική, όπως είναι για παράδειγμα 
ο μινιμαλισμός, η musique concrète και η μουσική του τυχαίου (aleatorics). Η ση-
μασία του δωδεκαφθογγισμού έγκειται στο γεγονός ότι διαφέρει σημαντικά από 
τις προηγούμενες μορφές ατονικής μουσικής (είναι ιστορικά η πρώτη μορφή ατο-
νικότητας που έχει αναχθεί σε βασική αρχή της μουσικής δημιουργίας) και προκα-
λεί ανατροπή του παραδοσιακού τρόπου μουσικής σκέψης. 

Ο σκεπτικισμός ή – στην πιο ακραία περίπτωση – η αρνητική στάση απέναντι 
στη δοσμένη κοινωνική τάξη πραγμάτων χαρακτηρίζουν την πνευματική ατμό-
σφαιρα που καθορίζεται από γενικότερες κοινωνικές διεργασίες και η οποία ευνοεί 
την εμφάνιση νέων μουσικών λύσεων στο πρόβλημα που θέτει η ρήξη ανάμεσα 
στα εκφραστικά μέσα και το περιεχόμενο της μουσικής επικοινωνίας. Άλλο θέμα 
είναι το κατά πόσο οι λύσεις αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή όχι, τι εκφρά-
ζουν σε τελευταία ανάλυση, και τι προκύπτει από αυτές αντικειμενικά, δηλαδή α-
νεξάρτητα από τις προθέσεις, τους σκοπούς, τους στόχους κ.λπ. των δημιουργών 
και των οπαδών τους. Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο που ενδιαφέρει είναι η 
σχέση ανάμεσα στην κοινωνική δυναμική και τη δυναμική της μουσικής τέχνης 
και της μουσικής ζωής γενικότερα. 

Ασφαλώς, το επίθετο «αποδεκτές» χρησιμοποιήθηκε για τις παραπάνω λύσεις 
συμβατικά, επειδή – προφανώς – ό,τι είναι αποδεκτό από ορισμένη άποψη και από 
ορισμένο τύπο κοινού, δεν είναι αποδεκτό από διαφορετική άποψη και από άλλο 
τύπο κοινού. 

Φυσικά, δεν είναι μόνον η κυρίαρχη πνευματική ατμόσφαιρα, η οποία παρωθεί 
σε αναζήτηση νέων εκφραστικών μέσων. Η ίδια η πνευματική ατμόσφαιρα, άλλω-
στε, καθορίζεται από γενικότερες κοινωνικές διαδικασίες. Έτσι, δεν είναι τυχαίο 
για παράδειγμα το γεγονός, ότι ακριβώς στη δεκαετία του εξήντα η πρωτοποριακή 
μουσική αναθεωρεί τη θέση της για την αρχή της απόστασης που πρέπει να τηρεί 
η μουσική από το «πλατύ» κοινό και την κοινωνική ζωή. Ο Eric Salzman, για πα-
ράδειγμα, γράφει το 1967 ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της τέχνης είναι η 
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επανένταξή της στην κοινωνική ζωή8. Ο Yuri Davidov σημειώνει ότι κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής παρατηρείται επίσης στροφή της μουσικής πρωτοπο-
ρίας προς τη συμμετοχή του κοινού στη μουσική διαδικασία. Πέρα απ’ αυτό, υπό 
την επίδραση των τότε διαδεδομένων ιδεών για γενική εξέγερση, για αντιπαράθε-
ση στις κοινωνικές δομές και τις κατεστημένες σχέσεις, σημειώνονται και οι τά-
σεις προτροπής του κοινού σε «άμεση δράση»9. 

Κατά την ίδια περίοδο αποδυναμώνεται η επιρροή των θέσεων του T. W. 
Adorno σχετικά με ό,τι ο ίδιος προσδιόριζε ως «αλλοτριωμένη» (ή «αποξενωμέ-
νη») ή «λειτουργική» (funktional) μουσική. Πριν από την περίοδο αυτή οι παρα-
πάνω όροι αναφέρονταν στην κοινωνικά «δεσμευμένη» (δηλ. στη στρατευμένη) 
μουσική. Ακριβώς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του εξήντα η κοινωνικά «αδέ-
σμευτη» μουσική χαρακτηρίζεται ως αλλοτριωμένη, αναληθής και λειτουργική. 
Δεν είναι τυχαίο επίσης, ότι στην αισθητική των πρωτοποριακών τάσεων κυριαρ-
χούν οι αρνητικές αξίες: η απόγνωση, η απώλεια του αισθήματος ασφάλειας και 
σταθερότητας, η μοναξιά του ανθρώπου στη σύγχρονη κοινωνία και η απουσία ε-
πικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την αποξένωση, 
την απαισιοδοξία, δηλαδή για το λεγόμενο «μαύρο» ιδανικό. Φαίνεται ότι οι θεω-
ρητικοί του μεταμοντερνισμού επικεντρώνουν την προσοχή ακριβώς σ’ αυτό, όταν 
εισάγουν τον όρο μη αναπαραστήσιμο. Όπως υποδεικνύει και ο Olivier Revault d’ 
Allonnes όμως10, ο μεταμοντερνισμός στο σημείο αυτό δε λεει τίποτε καινούργιο. 

Αν λάβει κανείς υπόψη την ιστορική περίοδο που καλύπτει τους δύο παγκό-
σμιους πολέμους και η οποία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του ολοκληρωτι-
σμού, σε οποιαδήποτε μορφή του, από την εμφάνιση του κινδύνου θερμοπυρηνι-
κής και οικολογικής καταστροφής, καθώς και από τη μετατροπή των μέσων μαζι-
κής ενημέρωσης σε μηχανισμό χειραγώγησης (με τη βιομηχανοποίηση και την ε-
μπορευματοποίηση της καλλιτεχνικής κουλτούρας), τότε γίνεται κατανοητό γιατί 
μια σειρά από καλλιτεχνικά ρεύματα θέτουν σε πρώτο πλάνο τις αρνητικές αξίες. 
Το ερώτημα αν είναι απαραίτητο να απολυτοποιούνται οι αρνητικές ιστορικές ε-
μπειρίες, καθώς και το ερώτημα αν είναι δυνατό να βρεθεί κάποια διέξοδος από 
την κρίση, αποτελούν άλλο θέμα. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι κοινωνικές διεργασίες και η 
πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργούν, συνιστούν παράγοντες οι οποίοι καθο-
ρίζουν τη μουσική τέχνη, αλλά και την τέχνη γενικότερα. Οι παράγοντες αυτοί 
αφορούν μάλλον το περιεχόμενο των αισθητικών ιδανικών, τα οποία περιλαμβά-

                                                      
8 Eric Salzman, Εισαγωγή στη μουσική του 20ού αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη 1983, σελ. 277. 
9 Yuri Davidov, Novi tendentsii v muzikalnata estetika GFR (Νέες τάσεις στη μουσική αισθητική της Ο-
μόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας) – στη συλλογή Krizisat na burjoaznata kultura i myzikata (Η 
κρίση της αστικής κουλτούρας και η μουσική), Sofia, Nauka i izkustvo, τόμος 1, σελ. 93-160. 

10 Olivier Reveault d’ Allonnes, Σύντομη ιστορία της λέξης «μεταμοντέρνο» – στη συλλογή: Μοντέρνο – 
Μεταμοντέρνο, υλικά του συμποσίου με το ίδιο θέμα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (26-28 Φε-
βρουαρίου 1988), Αθήνα, Σμίλη 1988, σελ. 18. 
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νουν εκείνα τα συναισθήματα, τις διαθέσεις και τις σκέψεις που το δημιουργικό 
υποκείμενο θέλει να εκφράσει, ενώ το υποκείμενο αποδέκτης – συνειδητά ή όχι – 
περιμένει να εκφραστούν. Με άλλα λόγια, καθορίζουν μάλλον το περιεχόμενο του 
μουσικού έργου και της μουσικής επικοινωνίας. Αυτό είναι φυσικό, διότι οι παρά-
γοντες αυτοί διαμορφώνουν τις κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες προσδιορίζουν αυτό 
που εκφράζεται με τη βοήθεια της μουσικής τέχνης. 

Υπάρχει ωστόσο μια άλλη «διάσταση» των παραμέτρων που προσδιορίζουν τη 
μουσική ζωή. Πρόκειται για τα τεχνικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφο-
ρες διαδικασίες της μουσικής ζωής και τα οποία συνιστούν έναν ακόμη παράγοντα 
καθορίζει την ανάπτυξή της. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι η τεχνική εγγρα-
φής του ήχου έπαιξε ρόλο ανάλογο με εκείνο που έπαιξε η εφεύρεσης της φωτο-
γραφίας στο χώρο των εικαστικών τεχνών11. 

Σύμφωνα με τον Umberto Eco12, η τεχνική αναπαραγωγή της μουσικής αλλά-
ζει τις προϋποθέσεις δημιουργίας και πρόσληψής της, όπως η τυπογραφία αλλάζει 
τις προϋποθέσεις πρόσληψής και δημιουργίας λογοτεχνικών έργων. Οι ποσοτικές 
μεταβολές και στις δύο περιπτώσεις είναι τέτοιες που οδηγούν νομοτελειακά σε 
ποιοτικές αλλαγές. Με βάση τις έρευνες διαφόρων επιστημόνων, όπως του Kurt 
Blaukopf13 και των Eric Salzman και Umberto Eco, που αναφέρθηκαν ήδη, οι αλ-
λαγές που επιφέρει στη μουσική ζωή η ανάπτυξη των τεχνικών δυνατοτήτων για 
τη δημιουργία, τη διατήρηση, την αναπαραγωγή και τη διάδοση της μουσικής, 
μπορούν με συντομία να περιγραφούν ως εξής: 

1. Ενώ μέχρι την εμφάνιση του γραμμοφώνου η μουσική συνιστά απομονωμέ-
νο από το ακουστικό περιβάλλον της καθημερινότητας, διαχωρισμένο από 
χωροχρονική άποψη γεγονός, μετά την εμφάνιση του δίσκου η μουσική με-
τατρέπεται βαθμιαία σε στοιχείο του ακουστικού περιβάλλοντος της καθη-
μερινότητας. Εμφανίζεται έτσι η δυνατότητα να μετατραπεί από αντικείμε-
νο ενεργητικής πρόσληψης σε κάτι, το οποίο υφίσταται ως υπόβαθρο των 
διάφορων, συχνά εντελώς άσχετων με τη μουσική επικοινωνία, δραστηριο-
τήτων. Από την άλλη πλευρά όμως, εμφανίζεται και η δυνατότητα να ανα-
βαθμιστεί ποιοτικά η σημασία της στη ζωή της κοινωνίας. 

2. Ως αποτέλεσμα της τεχνικής εγγραφής, αναπαραγωγής και διάδοσής του, το 
μουσικό έργο αποκτά τη δυνατότητα να μετατραπεί σε εμπόρευμα και με τη 
μορφή των διάφορων ερμηνειών και εκδοχών του. Όπως σημειώνει ο Kurt 
Blaukopf, πριν από την περίοδο αυτή το μουσικό έργο μπορούσε να απο-
κτήσει εμπορευματικό χαρακτήρα μόνο με τη μορφή τυπωμένης παρτιτού-
ρας. Επομένως, παρατηρούμε πλέον την ολοκληρωτική υποταγή της μουσι-
κής ζωής στους νόμους των εμπορευματικών χρηματικών σχέσεων. Ως α-

                                                      
11 Eric Salzman, όπ. παρ., σελ. 263. 
12 Umberto Eco, Κήνσορες και Θεράποντες, Αθήνα, Γνώση 1987, σελ. 364-380. 
13 Kurt Blaukopf, Musik im Wandel der Gesellschaft, München, Zürich, Piper 1982, σελ. 261-270. 
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ποτέλεσμα αυτής της μεταβολής εμφανίζεται η απαίτηση να αναβαθμιστεί 
η ποιότητα της ερμηνείας (εκτέλεσης), ενώ αποθαρρύνεται η ερασιτεχνική 
δραστηριότητα. 

Το γεγονός ότι η διάδοση της μουσικής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
νόμους των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, συνεπάγεται τον προσανα-
τολισμό της μαζικής παραγωγής σε ένα μάλλον κοινά γνωστό (και κοινότοπο, τε-
τριμμένο) ρεπερτόριο. Με τον τρόπο αυτό όμως, δεν είναι δύσκολο να καλλιεργη-
θεί ένα είδος «μουσικού» συντηρητισμού και σκεπτικισμού απέναντι στη μουσική 
που ηχεί ασυνήθιστη. Από την άλλη πλευρά, χάρη στην τεχνική αναπαραγωγή και 
διάδοση, η μουσική κουλτούρα αποκτά πρωτοφανείς δυνατότητες διάδοσης, με 
αποτέλεσμα να αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σ’ αυτήν πολύ 
μεγάλες ομάδες ανθρώπων. 

3. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στη «διεθνοποίηση» της μουσικής ζωής και στην 
αποσύνθεση των μουσικών πολιτισμών οι οποίοι μέχρι την περίοδο αυτή 
ήταν εθνικά περιορισμένοι. Ενώ οι εθνικοί μουσικοί πολιτισμοί εμπλουτί-
ζονται, η αυθόρμητη λαϊκή δημιουργία αποσυντίθεται. 

4. Μπορεί ακόμη να σημειωθεί και το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με τις διάφορες πλευρές της μουσικής ζωής μεταβάλλονται ποι-
οτικά. Ο συνθέτης, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να παίρ-
νει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο δίσκος βινυλίου ή η μαγνητοται-
νία. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το τεχνι-
κό μέσο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμπλουτίσει τα εκφραστικά μέσα. Στη 
musique concrète, για παράδειγμα, η σύνθεση είναι αδύνατη χωρίς μαγνη-
τοταινία ή χωρίς ηλεκτρονική τεχνολογία. 

Αυτή η τελευταία εξέλιξη παραπέμπει σε έναν τρίτο προσδιοριστικό παράγο-
ντα της μουσικής τέχνης και της μουσικής ζωής γενικά. Πρόκειται για την εσωτε-
ρική λογική εξέλιξης της μουσικής τέχνης. Οι παράγοντες που διερευνήθηκαν πα-
ραπάνω είναι εξωμουσικοί. Δεν είναι εγγενείς προσδιοριστικοί παράγοντες της 
μουσικής και δεν αποτελούν ίδιο της φύσης του μουσικού ήχου, αλλά με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο συνδέονται με τις ενδομουσικές μεταβολές. 

Ο εμπλουτισμός της χρωματικής κλίμακας, η ελεύθερη χρήση της διαφωνίας, 
η χρήση αρμονικών και δομικών ιδεών που απαντώνται στη λαϊκή μουσική, η με-
λέτη του μουσικού παρελθόντος και άλλων μουσικών πολιτισμών, η διεύρυνση 
των δυνατοτήτων της ορχήστρας, η περιπλοκή και η ποικιλία της μετρικής και 
ρυθμικής οργάνωσης του μουσικού έργου κ.λπ., είναι αλλαγές η αρχή των οποίων 
τίθεται ήδη από τον προηγούμενο αιώνα. Συνεπώς, οι μεταβολές ενδομουσικού 
χαρακτήρα, όπως αυτές που υποδεικνύει ο A. Klimovitsky14, μπορούν να θεωρη-
                                                      
14 A. Klimovitsky, Sadbata na klasitcheskata sonatnost v dvete antagonistichni techeniya na zapadnoev-

ropeyskata muzika prez XX vek (Η τύχη της κλασικής σονάτας στα δύο ανταγωνιστικά ρεύματα της δυτι-
κοευρωπαϊκής μουσικής κατά τον 20ό αιώνα) – στη συλλογή Krizisat na burjoaznata kultura i myzikata 
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θούν αποτέλεσμα όχι μόνο των εξωμουσικών παραγόντων που εκτέθηκαν, αλλά 
και της ιστορικής εξέλιξης του μουσικού λόγου. Σύμφωνα με τον A. Klimovitsky, 
οι ενδομουσικές μεταβολές εντοπίζονται στην κρίση του τονικού μουσικού συ-
στήματος. Εντοπίζονται επίσης στην υπέρβαση του ευρωποκεντρικού χαρακτήρα 
που είχε ο μουσικός κόσμος, στην εμφάνιση μιας νέας στάσης απέναντι στο μου-
σικό υλικό, καθώς και στην εμφάνιση νέων τύπων μουσικής συνείδησης. 

Η ακόλουθη άποψη του T. Adorno, που διατυπώθηκε στη δεκαετία του τριά-
ντα, εκφράζει με ακρίβεια το όλο θέμα: «…Το πεδίο, στο πλαίσιο του οποίου 
πραγματοποιείται κάποια πρόοδος στην τέχνη, δεν προσδιορίζεται από το κάθε ξε-
χωριστό έργο της, αλλά από το υλικό της. Διότι αυτό το υλικό δεν είναι όπως τα 
δώδεκα ημιτόνια, με τις φυσικές ως προς το χαρακτήρα τους σχέσεις υπέρτονων, 
οι οποίες είναι φυσικά αμετάβλητες και παραμένουν πάντοτε οι ίδιες»15. 

Εδώ γίνεται λόγος για την ιστορική ανάπτυξη του υλικού της μουσικής τέχνης 
και της στάσης απέναντι. Άρα γίνεται λόγος για τους τρόπους με τους οποίους δια-
μορφώνεται. Ή – σύμφωνα με τους όρους της μουσικολογίας – γίνεται λόγος για 
την ιστορική ανάπτυξη της μουσικής μορφοπλασίας. Προς το παρόν δε θα αναλυθεί 
το σημαινόμενο του όρου «υλικό της μουσικής τέχνης» ή «μουσικό υλικό». Ας ση-
μειωθεί μόνο ότι – με όλες τις επιφυλάξεις που πηγάζουν από τη χρήση μιας συμ-
βατικής ορολογίας – πρόκειται για το αντικείμενο, το οποίο στη διαδικασία της 
δημιουργικής δραστηριότητας μορφοποιείται σε αντικείμενο πρόσληψης. Οι επιφυ-
λάξεις που αφορούν τη συμβατικότητα επιβάλλονται, αν ληφθούν υπόψη οι θεωρί-
ες σύμφωνα με τις οποίες το καλλιτεχνικό έργο (και συνεπώς και το μουσικό έργο) 
δεν αποτελεί κάτι ολοκληρωμένο. 

Για παράδειγμα, ο αμερικανός συνθέτης Morton Feldman δεν προτείνει στους 
ερμηνευτές ολοκληρωμένο, τελειωμένο έργο, αλλά υποδεικνύει κατά προσέγγιση 
το θέμα εκείνου, το οποίο θα πρέπει να ερμηνευθεί. Στον ίδιο τύπο μουσικής πρα-
κτικής μπορεί να ενταχθεί και η άποψη του La Monte Young (ΗΠΑ), ο οποίος δί-
νει στους ερμηνευτές οδηγίες του είδους: «ετοίμασε ένα κομμάτι και ερμήνευσέ 
το», κ.λπ. Οι επιφυλάξεις λόγω συμβατικότητας επιβάλλονται επίσης αν ληφθούν 
υπόψη οι θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες το καλλιτεχνικό έργο (και ειδικότερα το 
μουσικό έργο) δεν υφίσταται ως τέτοιο. Αυτή είναι η άποψη του Jean-Paul Sar-
tre16. 

Οι απόψεις αυτές για το μουσικό έργο, οι οποίες μετουσιώνονται σε μουσική 
πρακτική, στην ουσία δε μεταβάλλουν απλώς τις κατεστημένες μορφές, αλλά δη-
μιουργούν νέες μορφές μουσικής επικοινωνίας. Αυτό δεν είναι απόρροια μόνο της 
επίδρασης των ενδομουσικών παραγόντων που καθορίζουν την εξέλιξη της μουσι-
κής επικοινωνίας και της μουσικής ζωής γενικότερα. Πρόκειται και για αποτέλε-
                                                                                                                                                                           

(Η κρίση της αστικής κουλτούρας και η μουσική), Sofia, Nauka i izkustvo, τόμος 3, σελ. 263. 
15 Στο: K. Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 298. 
16 Jean-Paul Sartre, Το Φαντασιακό, Αθήνα, Αρσενίδης, σελ. 372-384. 
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σμα της επίδρασης που ασκούν οι εξωμουσικοί παράγοντες στις διαδικασίες οι 
οποίες διερευνώνται εδώ. Οι τάσεις που υποδείχθηκαν αποδεικνύονται τελικά α-
ντιφατικές: ενώ από τη μία πλευρά αναπτύσσονται διαδικασίες που αποσυνθέτουν 
τις ήδη κατεστημένες δομές της μουσικής ζωής (αλλά και γενικότερα της καλλιτε-
χνικής κουλτούρας), από την άλλη πλευρά συντίθενται νέες δυναμικές δομές, οι 
οποίες έχουν ποικιλόμορφες σχέσεις με τις παραδοσιακές. 

Οι μεταβολές αυτές δεν είναι άσχετες με το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο απο-
τελεί το υπόβαθρο της ανάπτυξής τους. Άλλωστε, το ίδιο αυτό πλαίσιο είναι αντι-
φατικό. Από τη μια πλευρά παρατηρούνται μετασχηματισμοί σε βάθος. Οι μετα-
σχηματισμοί αυτοί έχουν κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα και ως αποτέλε-
σμα της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης οδηγούν στην πληροφορι-
κή έκρηξη και στη μεταβολή της θέσης 
που κατέχει η γνώση στην κοινωνική 
ζωή. Οι αλλαγές αυτές επιβάλλουν και 
αναπροσανατολισμό του κοινωνικού 
ενδιαφέροντος ως προς τους λεγόμε-
νους στρατηγικούς κλάδους της οικο-
νομίας: οι ποικίλες διαδικασίες που 
συνδέονται με την πληροφορία βρί-
σκονται ήδη στο επίκεντρο της προσο-
χής. Πέρα απ’ αυτό, οι μεταβολές αυ-
τές επιταχύνουν τις διεργασίες στη 
σφαίρα της πολιτικής ζωής, όπως για 
παράδειγμα τις διαδικασίες αποσύνθε-
σης και παρακμής δοσμένων μορφών 
της ολοκληρωτικής θεσμικής ορθολο-
γικότητας. Από την άλλη πλευρά, πα-
ρατηρούνται και οι αρνητικές όψεις 
των μετασχηματισμών αυτών, οι ο-
ποίες συνιστούν το σημαινόμενο της 
έννοιας «παγκόσμια προβλήματα». 
Στη βάση αυτή σημειώνονται μεταβο-
λές στα διάφορα συστήματα αξιών, 
όπως είναι η αισθητική και η ηθικής. Το σχήμα 3 συνοψίζει συμβατικά τους διά-
φορους ενδομουσικούς και εξωμουσικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν. 

Η αντιφατικότητα του κοινωνικού πλαισίου δεν είναι δυνατό να μην εκφραστεί 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη σφαίρα της καλλιτεχνικής κουλτούρας (και ειδι-
κότερα στη σφαίρα της μουσικής κουλτούρας). Θα μπορούσε να προστεθεί μάλι-
στα, πως είναι άδικο να απολυτοποιεί κανείς οποιαδήποτε πλευρά των διαδικασιών 
αυτών. Χαρακτηριστικό δείγμα παρόμοιας απολυτοποίησης προσφέρουν οι από-
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ψεις των εκπροσώπων της κριτικής θεωρίας, Max Horkheimer και T. W. Adorno, 
όπως άλλωστε και των θεωρητικών του μεταμοντερνισμού. Με την τυπική αναλυ-
τικής θεώρηση της ορθολογικότητας και την υποτίμησης της σημασίας που έχουν 
οι συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές εκφάνσεις της, οι απόψεις αυτές οδη-
γούν σε ταύτιση της αστικής θεσμικής ορθολογικότητας με την ορθολογικότητα 
γενικά. Τα αποτελέσματα συνίστανται στην εμφάνιση μιας μηδενιστικής στάσης 
απέναντι στην ορθολογικότητα και στον αντιορθολογικό προσανατολισμό των λύ-
σεων που προτείνουν. Τουλάχιστον όσον αφορά το μεταμοντερνισμό, αυτός ο α-
ντιορθολογικός προσανατολισμός είναι ανοιχτός και δηλώνεται ρητά. 

Θα ήταν ίσως πιο ωφέλιμο να προσπαθήσει κανείς να αποκαλύψει εκείνον τον 
τύπο ορθολογικότητας, ο οποίος θα κατορθώσει να υπερβεί τόσο τον αστικό, όσο 
και τον ολοκληρωτικό τύπο θεσμικής ορθολογικότητας, στο πλαίσιο της διαλεκτι-
κής σχέσης ανάμεσα στο ορθολογικό και το ανορθολογικό στοιχείο. 

Μία έκφραση των δύο ακραίων στάσεων απέναντι στην ορθολογικότητα μπο-
ρεί να διαπιστωθεί και στη μουσική τέχνη του εικοστού αιώνα. Στο ένα άκρο υ-
πάρχει η εμφάνιση της τάσης που επιδιώκει να ελέγξει καθολικά και ορθολογικά 
το μουσικό υλικό. Ο έλεγχος αυτός εισάγεται με την αυστηρή εφαρμογή της τεχνι-
κής του δωδεκαφθογγισμού, της σειραϊκής και της πολυσειραϊκής τεχνικής. Στο 
άλλο άκρο – αντίθετα – παρουσιάζεται η τάση του τυχαίου (aleatorics), όπως και 
οι εκδηλώσεις του Morton Feldman και του La Monte Young που αναφέρθηκαν. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η σειραϊκή τεχνική χαρακτηρίστηκε ως έκφραση «υπερορθο-
λογισμού», ενώ η τεχνική των aleatorics ως έκφραση του αντιορθολογισμού στη 
μουσική τέχνη17. Φυσικά – όπως συμπεραίνει και ο E. Denisov18 – δεν είναι σωστό 
να εξισώνονται μουσικά φαινόμενα τα οποία είναι διαφορετικά. 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπογραμμιστούν οι δύο αντίθετες τάσεις 
που εμφανίστηκαν στη μουσική του εικοστού αιώνα και χαρακτηρίζονται η πρώτη 
από την κυριαρχία του υπερορθολογισμού, ενώ η δεύτερη από τον αντιορθολογι-
σμό. Παίρνοντας υπόψη του κυρίως τη δεύτερη τάση, ο Eric Salzman χαρακτηρί-
ζει μεταμοντέρνα τη μουσική στο τέλος του εικοστού αιώνα19. Προφανώς, ο χαρα-
κτηρισμός αυτός δεν είναι τυχαίος. 

Οι παραπάνω μεταβολές της μουσική ζωής και της μουσικής τέχνης στο κοι-
νωνικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρισκό-
μαστε στο κατώφλι ενός νέου ιστορικού σταδίου στην εξέλιξη της μουσικής (αλλά 
και της καλλιτεχνικής γενικότερα) κουλτούρας. Οι προσπάθειες συνειδητοποίησης 
αυτού του νέου σταδίου παρατηρούνται στο πεδίο αναζήτησης νέων καλλιτεχνι-

                                                      
17 Eric Salzman, όπ παρ., σελ. 210-226. 
18 E. Denisov, Dodekafoniyata i problemite na savremennata kompozitorska tehnika (Ο δωδεκαφθογγι-
σμός και τα προβλήματα της σύγχρονης συνθετικής τεχνικής) – στη συλλογή Istoriya na muzikata na XX 
vek (Ιστορία της μουσικής του 20ού αιώνα), Sofia, Muzika 1986, σελ. 423-424. 

19 Eric Salzman, όπ. παρ., σελ. 266. 
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κών εκφραστικών μέσων. Όποια κι αν είναι η στάση απέναντι στα ρεύματα που 
αναφέρθηκαν και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να προκύ-
ψουν από την ανάλυσή τους, δε μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι ακριβώς χάρη σ’ αυ-
τές τις αναζητήσεις πολλά προβλήματα παραμένουν ανοικτά και επίκαιρα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι υπογραμμίζουν την αρνητική τους θέση ως προς τις κα-
τεστημένες ήδη δομές και τους κατεστημένους τρόπους προσέγγισης της κοινωνι-
κής και φυσικής πραγματικότητας. 

Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν από τη θέση και το ρόλο της μουσικής τέχνης 
και της μουσικής ζωής στη δυναμική δομή της κοινωνίας. Πρόκειται για προβλή-
ματα που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μουσικής επικοινωνίας, την 
ουσία αυτής της μορφής ανθρώπινης δραστηριότητας (και τη μορφή της κοινωνι-
κής συνείδησης που της αντιστοιχεί), στο πλαίσιο των υπόλοιπων μορφών ανθρώ-
πινης δραστηριότητας (και των υπόλοιπων μορφών της κοινωνικής συνείδησης). 

Επομένως, η κοινωνική και ιστορική κατάσταση, η οποία σκιαγραφήθηκε, επι-
βάλλει τη συνεχή αναδιερεύνηση των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζει η φιλοσοφία της ιστορίας. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να δοθούν κά-
ποιες απαντήσεις στα μεθοδολογικά ερωτήματα που συνδέονται με τη μελέτη της 
μουσικής τέχνης, της μουσικής ζωής και της μουσικής συνείδησης. 

5. Και πάλι για τη μέθοδο 
Τα προβλήματα που υποδείχθηκαν και αναφέρονται στη μουσική τέχνη και 

στη μουσική ζωή στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής δυναμικής, σκιαγραφούν 
το αντικείμενο της ανάλυσης αυτής. Το αντικείμενό της – διατυπωμένο γενικά – 
αφορά τη σχέση μουσικής και κοινωνίας. Η μέθοδος που προτείνεται, και η οποία 
θίχτηκε εν μέρει σε ό,τι έχει συζητηθεί μέχρι εδώ, θα συμπληρωθεί με μερικές 
σκέψεις που αφορούν τη διεπιστημονική ανάλυση. 

Είναι γνωστό ότι η μουσική τέχνη αποτελεί αντικείμενο μελέτης για μια σειρά 
επιστημών, όπως είναι η αισθητική, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η σημειωτική, η 
ψυχολογία, η φυσιολογία, η φυσική. Αποτελεί επίσης αντικείμενο μιας σειράς επι-
στημών οι οποίες μελετούν τη μουσική τέχνη από την «εσωτερική» της πλευρά. 
Πρόκειται για τη μουσικολογία, που με τη σειρά της συνιστά εσωτερικά διαφορο-
ποιημένο πεδίο γνώσης (συγκριτική μουσικολογία, εθνομουσικολογία, κ.λπ.), για 
τη θεωρία της μουσικής, τη μουσική ανάλυση, κ.λπ. Παίρνοντας υπόψη τις σύγ-
χρονες τάσεις στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης, θα πρέπει να υπογραμμι-
στεί η ανάγκη «συνεργασίας» ανάμεσα στις ποικίλες προσεγγίσεις και τις μεθό-
δους που προτείνουν οι διάφορες επιστήμες, οι οποίες διερευνούν το ίδιο αντικεί-
μενο. Η ανάγκη αυτή επιβάλλεται από τη διαφοροποίηση της επιστημονικής γνώ-
σης, η οποία εμβαθύνεται διαρκώς και την εμπλουτίζει σε πρωτοφανή βαθμό. Στις 
συνθήκες αυτές, η ολοκλήρωση των ποικίλων τρόπων προσέγγισης με σκοπό την 
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ολόπλευρη διερεύνηση δοσμένου αντικειμένου επιβάλλεται όλο και περισσότερο. 
Τα τελευταία χρόνια η λεγόμενη διεπιστημονική ανάλυση οδηγεί στην εμφάνιση 
νέων, «οριακών», «υβριδικών» θα μπορούσε να πει κανείς, ερευνών, στις οποίες 
συνδυάζονται αποτελεσματικά διαφορετικές προσεγγίσεις και μέθοδοι. Αυτό επι-
βάλλεται, τόσο από τη λογική με την οποία αναπτύσσεται η επιστημονική γνώση, 
όσο και από την ίδια τη φύση και την ουσία των ίδιων των φαινομένων που αναλύ-
ονται. 

Η αυστηρή εξειδίκευση στις διάφορες επιστήμες έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή 
συσσώρευση γνώσεων και – από την άλλη πλευρά – στην αναγκαιότητα να ενο-
ποιηθούν οι διαφορετικές «οπτικές γωνίες». Η διεπιστημονική ανάλυση ωστόσο, 
παραμένει στο επίπεδο των ειδικών επιστημών, στο βαθμό που δε θίγει το περιε-
χόμενο των καθολικών φιλοσοφικών κατηγοριών. Αυτές ανήκουν στο σύστημα 
κατηγοριών της φιλοσοφίας, το οποίο είναι οριακά γενικό και το οποίο δε μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο της διεπιστημονικής ανάλυσης. Στην περίπτωση αυτή, 
το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να συμπληρωθεί αυτός ο τύπος ανάλυσης με τη 
φιλοσοφική μέθοδο. Η φιλοσοφική μέθοδος, από την πλευρά της, εμφανίζεται ως 
εκείνη η μέθοδος, η οποία ολοκληρώνει (και κατά κάποιο τρόπο ενσωματώνει) τις 
διάφορες προσεγγίσεις, υπερβαίνοντας την αποσπασματικότητα των ποικίλων ό-
ψεων της έρευνας. 

Σε αντίθεση με την άποψη του Jean-François Lyotard, ο οποίος θεωρεί ότι η 
αρχή της καθολικής μεταγλώσσας στην επιστημονική γνώση έχει εκθρονιστεί από 
την αρχή της πληθώρας των τυπικών και αξιωματικών συστημάτων20, οι παρακά-
τω ισχυρισμοί φαίνεται να ευσταθούν περισσότερο: πρώτο, μάλλον δεν είναι ορθή 
η αυστηρή αντιπαράθεση ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο αρχές· δεύτερο, η διάκριση 
ανάμεσα στη γνώση και τη μέθοδο – από τη μια πλευρά – και τη γλώσσα με τη 
βοήθεια της οποίας αυτές εκφράζονται – από την άλλη – δεν επιτρέπει την ταύτισή 
τους (η διάκριση αυτή ωστόσο, δεν επιτρέπει ούτε τον απόλυτο διαχωρισμό τους)· 
τρίτο, ακριβώς η σύγχρονη τάση για ολοκλήρωση της επιστημονικής γνώσης επι-
βάλλει την αναζήτηση μιας καθολικής μεθόδου, η οποία – τουλάχιστον προς το 
παρόν – δε μπορεί να παρά να έχει φιλοσοφικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να σημειω-
θεί, ότι όταν ο J.-F. Lyotard αναφέρεται σε μια καθολική μεταγλώσσα, αυτή δεν 
μπορεί να είναι άλλη από τη γλώσσα της φιλοσοφίας. Επομένως, οι αναφορές του 
σε μια καθολική μέθοδο αφορούν ακριβώς τη φιλοσοφική μέθοδο. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, η φιλοσοφική μέθοδος δε μπορεί, 
από άποψη γενικότητας και καθολικότητας, να τεθεί στο ίδιο επίπεδο με τη διεπι-
στημονική ανάλυση. Η τελευταία διαθέτει τη δυνατότητα να μελετά δοσμένο φαι-
νομένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά δε μπορεί να το εξετάσει στο 
πλαίσιο των διάφορων μορφών της ανθρώπινης δραστηριότητας, της ανθρώπινης 

                                                      
20 Jean-François Lyotard, όπ. παρ., σελ. 110-111. 
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επικοινωνίας, του κοινωνικού Είναι και της κοινωνικής συνείδησης. Το καθήκον 
αυτό παραμένει – τουλάχιστον προς το παρόν – στα πεδίο των προβλημάτων που 
απασχολούν τη φιλοσοφία της ιστορία. Η φιλοσοφία της ιστορία – με τη σειρά της 
– στηρίζεται τόσο στα αποτελέσματα των ερευνών του δοσμένου φαινομένου από 
τη σκοπιά των διάφορων ειδικών επιστημονικών μεθόδων, όσο και στα αποτελέ-
σματα των διεπιστημονικών αναλύσεων. 

Η τελευταία αυτή προσθήκη αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε ειδική επιστη-
μονική μέθοδος στηρίζεται σε ορισμένες γενικότερες προϋποθέσεις φιλοσοφικού 
χαρακτήρα. Έτσι, τα θεμέλια κάθε ειδικής επιστημονικής μεθόδου έχουν φιλοσο-
φικό, δηλαδή καθολικό χαρακτήρα, ενώ η ίδια έχει ειδικό χαρακτήρα. 

Στο πνεύμα των συλλογισμών αυτών, από τη μια πλευρά είναι περιττή η αντι-
παράθεση ανάμεσα στις διάφορες «οπτικές γωνίες» από τις οποίες αναλύονται η 
μουσική τέχνη και η μουσική ζωή. Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό να συνθέ-
σει κανείς τις διαφορετικές όψεις. Η σύνθεση αυτή μπορεί να οδηγήσει επίσης σε 
γενίκευση του τύπου που συναντά κανείς στη φιλοσοφία της ιστορίας. Τέτοιος τύ-
πος γενίκευσης δεν έχει μόνο γνωστική σημασία και αξία, αλλά είναι εξίσου ση-
μαντικός για την καλλιτεχνική πρακτική. 

«…Δεν υπάρχει αμφιβολία – υποδεικνύει ο Eberhard Lippold21 – ότι στη δημι-
ουργία όλων των σημαντικών συνθετών οι αισθητικές θέσεις και αρχές έπαιξαν 
και παίζουν σημαντικό ρόλο. Στις διάφορες γραπτές μαρτυρίες που μας άφησαν ο 
Mozart, ο Gluck, ο Schumann, ο Wagner, ο Eisler ή ο Shostakovitch, οι μουσικές 
αξιολογικές κρίσεις είναι τόσο στενά δεμένες με φιλοσοφικές, αλλά και πολιτικές 
αποφάνσεις, που η κοσμοθεωρητική σημασία των αισθητικών πεποιθήσεων δύ-
σκολα μπορεί να διαχωριστεί από τις αρχές, με βάση τις οποίες οι συνθέτες αυτοί 
δημιουργούσαν». 

Έτσι, οι θέσεις από τις οποίες ξεκινά η διαδικασία μορφοπλασίας και νοημα-
τοδότησης του μουσικού υλικού, σε τελική ανάλυση δεν είναι άσχετες με τα αι-
σθητικά προβλήματα που εμφανίζονται στην πορεία αυτής της διαδικασίας. Με 
τον ίδιο τρόπο, οι θέσεις και οι αρχές αυτές δεν είναι άσχετες με τα ερωτήματα 
κοσμοθεωρητικού χαρακτήρα. Σ’ αυτό συνίσταται η πρακτική αξία κάθε έρευνας 
των προβλημάτων που αναλύονται εδώ. Η γνωστική αξία είναι προφανής, ιδιαίτε-
ρα αν ληφθούν υπόψη τα ζητήματα που υποδείχθηκαν παραπάνω και τα οποία πα-
ραμένουν άλυτα και επίκαιρα. 

 

                                                      
21 Handbuch der Musikästhetik, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik 1979, σελ. 13. 





 

ΜΕΡΟΣ I 

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 



 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές αρχές που προτάθηκαν στο εισαγωγικό κε-
φάλαιο, μπορεί να διακρίνει κανείς κατά τη διερεύνηση των προβλημάτων που 
αφορούν τη μουσική ζωή, δύο επίπεδα γενίκευσης. Για την ακρίβεια, πρόκειται για 
δύο διαφορετικούς βαθμούς γενίκευσης, η διάκριση των οποίων συνδέεται με τη 
γνωσιολογική πλευρά των προβλημάτων που τέθηκαν. 

Ο πρώτος βαθμός – το φιλοσοφικό επίπεδο – σημαίνει ότι η θεώρηση των 
προβλημάτων που αφορούν τη μουσική τέχνη προσανατολίζεται στη διερεύνηση 
των γενικότερων δυνατών κατηγοριών με τις οποίες μπορεί να γίνει αντιληπτό αυ-
τό το συγκεκριμένο τμήμα της πραγματικότητας. Το δεύτερο επίπεδο είναι το κοι-
νωνιολογικό. Στο επίπεδο αυτό διερευνώνται οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσα στη μουσική ζωή και τις υπόλοιπες σφαίρες της κοινωνικής πραγματικό-
τητας (συμβατικό σχήμα 2). Από οντολογική άποψη, τα επίπεδα που σημειώθηκαν 
συνιστούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές όψεις ύπαρξης του φαινομένου της μου-
σικής. 

Η διάκριση των διαφορετικών όψεων κάθε φαινομένου συνδέεται κυρίως με τη 
διάκριση των διαφορετικών στιγμών του (εάν θεωρήσει κανείς το φαινόμενο ως 
διαδικασία) και των συστατικών του στοιχείων (εάν το φαινόμενο αναλυθεί από τη 
δομική αναλυτική του πλευρά). Η μεθοδολογική αρχή της σύνθεσης των δύο αυτών 
όψεων αναφέρθηκε ήδη στο εισαγωγικό κεφάλαιο. Η διάκριση των διαφορετικών 
διαδικασιών της μουσικής ζωής αποτελεί εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογι-
κών αρχών. Παράλληλα, η διάκριση αυτή είναι σε κάποιο βαθμό συμβατική. Για 
τους σκοπούς της έρευνας, συνεπώς και της έκθεσης, είναι αναγκαίο να αφαιρέσει 
κανείς από την οπτική του την ταυτόχρονη διεξαγωγή των ποικίλων διαδικασιών 
της μουσικής ζωής. 

1. Ένας πρώτος ορισμός εργασίας για το μουσικό έργο 
Ήδη ο Αριστοτέλης, στην ταξινόμηση των τεχνών που προτείνει, υποδει-

κνύει ότι αυτές διακρίνονται μεταξύ τους ως προς τα μέσα, το αντικείμενο και τον 
τρόπο μίμησης43. 

                                                      
43 Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, 1447a, 13-18: «§popoi¤a dØ ka‹ ≤ t∞w tragƒd¤aw po¤hsiw ¶ti d¢ 

kvmƒd¤a ka‹ ≤ diyurambopoihtikØ ka‹ t∞w aÈlhtik∞w ≤ ple¤sth ka‹ kiyaristik∞w pçsai tugxãnousin 
oÔsai mimÆseiw tÚ sÊnolon: diaf°rousi d¢ éllÆlvn tris¤n, μ går t“ §n •t°roiw mime›syai μ t“ ßtera 
μ t“ •t°rvw ka‹ mØ tÚn aÈtÚn trÒpon». 
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Εκείνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι τό-
σο η άποψη του Αριστοτέλη για την κοινή ουσία των διάφορων τεχνών, όσο η ιδέα 
του για τα μέσα και τους τρόπους μίμησης που χρησιμοποιούν, επειδή τα δύο αυτά 
στοιχεία θέτουν σε πρώτο πλάνο το υλικό υπόστρωμα της καλλιτεχνικής δραστη-
ριότητας, ή – πράγμα που είναι το ίδιο – το καλλιτεχνικό υλικό. Το υλικό αυτό, ορ-
γανωμένο με συγκεκριμένο τρόπο (ή με συγκεκριμένους τρόπους), στις περισσό-
τερες περιπτώσεις διαμορφώνεται σε σχετικά αυτόνομη ολότητα η οποία προσδιο-
ρίζεται ως «έργο τέχνης» ή «καλλιτεχνικό έργο». Το έργο τέχνης (με τη γενική φι-
λοσοφική έννοια του όρου) συνιστά: α) αντικειμενοποίηση της καλλιτεχνικής δη-
μιουργικής δραστηριότητας· β) αντικείμενο των ποικίλων δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τη διάδοσή του· γ) αντικείμενο της καλλιτεχνικής πρόσληψης. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση δε λαμβάνει υπόψη τις διάφορες θεωρίες της 
πρωτοποριακής τέχνης οι οποίες, προσεγγίζοντας κριτικά τις διαδικασίες με τις 
οποίες εμπορευματοποιείται η καλλιτεχνική κουλτούρα, απορρίπτουν τον όρο «έρ-
γο» και προτιμούν τις περισσότερο «άμορφες» έννοιες του «γεγονότος» ή της 
«πράξης»44. 

Από την άποψη αυτή, οι μορφές επικοινωνίας και οι διάφορες κοινωνικές δο-
μές υπάρχουν και εξελίσσονται ιστορικά με αφορμή εκείνο το προϊόν το οποίο εί-
ναι αποτέλεσμα της ιδιότυπης μουσικοποιητικής δραστηριότητας και προσδιορίζε-
ται ως «μουσικό έργο». Φυσικά, εδώ γίνεται λόγος για μορφές επικοινωνίας και 
κοινωνικές δομές, οι οποίες θεσμοθετούνται με βάση δραστηριότητες όπως η δια-
τήρηση, η διάδοση και η πρόσληψη. Ο όρος «μουσικό έργο» φαίνεται ότι αναφέ-
ρεται στην αντικειμενοποιημένη μουσικοποιητική δραστηριότητα από τότε που ο 
θεωρητικός της μουσικής Johannes Tinctoris (1435-περίπου 1511) χρησιμοποίησε 
για πρώτη φορά τον όρο «opus». Με τον όρο αυτό, ο J. Tinctoris χαρακτηρίζει τη 
μουσική που έχει συντεθεί και την οποία προσδιορίζει ως «res facta», ως ανθρώπι-
νο δηλαδή προϊόν το οποίο υπόκειται σε αισθητική αξιολόγηση με κριτήριο τη 
«φυσική απόλαυση» («delectatio naturalis»). 

Με την έννοια αυτή λοιπόν, το μουσικό έργο βρίσκεται στο επίκεντρο των 
διάφορων μορφών της ανθρώπινης δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στις δι-
αδικασίες της μουσικής ζωής. Η κοινωνική συνείδηση, η οποία αντιστοιχεί σε αυ-
τές τις μορφές και αλληλεπιδρά μαζί τους, με τη σειρά της, υφίσταται και εξελίσ-
σεται χάρη στην ίδια εξωτερική, υλοποιημένη έκφανση της μουσικοποιητικής 
δραστηριότητας. 

Ο όρος «μουσικό έργο» θα εξετασθεί αναλυτικότερα στη συνέχεια. Προς το 
                                                      
44 Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. για παράδειγμα: Dieter Schnebel, Werk-Stücke – Stück-Werk – περιοδικό 

Melos, Μάρτιος 1969. Κριτική ανάλυση της άποψης που εκτίθεται στο άρθρο αυτό έχει παρουσιάσει ο 
Yuri Davidov: Yuri Davidov, Novi tendencii v muzikalnata estetika na GFR (Νέες Τάσεις στη μουσική 
Αισθητική της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας) – στη συλλογή Krizisat na burjoaznata kultura 
i muzikata (Η Κρίση της αστικής Κουλτούρας και η Μουσική), Sofia: Nauka i Izkustvo 1974, τόμος 1ος, 
σελ. 170-176. 
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παρόν, η ανάλυση θα περιοριστεί στη διευκρίνηση ότι με τον όρο αυτό νοείται το 
άμεσο προϊόν της μουσικοποιητικής δραστηριότητας (ατομικής ή συλλογικής) το 
οποίο είναι αποτέλεσμα της πολυσύνθετης και ποικιλόδρομης αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στο καλλιτεχνικό υποκείμενο (ατομικό ή συλλογικό) και την πραγματι-
κότητα. Σε ένα μάλλον σημειωτικό και κοινωνιολογικό επίπεδο γενίκευσης, η αρ-
χή της διπλής ουσίας του μουσικού έργου (επικοινωνιακή και εκφραστική) θα πρέ-
πει να συμπληρώνει αυτόν τον πρώτο αυτό ορισμό του. 

Όπως υποδεικνύει ο Eberhard Lippold45, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ποικί-
λες μορφές μουσικής δραστηριότητας, όπως ο αυτοσχεδιασμός (φωνητικός ή με 
μουσικά όργανα), η μουσική δραστηριότητα τελετουργικού χαρακτήρα, η μουσική 
πρακτική των aleatorics κ.λπ., η επικοινωνία με το μουσικό έργο μπορεί να θεω-
ρηθεί ως πρότυπό τους (μοντέλο), αφού αυτό το ίδιο εκφράζει με όσο το δυνατόν 
πιο «συμπυκνωμένο» τρόπο την ουσία των άλλων μορφών. Εκφράζει δηλαδή το 
μουσικό έργο τη συναισθηματική μουσική και αισθητική οικειοποίηση της πραγ-
ματικότητας. 

Σύμφωνα με τον ορισμό εργασίας που προτάθηκε, κάθε μουσική εκδήλωση 
(ακόμη και στις πιο στοιχειώδεις μορφές της) που συνιστά αποτέλεσμα της ιδιότυ-
πης μουσικοποιητικής δραστηριότητας (ατομικής ή και συλλογικής) και που μπο-
ρεί να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία επικοινωνίας ή έκφρασης, μπο-
ρεί να υπαχθεί στον ορισμό του μουσικού έργου. Η αντίληψη αυτή για το μουσικό 
έργο δεν αποκλείει την κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένη του εναλλακτικό-
τητα και πολυμορφία, αλλά απλώς υπογραμμίζει, στην προκειμένη περίπτωση, το 
σταθερό καθορισμό του όρου. 

Με την έννοια αυτή, ο όρος «μουσικό έργο» δεν περιλαμβάνει μόνο την παρα-
δοσιακή αντίληψη για τη μουσική και το μουσικό έργο που είναι χαρακτηριστική 
για το σύγχρονο Ευρωπαίο. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τις αντιλήψεις που συ-
ναντώνται στο παρελθόν της ευρωπαϊκής μουσικής τέχνης, καθώς επίσης και 
στους μη ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Σχετικά μ’ αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί η 
άποψη του Jean Molino για τη μουσική ως κοινωνικό γεγονός46, ο ορισμός του 
οποίου ποικίλει, ανάλογα με την ιστορική περίοδο και την κουλτούρα47. 

Η τοποθέτηση του μουσικού έργου στο κέντρο των ποικίλων δραστηριοτήτων, 
οι οποίες συνδέονται με τη μουσική ζωή, συγκεκριμενοποιεί τις δραστηριότητες 
αυτές ως διαδικασίες δημιουργίας, διατήρησης, διάδοσης και πρόσληψης μουσι-
                                                      
45 Eberhard Lippold, όπ. παρ., σελ. 37. 
46 Η ανάλυση παραβλέπει τον όρο «κοινωνικό γεγονός» (fait social) ο οποίος προφανώς είναι δανεισμέ-
νος από την ορολογία του Emile Durkheim. 

47 Αναλυτικότερα για τον κοινωνικό και πολιτισμικό προσδιορισμό των αντιλήψεων για τη μουσική βλ. 
Jean-Jacques Nattiez, Musicologie Générale et Sémiologie, Paris: Christian Bourgois Éditeur 1987, 
σελ. 67-71, Jean Molino, Fait Musicale et Sémiologie de la Musique – στο περιοδικό Musique en Jeu, 
Νο 17 (1975), σελ. 37-62. Επίσης βλ. και τις διάφορες έρευνες των εθνομουσικολόγων, όπως για πα-
ράδειγμα του Bruno Nettl, Η Μουσική στους Πρωτόγονους Πολιτισμούς, Αθήνα: Κάλβος 1986, του 
John Blacking, Η Έκφραση της Ανθρώπινης Μουσικότητας, Αθήνα: Νεφέλη 1981, κ.λπ. 
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κών έργων. Από εδώ προκύπτει και η αναγκαιότητα να θεωρηθεί η ουσία του μου-
σικού έργου κυρίως ως έκφραση της ιδιοτυπίας αυτών των μορφών ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές αρχές που προτάθηκαν στο εισαγωγικό κεφά-
λαιο, η ανάλυση του μουσικού έργου φέρνει στο προσκήνιο τα προβλήματα που 
αφορούν τη στατική και τη δυναμική του. Σε φιλοσοφικό επίπεδο γενίκευσης το 
μουσικό έργο, όπως και κάθε καλλιτεχνικό έργο, διακρίνεται για τη διττή του φύ-
ση: ως υλοποιημένη έκφανση κάποιου (κάποιων) νοήματος (νοημάτων). 

Επομένως, τα πρώτα ερωτήματα που προκύπτουν αναφέρονται: α) στην ιδιο-
τυπία των μέσων, με τα οποία το νόημα αυτό «ενσαρκώνεται», και έτσι μετατρέ-
πεται σε περιεχόμενο· β) στο συσχετισμό των μέσων αυτών προς το ίδιο αυτό το 
υλοποιημένο νόημα· γ) στην αλληλεπίδρασή τους με τα πραγματικά δεδομένα της 
καλλιτεχνικής και εξωκαλλιτεχνικής ζωής, κ.λπ. Τα μέσα αυτά, τα οποία ονομάζο-
νται «εκφραστικά», ουσιαστικά συνιστούν τον υλικό φορές του περιεχομένου. Έ-
τσι, τα πρώτα ερωτήματα που παρουσιάζονται αφορούν την κατηγορία «καλλιτε-
χνικό υλικό». 

Στην περίπτωση της μουσικής το πρόβλημα αυτό οριοθετείται ως πρόβλημα 
για το υλικό της μουσικής τέχνης (ή μουσικό υλικό). Στο εισαγωγικό κεφάλαιο 
αναφέρθηκε ότι το υλικό της μουσικής τέχνης (και της τέχνης γενικότερα) σε γενι-
κές γραμμές συνιστά αντικείμενο, το οποίο στη διαδικασία της ποιητικής δραστη-
ριότητας διαμορφώνεται σε αντικείμενο πρόσληψης (το μουσικό έργο τελικά απο-
τελεί οργανωμένο μουσικό υλικό). Η θέση αυτή (που δε διεκδικεί την πληρότητα) 
προκαθορίζει την επικοινωνιακή και την εκφραστική ουσία του μουσικού υλικού. 

Το πρόβλημα για την ουσία του μουσικού υλικού (συνεπώς και του μουσικού 
έργου) είναι τόσο ιστορικό, όσο και θεωρητικό, αν και αυτές οι δύο προοπτικές 
μπορούν να διαχωριστούν μόνο συμβατικά. Πριν από μία γενικευμένη ιστορική 
παρουσίαση, η οποία σκοπεύει απλώς να σκιαγραφήσει τις κυριότερες «μεταμορ-
φώσεις» της θεωρίας για την ουσία του μουσικού υλικού (και συνεπώς και του 
μουσικού έργου), επιβάλλονται ορισμένες διευκρινήσεις μεθοδολογικού χαρακτή-
ρα. 

2. Η ιστορία 

α) Μερικές μεθοδολογικές σημειώσεις 
Ο φιλοσοφικός στοχασμός με αντικείμενο τη μουσική τέχνη και τη μουσι-

κή ζωή γενικότερα έχει μακραίωνη ιστορία, η οποία κληροδότησε στο σύγχρονο 
πολιτισμό μια σειρά από θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές σκοπό τους έχουν να αναλύ-
σουν αυτό του ιδιότυπο τμήμα της κοινωνικής πραγματικότητας (υλικής και πνευ-
ματικής) και προσπαθούν να αποκαλύψουν την ουσία του. Ταυτόχρονα, οι διαδι-
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κασίες στο χώρο της θεωρίας συνδέονται πάντοτε με τις ποικίλες κοινωνικές συν-
θήκες και τα κυρίαρχα παραδείγματα48 αισθητικής σκέψης και παραγωγής της 
γνώσης, το υπόβαθρο των οποίων έχει σε τελική ανάλυση κοσμοθεωρητικό χαρα-
κτήρα. Τέτοιες διαδικασίες είναι η εμφάνιση των διάφορων θεωριών και η «άρση» 
τους σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, η ανάδυσή τους στο προσκήνιο ή η 
απώθησή τους στο παρασκήνιο, η επιστροφή σ’ αυτές σε κάποιες ιστορικές στιγ-
μές ή η λήθη τους σε κάποιες. 

Οι διαδικασίες αυτές εξαρτώνται επίσης από την ιστορική εξέλιξη της ίδιας της 
μουσικής τέχνης, καθώς από τις κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένες μεταβολές 
της θέσης και του ρόλου της στη δυναμική δομή των υπόλοιπων ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων. Καθορίζονται όμως και από τους τρόπους επικοινωνίας, από την ι-
στορική εξέλιξη των τεχνικών μέσων, με τη βοήθεια των οποίων οι άνθρωποι 
πραγματοποιούν τη μουσική έκφραση και επικοινωνία και, τέλος, από την ιστορι-
κή εξέλιξη της ίδιας της μουσικής γλώσσας, δηλαδή από τους τρόπους με τους ο-
ποίους το υλικό της μουσικής τέχνης διαμορφώνεται σε σχετικά ολοκληρωμένο 
ιδεολογικό* και συναισθηματικό μήνυμα. 

Επομένως, στις παραπάνω διαδικασίες ασκούν επίδραση παράγοντες, οι οποίοι 
είναι τόσο εξωτερικοί ως προς τη μουσική τέχνη, όσο και ιδιότυποι εσωτερικοί. Η 
αντιστοιχία της αντίληψης για το φαινόμενο με το φαινόμενο an sich, απαιτεί να 
λαμβάνονται υπόψη οι δύο αυτοί τύποι παραγόντων, όπως και οι αλληλεπιδράσεις 
τους. 

Στις παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να προστεθεί ότι η αναγκαιότητα να «υ-
ψωθεί» κανείς πάνω από τον ωκεανό των συγκεκριμένων δεδομένων που του προ-
τείνει η εμπειρία, καθώς και η αναγκαιότητα να τα «συλλάβει» με τη βοήθεια κά-
ποιου θεωρητικού σχήματος, εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια για συστηματο-
ποίηση (που αποτελεί τη βάση κάθε γενικευμένης παρουσίασης). Η συστηματο-
ποίηση των ποικίλων θεωριών στην προκειμένη περίπτωση στοχεύει στο διαχωρι-
σμό ανάμεσα στο ερευνητικά (από μεθοδολογική άποψη) σκόπιμο και το άσκοπο, 
το ωφέλιμο και το ανώφελο, το συμβεβηκός και το υποστασιακό** κ.λπ. Παράλλη-
λα, οι μεθοδολογικές αρχές εργασιακού χαρακτήρα οι οποίες διευκρινίστηκαν στο 
εισαγωγικό κεφάλαιο και οι οποίες προϋποτίθενται, εξ ορισμού «χρωματίζουν» με 
ορισμένο τρόπο το υπό συζήτηση θεωρητικό σχήμα. 

Με την έννοια αυτή, το παραπάνω θεωρητικό σχήμα δε θα πρέπει να απονε-
κρώνει την πραγματική ποικιλομορφία της εμπειρίας, αλλά αντίθετα θα πρέπει να 
χρησιμεύει ως πυξίδα, ώστε να μπορεί κανείς να προσανατολίζεται σ’ αυτήν και 

                                                      
48 Ο όρος παράδειγμα χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια που τον χρησιμοποιεί ο Thomas Kuhn στο έργο 
του Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα 1981. 

* Το επίθετο «ιδεολογικό» εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια ότι το μήνυμα περιλαμβάνει και ιδέες (δη-
λαδή ορθολογικά στοιχεία) εκτός από συναισθήματα (ανορθολογικά στοιχεία). 

** Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται με την έννοια του substantial και όχι με την έννοια του υπαρξιακού. 



 40 

να βλέπει την ενιαία ουσία πίσω από τα ποικιλόμορφα φαινόμενα. 
Από τις θέσεις αυτές, αν πρέπει κανείς να προσδιορίσει κάποια όρια στην ι-

στορία του φιλοσοφικού στοχασμού για τη μουσική τέχνη με σκοπό τη συστημα-
τοποίηση που αναφέρθηκε, τότε το κριτήριο οριοθέτησης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την παραπάνω διαπίστωση. Η ίδια η μέθοδος, από την πλευρά της, η οποία 
δέχεται ως αρχή την αποκάλυψη της ενιαίας ουσίας πίσω από την ποικιλομορφία 
των φαινομένων – χωρίς όμως να επιδιώκει κάποιο «ολοκληρωτικό» σχήμα – 
σκοπεύει στη σύνθεση των διαφόρων όψεων. Για την ακρίβεια, ενδιαφέρεται να 
καταλήξει σε γενικά συμπεράσματα για την επίδραση που ασκούν οι εσωτερικοί 
και εξωτερικοί ως προς τη μουσική τέχνη παράγοντες. 

Η σχέση των διάφορων θεωριών με το υπό διερεύνηση αντικείμενο και με τις 
γενικότερες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, οι σχέσεις ανάμεσα στη μουσική 
ζωή και τις υπόλοιπες δυναμικές κοινωνικές δομές, ο ορισμός εργασίας του μου-
σικού έργου που παρουσιάστηκε και κυρίως η μεθοδολογική άποψη για τη θέση 
που κατέχει το μουσικό έργο στο πλαίσιο της μουσικής ζωής, οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι κριτήριο για την οριοθέτηση που αναφέρθηκε θα πρέπει να είναι η κοι-
νωνική θέση (status) του μουσικού έργου. 

Ο όρος «κοινωνική θέση» στην προκειμένη περίπτωση δε σημαίνει τη θέση και 
τις λειτουργίες του μουσικού έργου τις οποίες του προσάπτει αυτή ή εκείνη η κοι-
νωνική ομάδα σε κάποια δοσμένη ιστορική περίοδο. Ο όρος αυτός προσδιορίζει 
την αντικειμενική θέση του μουσικού έργου, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν αυτή 
συνειδητοποιείται στις διάφορες ιστορικές περιόδους και από τους διάφορους στο-
χαστές. Το περιεχόμενο της έννοιας «κοινωνική θέση» καθορίζεται από τις σχέσεις 
ανάμεσα στα διάφορα ενδομουσικά χαρακτηριστικά και τον εξωμουσικό τους κα-
θορισμό, ο οποίος υποδείχθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο. 

β) Δύο στάδια στην ιστορία του μουσικού έργου 
Οι ρίζες του φιλοσοφικού στοχασμού για τη μουσική τέχνη βρίσκονται 

στις πρώτες μυθολογικές αντιλήψεις για τη μουσική ως μέσο με το οποίο επιτυγ-
χάνεται η επικοινωνία με υπερφυσικές δυνάμεις ή ως η θεραπεία ασθενειών. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτές οι πρώιμες ιδέες για τις πιθανές λειτουργίες της μουσικής 
πηγάζουν από τη θεώρησή της σε ένα μάλλον καθημερινό, χρηστικό ή ωφελιμι-
στικό επίπεδο, παρά σε καθαρά αισθητικό. Στη βάση αυτή, ο πρώτος ιστορικά τύ-
πος στοχασμού για το μουσικό έργο συνδέεται με την κοινωνική θέση του τελευ-
ταίου ως προσαρτημένου Ωραίου. 

Φυσικά, η αναφορά σε κάποιον ιδιαίτερο τύπο στοχασμού είναι συμβατική, 
στο βαθμό που ο υπό συζήτηση ιδιότυπος στοχασμός μπορεί να διακριθεί από το 
στοχασμό για τη μουσική τέχνη γενικά και στο βαθμό που ο στοχασμός για την 
τέχνη γενικά μπορεί να διακριθεί από το στοχασμό που αφορά άλλες σφαίρες της 
πραγματικότητας (φυσικής και κοινωνικής). Ουσιαστικά, ο μυθολογικός τύπος 
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σκέψης, όπως και ο αρχαίος ελληνικός αλλά και ο μεσαιωνικός, είναι σε πολύ με-
γαλύτερο βαθμό συγκρητικοί από τη σκέψη του Διαφωτισμού και των νεότερων 
χρόνων. Έτσι, ο ιδιότυπος στοχασμός για το μουσικό έργο μάλλον εκμαιεύεται 
από το συγκρητικό όλο. 

Οι όροι προσαρτημένο και ελεύθερο Ωραίο είναι δανεισμένοι από το καντιανό 
σύστημα κατηγοριών (pulchritudo vaga και pulchritudo adhaerens, αντίστοιχα)49. 
Στην προκειμένη περίπτωση, το νόημα των όρων αυτών δεν ταυτίζεται με εκείνο 
που τους προσδίδει ο I. Kant. Από τη μία πλευρά, χρησιμοποιούνται εδώ με σκοπό 
να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι το μουσικό έργο (και η μουσική τέχνη γενικότε-
ρα) μέχρι την περίοδο της Αναγέννησης είναι υποταγμένο σε εξωκαλλιτεχνικούς 
σκοπούς. Στη συνέχεια διαμορφώνεται σε έργο σχετικά αυτόνομης τέχνης50. 

Από την άλλη πλευρά, η αποστασιοποίηση από την καντιανή έννοια των όρων 
αυτών επιτρέπει στην ανάλυση να γίνει πιο συγκεκριμένη. Σχετικά μ’ αυτό, επι-
βάλλονται δύο διευκρινήσεις. Πρώτο, η χρήση των όρων αυτών δε σημαίνει ότι 
γίνεται αποδεκτός και ο γνωστός καντιανός φορμαλισμός. Η ελεύθερη ομορφιά – 
αντίθετα – δε συνιστά «ελεύθερο παιχνίδι των αισθητήριων αντιλήψεων» και δε 
στερείται περιεχομένου. Ο μη εννοιακός της χαρακτήρας δεν ταυτίζεται με την έλ-
λειψη περιεχομένου. Δεύτερο, ενώ στις απόψεις του I. Kant οι όροι αυτοί δηλώ-
νουν μάλλον τη γνωσιολογική θέση που κατέχει το αντικείμενο της αισθητικής α-
ξιολόγησης, στην προκειμένη περίπτωση το νόημα το οποίο αποδίδεται στους ό-
ρους αυτούς προσδιορίζει την κοινωνική και συνεπώς την οντολογική θέση του α-
ντικειμένου αυτού. 

Η κοινωνική θέση του μουσικού έργου ως προσαρτημένου Ωραίου επιβάλλε-
ται ήδη πριν από την αρχαιότητα, συνεχίζει να υφίσταται κατά το μεσαίωνα και 
την εποχή της Αναγέννησης και φτάνει ως την εποχή του Διαφωτισμού. Η κοινω-
νική αυτή θέση σχετίζεται τόσο με τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του μουσικού 
έργου, όσο και με τα ουσιώδη χαρακτηριστικών της μουσικής ζωής γενικά. 

Έτσι, πολλές μεταβολές γίνονται δυνατές όταν στο κοινωνικό σώμα επικρα-
τούν οι σχέσεις προσωπικής ανεξαρτησίας51: η επικράτηση του ομοφωνικού στυλ52 

                                                      
49 Immanuel Kant, Kritika na sposobnostta za sajdenie (Κριτική της Αξιολογικής Ικανότητας), Sofia: 

Bulgarian Academy of Sciences 1980, σελ. 108. 
50 Αναλυτικότερα για το ζήτημα αυτό βλ. Arnold Schering, Vom Wesen der Musik, Stuttgart: K. F. Koeh-

ler Verlag 1974, Edmund A. Bowles, Musik des Mittelalters und der Renaissance – Musikleben im 15. 
Jh. – στη σειρά Musikgeschichte in Bildern, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik 1977, Bd. III, 
Lieferung 8, Kurt Blaukopf, όπ. παρ., Ludwig Finscher, Die “Entstehung des Komponisten”. Zum 
Problem Komponisten – Individualität und Individualstil in der Musik des 14. Jahrhunderts (στο περι-
οδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, Nr. 1, 1975, σελ. 29-44), 
Paul Bekker, Η Ορχήστρα, Αθήνα: Νεφέλη 1989, Emile Vuillermoz, Ιστορία της Μουσικής, Αθήνα: 
Υποδομή 1979, τ. 1ος και την αντίστοιχη ιστοριογραφική βιβλιογραφία. 

51 Ο πρώτoς οργανισμός για διοργάνωση συναυλιών με εισιτήριο, με το όνομα Abendmusiken, ιδρύεται 
στα μέσα του 17ου αιώνα. 

52 Ο όρος στυλ στην προκειμένη περίπτωση νοείται ως σύνολο ιδιότυπων μεθόδων και τυπικών για το 
είδος της μουσικής τεχνικών σύνθεσης. Βλ. Günter Mayer, Weltbild – Notenbild. Zur Dialektik des mu-
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και των τονικών σχέσεων στη δομή (από «τεχνική» άποψη) του μουσικού έργου· ο 
εξορθολογισμός του μουσικού υλικού – όπως θα το έθετε ο Max Weber· η δια-
μόρφωση της μουσικής τέχνης ως σχετικά αυτόνομης· τέλος, η εμφάνιση των 
μορφών του σολίστ και του συνθέτη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει σύγκριση 
ανάμεσα στη μεσαιωνική πολυφωνία και τις σχέσεις προσωπικής εξάρτησης. Σε 
κάθε περίπτωση η κοσμοθεώρηση της αντίστοιχης εποχής είναι ο διαμεσολαβητι-
κός κρίκος. 

Με αυτό το πρώτο στάδιο στην ιστορία της μουσικής τέχνης, κατά το οποίο το 
μουσικό έργο έχει την κοινωνική θέση του προσαρτημένου Ωραίου, συνδέονται οι 
θεωρίες που εξετάζουν το μουσικό έργο ως μέσο για την επίτευξη εξωκαλλιτεχνι-
κών σκοπών, για παράδειγμα τη διαπαιδαγώγηση σε ορισμένες ηθικές και πολιτι-
κές αξίες. 

Το δεύτερο μεγάλο στάδιο στην ιστορία της μουσικής τέχνης συνδέεται με τη 
διαδικασία μετατροπής της σε σχετικά αυτόνομη μορφή τέχνης η οποία χρησιμο-
ποιεί δική της γλώσσα, έχει τα δικά της εκφραστικά μέσα και τους δικούς της ιδιό-
τυπους τρόπους επίδρασης. Φυσικά, αυτό αναφέρεται κυρίως στην οργανική μου-
σική. Η αυτονόμησή της όμως, προκαλεί μεταβολές και στις άλλες μορφές της 
μουσικής τέχνης και τελικά στη μουσική ζωή συνολικά. Στην ουσία είναι αυτή η 
μετάβαση που μετατρέπει το μουσικό έργο σε ελεύθερο Ωραίο53. 

Οι θεωρίες που εμφανίζονται κατά την περίοδο αυτή εξετάζουν το μουσικό έρ-
γο ως ιδιόμορφο τρόπο έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Το «κέ-
ντρο βάρους» μετατοπίζεται στη διερεύνηση των προβλημάτων που αφορούν το 
σημείο τομής ανάμεσα στο υποκειμενικό και το αντικειμενικό στοιχείο στο μουσι-
κό έργο, ανάμεσα στο ατομικό και του υπερατομικό, ανάμεσα στο ιδιότυπο ενδο-
μουσικό και το εξωμουσικό, κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα αναδύονται οι αρχές της αι-
σθητότητας* και της ορθολογικότητας. 

Ακριβώς κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιείται η μετάβαση από τη θεώρη-
ση του μουσικού ήθους στη θεώρηση του συναισθήματος στη μουσική. Η διαμάχη 
για την ουσία της μουσικής θέτει στο κέντρο της προσοχής τα προβλήματα που 
αφορούν την έκφραση. Η μουσική συνειδητοποιείται πλέον ως ιδιότυπη γλώσσα, 
με την οποία ο δημιουργός όχι μόνο εκφράζει, αλλά και επιδιώκει να ανακοινώσει, 
να δημοσιοποιήσει αυτό που έχει εκφράσει μπροστά σε κάποιο κοινό. Ο J. J. Rous-
seau, για παράδειγμα, παρά τις ανακρίβειες που επέτρεψε να παρεισφρήσουν στο 
έργο του, είναι ένας από τους πρώτους διανοητές των νεότερων χρόνων που εξε-

                                                                                                                                                                           
sikalischen Materials, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. 1978, σελ. 48. 

53 Για αυτό το χωρισμό της ιστορίας της μουσικής σε περιόδους βλ. επίσης Hans J. Moser, Musikästhetik, 
México: UTEHA 1966, σελ. 130-131. 

* Ο όρος «αισθητότητα» σημαίνει την αρχή, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε με 
τις αισθήσεις μας είναι ο πραγματικός κόσμος και όχι το σύμβολο κάποιας υπερβατικής πραγματικότη-
τας. Κρίθηκε καταλληλότερος από άλλους όρους που θα παρέπεμπαν σε συγκεκριμένα φιλοσοφικά 
ρεύματα, διότι εδώ γίνεται λόγος για το επίπεδο της καθημερινής συνείδησης. 
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τάζουν (ή προσπαθούν να εξετάσουν) τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και τον έ-
ναρθρο λόγο54. 

Από ιστορική άποψη συνεπώς, το πρόβλημα για το υλικό της μουσικής τέχνης 
δε μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα για τις επικοινωνιακές και εκφραστικές δυνα-
τότητες του υλικού το οποίο χρησιμοποιείται σε ορισμένες μορφές ανθρώπινης 
δραστηριότητας (και συνεπώς και σε ορισμένες μορφές επικοινωνίας), εφόσον οι 
ίδιες αυτές μορφές δεν έχουν διαμορφωθεί ως σχετικά αυτόνομες. 

Αυτός είναι και ο λόγος που κυρίως κατά την αρχαιότητα, το μεσαίωνα και κα-
τά ένα μέρος στη διάρκεια της Αναγέννησης το μουσικό υλικό αναλύεται μέσα 
από το πρίσμα της ηθικής (κατά την αρχαιότητα) και της ηθικής θρησκευτικής 
(κατά το μεσαίωνα) διχοτόμησης και αντιπαράθεσης του ηθικού (θεϊκού) στο ανή-
θικο (κοσμικό). Οι πλειοψηφία των αρχαίων στοχαστών εφαρμόζει την ηθική δι-
χοτόμηση διακρίνοντας τους μουσικούς τρόπους σε ηθικούς και μη ηθικούς, παρά 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους ομοφωνία σχετικά τους τρόπους οι οποίοι 
θα πρέπει να χαρακτηριστούν ηθικοί και εκείνους που θα πρέπει να χαρακτηρι-
στούν μη ηθικοί55. 

Ο Πλάτωνας, για παράδειγμα, χαράζει αυστηρή διαχωριστική γραμμή όχι μόνο 
ανάμεσα στους τρόπους που μπορούν να επιτραπούν στην ιδανική Πολιτεία του 
και εκείνους που αποκλείονται, αλλά και ανάμεσα στα «κατάλληλα» και «ακατάλ-
ληλα» μουσικά όργανα56*. Αργότερα, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος 
(234-περίπου 305) είναι ο πρώτος που αντιπαραθέτει τη θρησκευτική μουσική 
στην κοσμική, συνεισφέροντας έτσι στην εδραίωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα 
στην ηθική και την ανήθικη μουσική (musica sacra και musica prohibita, αντίστοι-
χα) που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα57. Μόλις κατά τους νεότε-
ρους χρόνους η ηθική θρησκευτική διχοτόμηση υποχωρεί μπροστά στην επικρά-
τηση της αισθητικής (ωραίο – άσχημο). 

Οι αιτίες του ιδιόμορφου συγκρητισμού της δραστηριότητας, της «ανεπαρ-
κούς» διαφοροποίησης των μορφών της ανθρώπινης δραστηριότητας που συνδέο-
νται με τη μουσική ζωή και συνεπώς και οι αιτίες θεώρησης του μουσικού έργου 
ως προσαρτημένου Ωραίου βρίσκονται στις συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορι-
κές συνθήκες, οι οποίες καθορίζουν και το περιεχόμενο της κοσμοθεώρησης. 

                                                      
54 J. J. Rousseau, Essai sur l’ origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l’ imitation musicale· 
επίσης Lettre sur la musique françoise – στο J. J. Rousseau, Œuvres complètes, Paris: Alexandre Hous-
siaux 1853, τ. III, σελ. 495-542. 

55 Annemarie Jeanette Neubecker, Η Μουσική στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Οδυσσέας 1986. 
56 Πλάτων, Πολιτεία, βιβλίο III, 398a-401b. 
* Βλ. το Παράρτημα μετά τη Βιβλιογραφία (σελ. 185). 
57 Bλ. Denesch Zoltai, όπ.παρ., σελ. 87. 
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3. Η θεωρία 

α) Η σχέση «υλικό και μορφή επικοινωνίας» 
Από θεωρητική άποψη (παρά τη συμβατικότητα του διαχωρισμού ανάμεσα 

στην ιστορική και τη θεωρητική έρευνα) η ιδιοτυπία του φυσικού υλικού, που 
χρησιμοποιείται σε κάθε μορφή επικοινωνίας, καθορίζει σε κάποιο βαθμό τις νο-
μοτέλειες ανάπτυξής. Επομένως, καθορίζει και τους μηχανισμούς με τους οποίους 
διαμορφώνεται η μορφή της κοινωνική συνείδηση που αντιστοιχεί σ’ αυτήν τη 
μορφή επικοινωνίας. 

Η διαφορά είναι προφανής: η λεκτική μορφή επικοινωνίας δεν ταυτίζεται με 
την επικοινωνία με χρώματα ή με εκείνες τις μορφές που πραγματοποιούνται με τη 
βοήθεια των παραστάσεων, της σωματικής κίνησης ή των ήχων. Δεν είναι λοιπόν 
τυχαίο το γεγονός ότι συνήθως οι αναφορές στις διάφορες μορφές τέχνης γίνονται 
με υπόδειξη του υλικού, το οποίο μορφοποιούν. Με την έννοια αυτή, γίνεται λόγος 
για τέχνη των χρωμάτων, τέχνη του λόγου, τέχνη των ήχων κ.λπ. 

Η βασική νομοτέλεια της μουσικής επικοινωνίας, η οποία καθορίζεται από την 
ιδιαιτερότητα του καλλιτεχνικού υλικού που χρησιμοποιείται, είναι η αναγκαιότη-
τα το μουσικό έργο να πραγματώνεται ηχητικά. Η ηχητική πραγμάτωση του μου-
σικού έργου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη πρόσληψή του και τη 
μετατροπή του σε γεγονός της κοινωνικής μουσικής συνείδησης. Μουσικό έργο, 
το οποίο δεν έχει ακουστεί, υπάρχει μόνο στη συνείδηση του συνθέτη και όχι στην 
κοινωνική συνείδηση58. 

Παράλληλα, η πολύμορφη εναλλακτικότητα των τρόπων με τους οποίους χρη-
σιμοποιείται και διαπλάθεται το φυσικό υλικό, και στην οποία στηρίζεται ο εσω-
τερικός πλούτος κάθε μορφής επικοινωνίας, εξαρτάται τόσο από καθορισμένες 
κοινωνικές ανάγκες, όσο και από τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν ώστε το 
μουσικό υλικό να «εξανθρωπιστεί» με τον ένα ή τον άλλο εναλλακτικό τρόπο. 

Όπως υποδείχθηκε ήδη στο εισαγωγικό κεφάλαιο, το υπόβαθρο των κοινωνι-
κών αναγκών, οι οποίες καθορίζουν τι θα εκφραστεί με το μουσικό έργο, συνίστα-
ται στις ποικίλες κοινωνικές διαδικασίες που αναπτύσσονται, καθώς και στην 
πνευματική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί. Τα τεχνικά μέσα αποτελούν επίσης έναν 
από τους παράγοντες που καθορίζουν τις διαδικασίες της μουσικής ζωής. 

Με την έννοια αυτή, και στο πλαίσιο της ανάλυσης που παρουσιάζεται εδώ, η 
κοινωνική ανάγκη εξετάζεται ως συνειδητή σχέση του συλλογικού υποκειμένου με 
την αντικειμενική πραγματικότητα. Η σχέση αυτή γεννιέται από την αλληλεπίδρα-
ση ανάμεσα στο υποκείμενο και την πραγματικότητα. Η θεωρητική σχέση με την 
αντικειμενική πραγματικότητα μετατρέπεται στη συνέχεια σε πρακτική σχέση μ’ 
αυτήν. Αυτό συμβαίνει κατά τη διαδικασία κατά την οποία το υποκείμενο επιδρά 
                                                      
58 Boris Assafiev, Muzikalnaya forma kak protses (Η μουσική μορφή ως διαδικασία), Leningrad: Muzika 

1971, σελ. 295. 



 45

στην πραγματικότητα (φυσική και κοινωνική). Τόσο κατά τη διαμόρφωσή της ως 
θεωρητικής, όσο και κατά τη μετατροπή της σε πρακτική, η σχέση αυτή αλληλεπι-
δρά με τα υπόλοιπα στοιχεία της κοινωνικής (αλλά και της ομαδικής) συνείδησης, 
τα μετασχηματίζει και υφίσταται μεταβολές από την επίδρασή τους. 

Από την άποψη αυτή, η κοινωνική ανάγκη η οποία διαπιστώνεται άμεσα (αλλά 
με θεωρητικό ωστόσο τρόπο) συνιστά εξωτερικευμένη έκφανση των υπόλοιπων 
στοιχείων της κοινωνικής (αλλά και της ομαδικής) συνείδησης. Τα στοιχεία αυτά 
διαμορφώνουν εκείνο το δυναμικό σύστημα των σχέσεων ανάμεσα στο υποκείμε-
νο και την αντικειμενική πραγματικότητα, το οποίο ονομάζεται «κοινωνική συνεί-
δηση». Για το λόγο αυτό, η ίδια η κοινωνική ανάγκη είναι ένας από τους παράγο-
ντες που καθορίζουν την εναλλακτικότητα των τρόπων με τους οποίους μετασχη-
ματίζεται και χρησιμοποιείται το καλλιτεχνικό (και κατά συνέπεια και το μουσικό) 
υλικό. Οι παράγοντες αυτοί συνθέτουν οργανικά το φιλοσοφικό με το κοινωνιολο-
γικό επίπεδο της ανάλυσης. 

Αναφέρθηκε επίσης ότι η κοινωνική θέση του μουσικού έργου καθορίζει τόσο 
τα εσωτερικά του χαρακτηριστικά, όσο και τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της 
μουσικής ζωής γενικότερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση αυτή συνδέ-
εται με τις παρατηρήσεις για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις κοινωνικές ανά-
γκες, την πνευματική ατμόσφαιρα και τις γενικότερες κοινωνικές διαδικασίες, κα-
θώς και με τη θέση για το ρόλο των τεχνικών μέσων, η οποία αναπτύχθηκε παρα-
πάνω. Η σύνδεση αυτή έγκειται στη σχέση ανάμεσα σε εκείνο το οποίο εκφράζεται 
και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Πρόκειται δηλαδή για τη σχέση ανάμεσα 
στο καλλιτεχνικό παραστατικό περιεχόμενο* και την οργάνωση του υλικού (μορφή). 
Η εναλλακτικότητα και η ποικιλομορφία των τρόπων διαμόρφωσης του υλικού 
συνιστούν την «ορατή» πλευρά της σχέσης αυτής. 

Η παραπάνω θέση φαίνεται – για παράδειγμα – αν προσεγγίσει κανείς τη σχέ-
ση ανάμεσα στα ουσιώδη χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής κοινωνικότητας, την 
αντίληψη για το χρόνο και την οργάνωση του μουσικού υλικού. Όπως είναι γνω-
στό, η μεσαιωνική κοινωνικότητα χαρακτηρίζεται από την «κλειστή» ιεραρχική 
δομή και την κυριαρχία της παράδοσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζουν την 
υπερβατικότητα του νοήματος η οποία επικρατεί κατά το μεσαίωνα και η οποία 
συνδέεται με τη σημειακή πρόσληψη της πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η 
αισθητή πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή ως ορατό σημείο κάποιας άλλης πραγ-
ματικότητας που βρίσκεται πέρα από την αισθητήρια εμπειρία. 

Στις συνθήκες αυτές, η αντίληψη για το χρόνο δε συμπίπτει με τη σύγχρονη 

                                                      
* Ο όρος αυτός, όπως και ο όρος «παράσταση» χρησιμοποιούνται με την έννοια της ιδεατής «εικόνας» 
που σχηματίζεται στη συνείδηση ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, ταξινόμησης, ιεράρχησης, αξιο-
λόγησης κ.λπ. ενός πλήθους δεδομένων τα οποία προέρχονται από την αισθητήρια αντίληψη. Οι παρα-
στάσεις συναρμόζονται – σε ένα επόμενο στάδιο της γνωστικής διαδικασίας – σε έννοιες και κατόπιν 
σε θεωρίες. Οι παραστάσεις – με την έννοια αυτή – υπάγονται στο επίπεδο της αισθητήριας γνώσης. 
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γραμμική και ανυσματική αντίληψη που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος γι’ αυτόν. Η 
μεσαιωνική αντίληψη για το χρόνο συνδέεται με τις ιδέες για την αιωνιότητα και 
την κυκλικότητα (την επανάληψη). Οι ιδέες αυτές χαρακτηρίζουν την κοινωνία 
των γενών, η οποία αναπαράγεται με βάση τις παραδόσεις που κυριαρχούν στη 
συνείδησή της και η οποία είναι προσανατολισμένη στο μύθο και το θρύλο59. Με 
την έννοια αυτή «…ο χρόνος περιορίζεται στο φυσικό κύκλο και τις επαναλαμβα-
νόμενες δραστηριότητες που συνδέονται μ’ αυτόν»60. 

Στη μεσαιωνική μουσική οι αντιλήψεις αυτές εκφράζονται στον τρόπο με τον 
οποίο οργανώνεται το μουσικό υλικό. Στις γρηγοριανές ψαλμωδίες, για παράδειγ-
μα, στο organum, στο conductus, αλλά και στις ύστερες μεσαιωνικές μορφές, όπως 
για παράδειγμα στη φούγκα, δε συναντάται σαφής διάρθρωση της μορφής61. Η 
σαφής διάρθρωση του μουσικού τονισμικού συνεχούς, που εμφανίζεται σε μορφές 
όπως η κλασική φόρμα σονάτα, φέρει χαρακτηριστικά τα οποία τονίζουν τη δρα-
ματική σύγκρουση με τη μοναδικότητά της και την εναλλακτικότητα των λύσεών 
της. Μπορεί να πει κανείς ότι η τελεία πτώση συνδέεται επίσης με τη γραμμική 
ανυσματική αντίληψη για το χρόνο, εφόσον υπογραμμίζει την τελική, μη αντι-
στρέψιμη από χρονική άποψη, στιγμή. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακριβώς από την περίοδο της Αναγέννησης 
προέρχονται δύο πολύ σημαντικές θεωρήσεις για τη μουσική τέχνη: η θεώρηση 
της μουσικής ως ζωγραφικής με ήχους και η θεώρησή της ως δομής, θεμέλιο της 
οποίας αποτελεί η θεματική επεξεργασία62. Επίσης, δεν είναι τυχαίος ο παραλλη-
λισμός ειδικά με τη ζωγραφική. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι υπάρχει κάτι 
κοινό ανάμεσα στις βασικές αρχές της προοπτικής, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
στη ζωγραφική, και τις βασικές αρχές της τονικότητας. Προοπτική σημαίνει να 
τοποθετεί κανείς τις μορφές στο χώρο σε λογικές σχέσεις ως προς κάποιο σταθερό 
σημείο «φυγής». Αυτή δεν μπορεί παρά να είναι η άποψη του ανθρώπου, που α-
ντιλαμβάνεται την πραγματικότητα που τον περιβάλλει όχι ως σημείο κάποιας άλ-
λης, υπερβατικής, υπερ- (ή εξω-)εμπειρικής, υπερ- (ή μετα-)φυσικής πραγματικό-
τητας, αλλά ως αισθητό δεδομένο, η ουσία του οποίου οντολογικά δε βρίσκεται σε 
κάποια υπερβατική σφαίρα. 

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της τονικής αρμονίας τα στοιχεία και τα 
μέρη της μουσικής σύνθεσης, αλλά και η ανάπτυξη του μέλους, σε γενικές γραμ-
μές τοποθετούνται επίσης σε καθορισμένες, λογικές σχέσεις ως προς το τονικό κέ-

                                                      
59 Bλ. για παράδειγμα A. Gurevitch, Srednevekovnii mir (Ο μεσαιωνικός Κόσμος), Moscow: Isskustvo 

1990, σελ. 67-68, 77-79 κ.ά. Επίσης βλ. Georgi Fotev, Socialna realnost i vaobrajenie (Κοινωνική 
Πραγματικότητα και Φαντασία), Sofia: Nauka i Izkustvo 1986, σελ. 91, 93, κ.ά. 

60 Georgi Fotev, όπ. παρ. 
61 Boris Assafiev, όπ. παρ., σελ. 192. 
62 Edward E. Lowinsky, Music in Renaissance Culture, στο Paul Oskar Kristeller, Philip P. Wiener (eds.), 

Renaissance Essays. From the Journal of the History of Ideas, New York, Evanston: Harper & Row 
Publishers 1968, σελ. 370. 
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ντρο. Τόσο η αντίληψη για την προοπτική στη ζωγραφική, όσο και η αντίληψη για 
την μουσική προοπτική προϋποθέτουν πρόσληψη του χώρου και του χρόνου αρκε-
τά διαφορετική από τη μεσαιωνική63. Οι δύο μορφές προοπτικής αποτελούν ιστο-
ρικά δημιουργημένες συμβάσεις με τις οποίες εκφράζονται ουσιαστικά χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα της νέας μορφής κοινωνικότητας η οποία διαμορφώνεται στην 
περίοδο της Αναγέννησης. 

Αυτή είναι η έννοια της παραπάνω παρατήρησης ότι μπορούν να γίνουν συ-
γκρίσεις ανάμεσα στη μεσαιωνική πολυφωνία και τις σχέσεις προσωπικής εξάρτη-
σης. Σε κάθε περίπτωση, η κοσμοθεώρηση της αντίστοιχης εποχής συνιστά το δι-
αμεσολαβητικό κρίκο. Μπορεί να προστεθεί επίσης ότι η κοσμοθεώρηση (και η 
συνείδηση γενικότερα) ως διαμεσολαβητικό στοιχείο αλληλεπιδρά με το μουσικό 
υλικό. 

Οι σχέσεις ανάμεσα στο ίδιο το υλικό από τη μια πλευρά, τις κοινωνικές ανά-
γκες και τις τεχνικές δυνατότητες (για τις οποίες έγινε λόγος στο εισαγωγικό κε-
φάλαιο) από την άλλη, είναι αμφίδρομες. Η κοινωνική συνείδηση, η οποία δια-
μορφώνεται στη βάση αυτή, σε ορισμένες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
συνθήκες αποκτά τέτοιο περιεχόμενο το οποίο επιτρέπει να εμφανιστεί η αισθητι-
κή αντιπαράθεση ανάμεσα στο ιδανικό και την πραγματικότητα. Από κει και πέρα 
το πρόβλημα πλέον μετατρέπεται σε πρόβλημα για τη διαβάθμιση της οξύτητας με 
την οποία παρουσιάζεται αυτή η αντιπαράθεση, όπως επίσης και σε πρόβλημα για 
την αναζήτηση δυνατοτήτων και τρόπων να μετουσιωθεί η δοσμένη μορφή επικοι-
νωνίας σε μέσο για τη διάδοση του ιδανικού και την εξομάλυνση ή την όξυνση της 
αντιπαράθεσης που αναφέρθηκε. 

Η τέχνη του μεσαίωνα, για παράδειγμα, επιδιώκει να προσεγγίσει την υπερβα-
τική πραγματικότητα με τη στυλιζαρισμένη αναπαράσταση της ορατής πραγματι-
κότητας. Για το ζωγράφο του μεσαίωνα ο πίνακας είναι μια αδιαφανής επιφάνεια, 
καλυμμένη με γραμμές και χρώματα που πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως σύμβο-
λα των τρισδιάστατων αντικειμένων64. Ο καλλιτέχνης του μεσαίωνα διαπαιδαγω-
γεί το κοινό του στο πνεύμα αντίστοιχων με την εποχή του ιδανικών. Η αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στο ιδανικό και την πραγματικότητα – στην προκειμένη περίπτωση 
– αποτελεί έκφραση της μυστικιστικής και θρησκευτικής αντίληψης για τον ατελή 
χαρακτήρα της ορατής πραγματικότητας. Γι’ αυτό και η αναπαράσταση της ορα-
τής πραγματικότητας συμφωνεί με τα ιδανικά του ασκητισμού – μοναδική οδό 
σωτηρίας της αμαρτωλής ανθρώπινης ύπαρξης. 

Η κατάσταση είναι ανάλογη και στο χώρο της μουσικής: ο Αυγουστίνος ο Μέ-
γας, για παράδειγμα, θορυβείται από την αισθητική απόλαυση των εκκλησιαστι-
κών ψαλμών, επειδή – κατά την άποψή του – σκοπός της μουσικής δεν είναι να 
                                                      
63 Christopher Small, Μουσική – Κοινωνία – Παιδεία, Αθήνα: Νεφέλη 1983, σελ. 28. 
64 Erwin Panofsky, The Codex Huygens, London: The Warburg Institute 1940, σελ. 92. Παρατίθεται από 
τον Monroe Beardsley, όπ. παρ., σελ. 114. 
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ικανοποιήσει τη σάρκα, αλλά να υποβοηθήσει την ψυχή στην κατανόηση του θεϊ-
κού νοήματος που περικλείεται στο ιερό κείμενο65. 

Στην περίοδο της Αναγέννησης, αντίθετα, το υποκείμενο που μόλις έχει αρχί-
σει να αποκτά τη συνείδηση μιας αυτόνομης, τιτανικής ατομικότητας66, υπεύθυνης 
για την ίδια της τη μοίρα, θεωρεί την delectatio naturalis θεμελιώδες κριτήριο της 
αισθητικής αξιολόγησης. Ο καλλιτέχνης της Αναγέννησης δεν αναζητεί πέρα από 
την ορατή πραγματικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή με τις αισθήσεις, κάποιον 
άλλο κόσμο, πέρα από τις αισθήσεις. Ερευνά τη δοσμένη στις αισθήσεις του πραγ-
ματικότητα και την απολαμβάνει. Το πείραμα εκτοπίζει την ηθική και ασκητική 
προστακτική ρύθμιση όχι μόνο του γενικού, αλλά και της λεπτομέρειας. Ο κανό-
νας των αναλογιών του ανθρώπινου σώματος, για παράδειγμα, που περιγράφεται 
από τον Leon Battista Alberti στην πραγματεία του Della statua, είναι αποτέλεσμα 
παρατήρησης και μετρήσεων πάρα πολλών ατόμων67. Ο Leonardo da Vinci και ο 
Albrecht Dürer χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο. 

Ακριβώς σ’ αυτήν την περίοδο, κατά την οποία το ωραίο αρχίζει να καθορίζε-
ται από την εποπτεία* και να υποτάσσεται στους κανόνες του λόγου (ratio), εμφα-
νίζεται η θεωρία του Johannes Tinctoris. Αργότερα, όταν πλέον η νέα μορφή κοι-
νωνικότητας θα έχει αποκαλυφθεί ως ανεξέλεγκτη «φυσική» δύναμη η οποία δη-
μιουργήθηκε από τα άτομα, αλλά στέκει πάνω από αυτά και τα εξουσιάζει, ο ρο-
μαντισμός (συμπεριλαμβανομένου και του ρομαντισμού στη μουσική) θα υπο-
γραμμίσει με όλα τα δυνατά μέσα την όξυνση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ι-
δανικό και την πραγματικότητα. 

Φυσικά, η εξομάλυνση ή η όξυνση αυτής της αντίθεσης αποτελούν δύο πόλους 
ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν πολυάριθμες «μικτές» βαθμίδες. Σε κάθε περί-
πτωση πάντως, η αποσαφήνιση των παραπάνω αλληλεπιδράσεων προϋποθέτει να 
έχουν αποσαφηνιστεί (από φιλοσοφική άποψη) τα προβλήματα που ήδη τέθηκαν, 
δηλαδή η ιδιοτυπία του φυσικού υλικού που χρησιμοποιείται, καθώς και η σχέση 
του με την κοινωνική ανάγκη και το τεχνικό μέσο. 

β) Το πρόβλημα για το μουσικό υλικό 
Το πρόβλημα για το υλικό της μουσικής τέχνης τίθεται σε δύο επίπεδα, 

σύμφωνα με τις δύο αρχές που αναπτύχθηκαν προηγουμένως: α) την αρχή ότι το 
μουσικό έργο αποτελεί υλοποιημένη (αισθητοποιημένη) μορφή κάποιου νοήμα-
τος68 και είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης μορφής της ανθρώπινης δραστηριό-
                                                      
65 Βλέπε Stoyan Stoyanov, Problemat muzika – tchovek (Το πρόβλημα μουσική – άνθρωπος), Sofia: 

Bulgarian Academy of Sciences 1983, σελ. 11. Επίσης και στο Denesch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 104 και 
11-113. 

66 Ακριβώς σ’ αυτήν την περίοδο εμφανίζεται το ιδανικό του homo universalis. 
67 Βλέπε Monroe Beardsley, όπ. παρ., σελ. 113. 
* Ο όρος «εποπτεία» χρησιμοποιείται με την έννοια της αισθητήριας αντίληψης. 
68 Το πρόβλημα για τη φύση του νοήματος αυτού θα διερευνηθεί στη συνέχεια. 
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τητας – της μουσικοποιητικής (ή μουσικοδημιουργικής) και β) την αρχή ότι η ου-
σία του μουσικού έργου είναι επικοινωνιακή και εκφραστική. 

Το ένα επίπεδο περιλαμβάνει τα προβλήματα που αφορούν τη φύση και την ι-
διοτυπία του μουσικού υλικού ως αντικείμενου, το οποίο διαμορφώνεται (και ανα-
διαμορφώνεται) στη διαδικασία της ποιητικής δραστηριότητας. Με τις ιδιότητες 
που αποκτά στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το μουσικό υλικό εμφανίζεται ως 
φυσικό υπόστρωμα και μέσο της καλλιτεχνικής παραστατικής πραγματοποίησης69. 
Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τα προβλήματα που αφορούν την ουσία του 
μουσικού υλικού ως εκφραστικού μέσου το οποίο υπόκειται στην υποκειμενική 
μουσικοποιητική πράξη και ως ιδιότυπου διυποκειμενικού μέσου επικοινωνίας (με 
την οργανωμένη του μορφή που ονομάζεται μουσικό έργο) το οποίο κάνει δυνατή 
τη μουσική επικοινωνία γενικά. 

β.1) Ο όρος «μουσικό υλικό» 
Σύμφωνα με τον Heinz-Klaus Metzger70 ο όρος «υλικό» χρησιμοποιείται 

μεταφορικά. Επιδιώκεται έτσι να υπογραμμιστεί η αναλογία της μουσικοποιητικής 
δραστηριότητας με άλλες δημιουργικές δραστηριότητες κατά τις οποίες μορφοποι-
είται κάποιο υλικό που χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και είναι εξωτερικό ως 
προς το υποκείμενο της δραστηριότητας. Παράλληλα, με τον όρο «μουσικό υλικό» 
η προσοχή στρέφεται όχι τόσο προς την ακοή (και την ακουστική πρόσληψη), όσο 
προς την αφή. Αυτός ο όρος λοιπόν, αποδίδοντας στον ήχο ξένες προς αυτόν ιδιό-
τητες υποβάλλει την αντίληψη για το συνθέτη-χειρώνακτα71. 

Οι απόψεις αυτές αναμφίβολα μπορούν να δικαιολογηθούν στο βαθμό που 
προσανατολίζονται σε μια κριτική ανάλυση μιας μάλλον χυδαίας υλιστικής ερμη-
νείας των προβλημάτων για το μουσικό υλικό και τη μουσικοποιητική δραστηριό-
τητα. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, δύσκολα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
κάποιος άλλος όρος, φιλοσοφικά καταλληλότερος να προσδιορίσει εκείνο, το ο-
ποίο πριν από την επίδραση της καλλιτεχνικής μορφοπλαστικής δραστηριότητας 
είναι σχετικά αδύνατο να αποτελέσει αντικείμενο πρόσληψης. 

Σχετική αδυναμία πρόσληψης σημαίνει απόλυτη έλλειψη καλλιτεχνικής έκ-
φρασης και απόλυτη αδυναμία να διεξαχθεί οποιαδήποτε καλλιτεχνική επικοινω-
νία. Σημαίνει ακόμη αδυναμία να υπάρξει καλλιτεχνική παραστατική πραγματο-
ποίηση και επομένως απόλυτη αδυναμία του υλικού καθαυτού να συμπεριληφθεί 
σε κάποια μορφή έκφρασης και επικοινωνίας. Όπως, για παράδειγμα το μάρμαρο 
παραμένει μάρμαρο αν ο γλύπτης δεν ασκήσει πάνω σ’ αυτό την ιδιότυπη επίδρα-
                                                      
69 Stoyan Stoyanov, όπ. παρ., σελ. 48. 
70 Βλέπε Heinz-Klaus Metzger, Die geschichtliche Wahrheit des musikalischen Materials, στο Musik wo-

zu. Literatur zu Noten, εκδότης Rainer Riehn, Frankfurt am M.: Suhrkamp 1980, σελ. 137-138. Η άπο-
ψη αυτή παρατίθεται από τον Χ. Ξανθουδάκη στο άρθρο του Μια λειτουργική θεώρηση του μουσικού 
υλικού – περιοδικό Μουσικολογία, Αθήνα: Οδυσσέας 1986, τεύχος 1/1986, σελ. 101-124. 

71 Όπ. παρ. 
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σή του και δεν το μετουσιώσει σε υλοποιημένη καλλιτεχνική παράσταση*, με την 
ίδια έννοια ο ήχος παραμένει φυσικό υπόστρωμα, το οποίο δε μπορεί να προσληφ-
θεί καλλιτεχνικά, επειδή από μόνος του δεν ενσαρκώνει κανένα καλλιτεχνικό πα-
ραστατικό περιεχόμενο, ούτε κανένα καλλιτεχνικό νόημα. Για τους λόγους αυτούς 
το πρόβλημα για το υλικό της μουσικής τέχνης συνδέεται άμεσα με τα ζητήματα 
που αφορούν τη μουσικοποιητική δραστηριότητα. 

Από φιλοσοφική άποψη, η κατηγορία δραστηριότητα, ως σχέση με την πραγ-
ματικότητα, προϋποθέτει να υπάρχουν: α) κάποιο υποκείμενο και κάποιο αντικεί-
μενο, β) αλληλεπίδραση ανάμεσά τους και γ) συνειδητή στάση του υποκειμένου 
απέναντι στο αντικείμενο. Το επίθετο συνειδητή εδώ δε χρησιμοποιείται με την 
ψυχολογική, αλλά με τη φιλοσοφική έννοια. Η αποδοχή λοιπόν της θέσης ότι στην 
προκειμένη περίπτωση πρόκειται πράγματι για μια ιδιότυπη μορφή δραστηριότη-
τας, προϋποθέτει κάποιο αντικείμενο που αντιπαρατίθεται ως εξωτερικό στο υπο-
κείμενο και αλληλεπιδρά μαζί του. Η προσέγγιση αυτή απαντά ίσως στο ερώτημα 
για την αντικειμενικότητα, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα για την υλικότητα. Στο 
βαθμό που αποδέχεται κανείς το γεγονός ότι το αντικείμενο της δραστηριότητας 
υπάρχει ανεξάρτητα από το υποκείμενο, και είναι άμεσα ή έμμεσα αισθητό, στον 
ίδιο βαθμό το αντικείμενο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί υλικό ή τουλάχιστον ίδιο 
της ύλης. 

Η δραστηριότητα ωστόσο, δεν είναι πάντοτε προσανατολισμένη σε κάποιο ά-
μεσα ή έμμεσα αισθητό αντικείμενο. Αντικείμενο δραστηριότητας μπορεί να απο-
τελούν και εκείνα τα πράγματα, τα οποία η μεσαιωνική φιλοσοφία προσδιόριζε ως 
«νοητώς αντιληπτά». Σε αντίθεση με τα αισθητά, τα νοητώς αντιληπτά πράγματα 
δε μπορούν να χαρακτηριστούν «υλικά». Τα συναισθήματα, τα ιδανικά, οι σκοποί 
κ.λπ. που συνιστούν το αντικείμενο σε μια σειρά από μορφές της δραστηριότητας 
(όπου συμπεριλαμβάνεται και η καλλιτεχνική) δεν είναι υλικά αντικείμενα. Γι’ αυ-
τό και η δραστηριότητα – ως σχέση με την πραγματικότητα – διακρίνεται σε θεω-
ρητική και πρακτική. 

Από την άποψη αυτή, η μουσικοποιητική δραστηριότητα ορίζεται ως θεωρητι-
κή και πρακτική ταυτόχρονα. Η δραστηριότητα αυτή ορίζεται επίσης ως θεωρητι-
κή και πρακτική και από την άποψη της θεώρησης του καλλιτεχνικού έργου (συ-
νεπώς και του μουσικού) ως αισθητοποιημένου νοήματος. Η θεωρητική σχέση με 
την πραγματικότητα εκφράζεται με τη γέννηση (ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρα-
σης ανάμεσα στο υποκείμενο και την πραγματικότητα) του καλλιτεχνικού επινοή-
ματος και στη συνέχεια με τη διαμόρφωσή του σε καλλιτεχνική παράσταση στη 
συνείδηση του δημιουργικού υποκειμένου. Η πρακτική σχέση πραγματοποιείται 
με τη διαδικασία αντικειμενοποίησης της καλλιτεχνικής παράστασης, με τη διαδι-
κασία υλοποίησής της, που ονομάζεται καλλιτεχνική δημιουργική δραστηριότητα. 

                                                      
* Αν δηλαδή δεν αισθητοποιήσει καλλιτεχνικά κάποιο νόημα με τη βοήθεια αυτού του υλικού. 



 51

Ακριβώς σ’ αυτό το πλαίσιο βρίσκουν τη θέση τους τα μέσα, με τα οποία διεξάγε-
ται αυτή η διαδικασία και τα οποία, εφόσον γίνεται λόγος για μουσικοποιητική 
δραστηριότητα, είναι ηχητικά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο όρος «μουσικό υλικό» επιδιώκει να υπογραμμί-
σει κυρίως την οντολογική αυτονομία του αντικειμένου της πρακτικής μουσικοποι-
ητικής δραστηριότητας από τη συνείδηση του δρώντος υποκειμένου. Δεύτερο, ο 
όρος αυτός – όπως χρησιμοποιείται εδώ – προϋποθέτει να υπάρχει κάποιο μη υλι-
κό «πράγμα», το οποίο μπορεί να αποκτήσει καλλιτεχνικά επικοινωνιακές ιδιότη-
τες μόνον εφόσον αντικειμενοποιηθεί, μόνον εφόσον υλοποιηθεί με τη βοήθεια 
κάποιων μέσων. Τρίτο, το επίθετο «μουσικό» υπογραμμίζει τη διαφορά ανάμεσα 
στο υλικό αυτό και τα αντικείμενα άλλων μορφών καλλιτεχνικής δημιουργικής 
δραστηριότητας. Με τον όρο αυτό επομένως επιδιώκεται να καθοριστεί η ειδο-
ποιός διαφορά του αντικειμένου της πρακτικής μουσικοποιητικής δραστηριότητας. 
Τέλος, ο ορισμός εργασίας για το μουσικό έργο, ο οποίος προτάθηκε, και η προ-
σπάθεια να διερευνηθούν η στατική και η δυναμική του δε μπορούν να παραβλέ-
ψουν το πρόβλημα για το φυσικό του υπόστρωμα. Ο όρος «μουσικό υλικό» αντα-
ποκρίνεται και σ’ αυτήν την απαίτηση. 

β.2) Η τονισμική θεωρία 
Ο χαρακτηρισμός της μουσικής τέχνης ως τέχνης των ήχων θέτει στο κέ-

ντρο της προσοχής τα προβλήματα για τον ποιοτικό καθορισμό του ήχου, δηλαδή 
για τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά, τα οποία μετατρέπουν τον ήχο σε μέσο 
μουσικής έκφρασης και επομένως σε μέσο μουσικής επικοινωνίας. Ο έναρθρος λό-
γος, η ομιλία, συνιστά επίσης ηχητικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (τόσο 
καλλιτεχνικής, όσο και μη καλλιτεχνικής). Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται να δια-
κρίνει κανείς ανάμεσα στη μουσική και μη μουσική έκφραση και επικοινωνία με 
ηχητικά μέσα. 

Από την άποψη αυτή, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα που αφορούν τις εκ-
φραστικές και επικοινωνιακές δυνατότητες της ομιλίας και του μουσικού υλικού, 
τα ενδεχόμενα κοινά χαρακτηριστικά τους, πέρα από την ηχητική τους βάση, κ.λπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόβλημα το οποίο τίθεται στην ουσία αφορά το διαχωρισμό 
της μουσικής από τη μη μουσική εκφραστική και επικοινωνιακή ανθρώπινη ηχο-
εκδήλωση. 

Φαίνεται ότι πρώτος ο Δημόκριτος ασχολήθηκε με τη σχέση ανάμεσα στη 
γλώσσα και τη μουσική, εξετάζοντας τα διάφορα στοιχεία του μουσικού υλικού 
(ήχος, διάστημα, μουσικό σύστημα) σε αναλογία με την οργάνωση της γλώσσας 
(με τη σύγχρονη ορολογία: φώνημα, μόρφωμα κ.λπ.)72. Στη συνέχεια, το πρόβλη-
μα αυτό βρήκε νέες λύσεις ιδιαίτερα κατά το δεύτερο στάδιο της ιστορίας του 

                                                      
72 Annemarie Jeanette Neubecker, όπ. παρ., σελ. 30. 
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μουσικού έργου. 
Μόνο όταν το μουσικό έργο αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ως ιδιότυπη γλώσσα 

των συναισθημάτων73, γίνεται δυνατό να παρατηρήσουν οι άνθρωποι το γεγονός 
ότι υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στη γλώσσα και τη μουσική, κάτι που τις ενώνει 
ως δύο διαφορετικές μορφές ηχοεκδήλωσης. Μόλις κατά τον εικοστό αιώνα όμως, 
διατυπώθηκε με σαφήνεια και στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε θεωρία η ιδέας για 
την τονισμική φύση τόσο της λεκτικής, όσο και της μουσικής ηχοεκδήλωσης74. Η 
ιστορία της ιδέας αυτής ξεκινά ήδη από την Αναγέννηση και φτάνει μέχρι τις μέ-
ρες μας. Μπορεί να την ανιχνεύσει κανείς στις απόψεις τόσο απομακρυσμένων με-
ταξύ τους από χρονική άποψη στοχαστών, όπως είναι για παράδειγμα ο Vincenzo 
Galilei (1520-1591)75 και ο J.-J. Rousseau76. 

Η τονισμική θεωρία αποδεικνύεται ικανή να ερμηνεύσει την κοινή ουσία των 
ποικίλων μορφών εκφραστικής και επικοινωνιακής ανθρώπινης ηχοεκδήλωσης και 
είναι σε θέση να ερμηνεύσει την καταγωγή της. Ο βασικός λόγος είναι ότι στηρί-
ζεται στην αρχή για την κοινωνική φύση της μουσικής. Οι ποικίλες θεωρίες για την 
καταγωγή της μουσικής (που εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα της μελέτης ιθαγενών 
μουσικών πολιτισμών από διάφορους εθνομουσικολόγους, όπως είναι ο Kurt 
Sachs, o Ernst Hornbostel, o Heinrich Besseler, o John Blacking, o Bruno Nettl 
κ.ά.) οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την τονισμική της φύση, δύσκολα μπορούν 
να αποφύγουν τις περιοριστικές αναγωγές ή τη μονόπλευρη και απλουστευτική 
θεώρηση του προβλήματος. 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη θεωρία του Karl Bücher77 η ανθρώπινη αντί-
ληψη για το ρυθμό, ο οποίος εξελίσσεται σε μουσικό, εμφανίζεται στη διαδικασία 
της συλλογικής εργασίας. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί το ρόλο που παίζει ο ρυθ-
μός στην εργασία, όταν παρατηρεί ότι η παραγωγικότητα αυξάνει αν η δραστηριό-
τητά του είναι υποταγμένη σε κάποιο ρυθμό. 

Η θεωρία αυτή, όμως, όπως και η θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο ρυθμός 
εμφανίζεται πριν από την εμφάνιση των άλλων μουσικών φαινομένων, δεν παίρ-
νουν υπόψη τους τα εξής: πρώτο, ότι μόνο σε αρκετά αναπτυγμένους μουσικούς 
πολιτισμούς, όπως είναι αυτοί της Αφρικής, συναντώνται καθαρά ρυθμικές εκδη-
λώσεις, χωρίς μελωδία. Σε συγκριτικά απλούστερες μουσικές εκδηλώσεις, όπως 
είναι αυτές της φυλής των Weddah (Κεϋλάνη), των Klamath (Καλιφόρνια) και των 
Fuegians (Νότια Αμερική) δεν απαντάται μουσική μόνο για κρουστά78. Συνεπώς, 
                                                      
73 Φαίνεται ότι ο Josquin Desprez (ή des Pres, περίπου 1450-1521) εξετάζει πρώτος τη μουσική ως συ-
νειδητή έκφραση των υποκειμενικών συναισθημάτων. 

74 Βλ. Boris Assafiev, όπ. παρ., Bruno Nettl, Η Μουσική στους Πρωτόγονους Πολιτισμούς, Αθήνα: Κάλ-
βος 1986, σελ. 161-162, Stoyan Stoyanov, Intonacia i muzikalen obraz (Τονισμός και Μουσική Παρά-
σταση), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences 1973. 

75 Βλ. Denesch Zoltai, όπ. παρ., 174-175. 
76 Βλ. την πραγματεία του για την καταγωγή των γλωσσών που υποδείχθηκε. 
77 Bruno Nettl, όπ. παρ., σελ. 80 και 159-160. 
78 Όπ. παρ., σελ. 79. 
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θα πρέπει να υποτεθεί ότι η ρυθμική οργάνωση δε μπορεί να προϋπάρχει του μέ-
λους και ότι αυτά τα δύο στοιχεία συμβάδιζαν ανέκαθεν. Δεύτερο, η θεωρία αυτή 
δεν παίρνει υπόψη ότι σε πολλούς από τους πολιτισμούς που μελετήθηκαν – και 
για τους οποίους μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η μουσική τους συνιστά ιστορικό 
στάδιο στην εξέλιξη της λεγόμενης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής – δεν υπάρχουν 
τραγούδια «της δουλειάς». 

Άλλη θεωρία, η θεωρία του Hugo Riemann, προτείνει ότι βάση για την εμφά-
νιση του ρυθμού αποτελεί η φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού και πιο συ-
γκεκριμένα τη διπλή της, συμπληρωματική φύση79: εισπνοή και εκπνοή, αμφοτε-
ρόπλευρη συμμετρία του ανθρώπινου σώματος κ.λπ. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, 
η μουσική μπορεί σε τελική ανάλυση να οργανωθεί με βάση το τετραμερές μέτρο. 
Το τετραμερές μέτρο στην προκειμένη περίπτωση έχει προτιμηθεί έναντι του δι-
μερούς, επειδή είναι τετραμερής η ανθρώπινη καρδιά. 

Είναι εμφανές ότι η θεωρία αυτή παίρνει υπόψη της σχεδόν αποκλειστικά το 
βιολογικό υπόστρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως άλλωστε και η θεωρία του 
Charles Darwin, σύμφωνα με την οποία η μουσική εξελίσσεται από τα ερωτικά 
καλέσματα των ζώων80. Η θεωρία του Hugo Riemmann, όμως δεν παίρνει υπόψη 
της το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής των ιθαγενών είναι ασύμμε-
τρο. 

Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δε φαίνεται να λαμβάνεται καθόλου υπόψη από τις 
θεωρίες που αναφέρθηκαν και οι οποίες απολυτοποιούν το ρόλο του βιολογικού 
παράγοντα, είναι η κατ’ αρχήν κοινωνική φύση της μουσικής. Όταν ως θεμέλιο για 
την εμφάνιση της μουσικής εξετάζει κανείς μόνο το βιολογικό ή μόνο το φυσιολο-
γικό υπόστρωμα των μουσικών εκδηλώσεων, τότε παρατηρείται βιολογικός ανα-
γωγισμός. 

Ωστόσο, θα ήταν επίσης αστήρικτος και ο ισχυρισμός ότι οι παραπάνω θεωρί-
ες, έχουν διαψευστεί απόλυτα. Αναμφίβολα, το φυσιολογικό υπόστρωμα των σχέ-
σεων του ανθρώπου με την πραγματικότητα που τον περιβάλλει (φυσική και κοι-
νωνική) παίζει αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη μιας τόσο ιδιόμορφης έκ-
φανσης της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι η μουσική. Δε μπορεί κανείς 
να αρνηθεί, για παράδειγμα, το ρόλο που παίζουν η φυσιολογία της ακουστικής 
αντίληψης και οι ανώτερες νευρικές λειτουργίες στις διαδικασίες που συνδέονται 
με τη μουσική έκφραση και επικοινωνία. Αλλά θα ήταν επίσης άτοπο να απορρί-
ψει κανείς το ρόλο μιας τέτοιας διαδικασίας, όπως είναι η εργασία, κατά την ανά-
πτυξη της οποίας ο άνθρωπος επιδρά στη φύση και την «εξανθρωπίζει». Φαίνεται 
πάντως, πως είναι μάλλον δύσκολο για κάθε θεωρία που λαμβάνει υπόψη της ένα 
και μόνο παράγοντα, να αποφύγει τις απλουστευτικές αναγωγές. 
                                                      
79 Hugo Riemann, Grundlinien der Musikästhetik, Berlin: Max Hesses Verlag 1921, σελ. 52-53. Βλ. επί-
σης και Bruno Nettl, όπ. παρ. 

80 Bruno Nettl, όπ. παρ., σελ. 159. 



 54 

Οι θεωρίες οι οποίες συνδέουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εμφάνιση της 
μουσικής με τον προφορικό λόγο κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονται πιο κοντά 
στην αλήθεια. Αξίζει να αναφερθεί εδώ η θεωρία του Karl Stumpf, η οποία υπο-
στηρίζει ότι η σταθερότητα του τονικού ύψους (και επομένως η ανάπτυξη της δια-
κριτικής ικανότητας του ανθρώπου) εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της ανάγκης για 
ηχητική σηματοδότηση σε μεγάλες αποστάσεις. 

Άλλη θεωρία, που συνδέει την εμφάνιση της μουσικής με το λόγο, είναι η θε-
ωρία του Siegfried Nadel81. Με βάση τις παρατηρήσεις του για τη στενή σχέση 
ανάμεσα στις διάφορες μουσικές εκδηλώσεις και τις μυθολογικές και μαγικές α-
ντιλήψεις, ο S. Nadel οδηγείται στο συμπέρασμα πως η μουσική εμφανίζεται ως 
αποτέλεσμα της προσπάθειας να δημιουργηθεί κάποια ιδιότυπη γλώσσας, με τη 
βοήθεια της οποίας οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επικοινωνούν με τις υπερφυσι-
κές δυνάμεις. 

Για την πρώτη από τις δύο αυτές θεωρίες παραμένει ανυπέρβλητο εμπόδιο η 
παντελής έλλειψη κάποιων στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να την επιβεβαιώ-
σουν ή να την διαψεύσουν: σε κανένα μουσικό πολιτισμό δε συναντώνται σήματα 
τέτοιου είδους, για τα οποία θα φαινόταν ασφαλής ο ισχυρισμός ότι αποτελούν τη 
βάση για την ανάπτυξη μουσικής ηχοεκδήλωσης. Η δεύτερη θεωρία, όπως υποδει-
κνύει και ο Bruno Nettl, είναι επίσης δύσκολο να αποδειχθεί, επειδή τα μαγικά και 
θρησκευτικά άσματα των μουσικών πολιτισμών που μελετήθηκαν είναι ήδη αρκε-
τά σύνθετα, για θεωρηθούν υπολείμματα από παλαιότερες και απλούστερες μου-
σικές εκδηλώσεις. 

Οι θεωρίες που αναφέρθηκαν δείχνουν τις δυσκολίες που συναντά κανείς όταν 
προσεγγίζει το πρόβλημα για την καταγωγή της μουσικής με τα μέσα που διαθέτει 
η θετικιστικά προσανατολισμένη μεθοδολογίας. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
αυτή, προσπαθεί κανείς να λύσει το πρόβλημα κυρίως από τις θέσεις της «τεχνι-
κής» μουσικολογίας. Η τονισμική θεωρία προϋποθέτει μία όχι τόσο (ή όχι μόνο) 
καθαρά μουσικολογική, όσο φιλοσοφική προσέγγιση. 

Σύμφωνα με την τονισμική θεωρία, η φύση της μουσικής και του προφορικού 
λόγου είναι κοινή. Και οι δύο έλκουν την καταγωγή τους από κάποια προμουσική 
και προλογική (ή προλεκτική) μορφή επικοινωνίας82. Η ιδέα για την κοινή προέ-
λευση του λόγου και της μουσικής έχει διατυπωθεί επίσης και από τον Bruno 
Nettl83 το 1956, αλλά παραμένει μάλλον ιδέα και δεν αναπτύσσεται ως ολοκληρω-
μένη θεωρία. 

Η τονισμική θεωρία εμφανίζεται από την ανάγκη να αναλυθεί η εσωτερική δι-
αλεκτική της μουσικής κίνησης – οι εσωτερικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη 
σχέση τους με τον κοινωνικό και ιστορικό τους καθορισμό. Από την άποψη αυτή ο 
                                                      
81 Bruno Nettl, όπ. παρ., σελ. 18 και σελ. 160. 
82 Boris Assafiev, όπ. παρ. και Stoyan Stoyanov, όπ. παρ. 
83 Bruno Nettl, όπ. παρ., σελ. 161. 
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Boris Assafiev προσδιορίζει τον τονισμό ως νοηματοδότηση του ήχου, η οποία δι-
ακρίνεται σε μουσική και λεκτική. 

Έτσι, ο όρος τονισμός δε νοείται ως απλή διαπίστωση της απόκλισης από κά-
ποιο πρότυπο, ως διαπίστωση δηλαδή της ορθής ή της εσφαλμένης απόδοσης του 
τόνου. Ο τονισμός της ομιλίας νοείται ως «…νοηματοδότηση ήχων που δεν είναι 
μουσικά προσδιορισμένοι και δεν έχουν σταθεροποιηθεί με μουσικές αποστάσεις ή 
με σταθερές σχέσεις, όπως οι ήχοι οι οποίοι έχουν γίνει τόνοι»84. Από την άλλη 
πλευρά, ο μουσικός τονισμός συνιστά «…νοηματοδότηση ήχων οι οποίοι ήδη έ-
χουν διαμορφωθεί ως σύστημα επακριβώς σταθεροποιημένων από τη μνήμη ηχη-
τικών σχέσεων: τόνων και τονικοτήτων»85. Ο τονισμός ουσιαστικά αποτελεί 
πραγματοποιημένο ήχο, ανεξάρτητα αν η πραγματοποίηση αυτή γίνεται στην εσω-
τερική ακοή, με τη φωνή, ή με τη βοήθεια κάποιου μουσικού οργάνου. Στο πλαί-
σιο αυτό, εφόσον πρόκειται για σταθεροποιημένες από τη μνήμη ηχητικές σχέσεις, 
ο Boris Assafiev συμπεραίνει ότι «…κάθε μουσικός τονισμός, ακόμη και ο α-
πλούστερος, προϋποθέτει την ύπαρξη δύο στιγμών: ηχοεκδήλωση και σχέση της 
ηχοεκδήλωσης αυτής με κάθε επόμενή της»86. 

Η τονισμική θεωρία άνοιξε νέες προοπτικές στη διερεύνηση του προβλήματος 
για την ιστορική εμφάνιση της μουσικής. Ο Stoyan Stoyanov, με βάση την τονι-
σμική θεωρία περιγράφει τη διαδικασία αυτή με τον ακόλουθο τρόπο: «Η ανθρώ-
πινη ηχοπαραγωγή στο κατώτατο επίπεδο (εξέλιξης – Α. Μ.), ως αδιάσπαστο τμή-
μα των καθαρά φυσιολογικών αντιδράσεων του οργανισμού, δεν έχει εκφραστικό 
χαρακτήρα. Τέτοιο χαρακτήρα αποκτά μετά από μακρά εξέλιξη, στην πορεία της 
οποίας η ηχοπαραγωγή αναπτύσσεται σε ηχοεκδήλωση (ή ηχοέκφραση – Α. Μ.). 
Αυτή είναι η πρώτη φάση στην ανάπτυξη της ικανότητας του ανθρώπου να τονίζει 
(to intonate, intonieren – Α. Μ.), δηλαδή να εκφράζεται με τη βοήθεια ήχων, έστω 
κι αν ακόμη πρόκειται για το πιο πρωτόγονο επίπεδο. Κατά την εξέλιξη του σύν-
θετου συστήματος ‘ήχος-λόγος-σκέψη-τονισμός’ – εξέλιξη που συνδέεται στενά 
με την εξέλιξη της συνείδησης και της ψυχικής ζωής – βαθμιαία διαφοροποιού-
νται, παρόλο που από πολλές απόψεις είναι παρεμφερείς, δύο σφαίρες της τονι-
σμικής ηχοεκδήλωσης: λεκτική και μουσική. Ο μουσικός τονισμός… …είναι κα-
θαρά ανθρώπινη ικανότητα, η οποία εμφανίζεται και διαμορφώνεται σε ένα συ-
γκριτικά υψηλό στάδιο ανάπτυξης της συνείδησης, όταν εμφανίζονται η διακριτι-
κή ικανότητα και οι απαρχές της λογική σκέψης. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορί-
ζουν και τις πρώτες μορφές του τρόπου σκέψης με βάση μουσικές κλίμακες οποι-
ασδήποτε μορφής»87. 

                                                      
84 Boris Assafiev, όπ. παρ., σελ. 198. 
85 Όπ. παρ. 
86 Όπ. παρ. 
87 Stoyan Stoyanov, όπ. παρ., σελ. 40-41. 
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Στα σχήματα 4 και 588 δίνονται παραστα-
τικά τα διάφορα στάδια της εξέλιξης αυτής. 

Αυτή η τοποθέτηση του προβλήματος – η 
οποία είναι μάλλον ψυχολογικού τύπου – μπο-
ρεί να συμπληρωθεί με την άποψη ότι οι δια-
δικασίες με τις οποίες διαμορφώνεται η αν-
θρώπινη τονισμική ικανότητα (μουσική και 
λεκτική) αναπτύσσονται μόνο διαμέσου των διυποκειμενικών σχέσεων και μέσα σ’ 
αυτές, διαμέσου της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Δηλα-
δή, η διαδικασία διαμόρφωσης και ανάπτυξης της τονισμικής ικανότητας είναι δυ-
νατή μόνο μέσα στην κοινωνία και διαμέσου αυτής. 

Υπάρχει ακόμη ένα 
επιχείρημα μεθοδολο-
γικού χαρακτήρα, υπέρ 
της θεωρίας αυτής για 
την καταγωγή της μου-
σικής. Όπως υποδεί-
χθηκε ήδη, το υπόβα-
θρο των ποικίλων μορ-

φών της κοινωνικής συνείδησης συνίσταται στις αντίστοιχες μορφές της δραστη-
ριότητας (επομένως και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά). Το ίδιο ισχύει και για 
τις μορφές επικοινωνίας. Έτσι, αν στο σύστημα «μορφές δραστηριότητας – μορ-
φές επικοινωνίας – μορφές κοινωνικής συνείδησης» συστηματοποιός παράγοντας 
είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας, τότε αυτά τα ίδια χαρακτη-
ριστικά καθορίζουν ποιοτικά και τα άλλα δύο υποσυστήματα, δηλαδή τις μορφές 
επικοινωνίας και τις μορφές κοινωνικής συνείδησης. 

Επομένως, ο συγκρητικός χαρακτήρας που έχουν οι μορφές της δραστηριότη-
τας, και ο οποίος χαρακτηρίζει την πρωτόγονη κοινότητα, προκαθορίζει το συ-
γκρητικό χαρακτήρα των μορφών επικοινωνίας και το συγκρητισμό των μορφών 
της συνείδησης. Από την άποψη αυτή μπορεί να αποσαφηνιστεί ο συγκρητισμός 
της μυθολογικής συνείδησης. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, η προμουσική 
και προλεκτική μορφή επικοινωνίας, που προαναφέρθηκε, συνιστά την αντίστοιχη 
συγκρητική μορφή επικοινωνίας. Η μορφή αυτή στη συνέχεια διαφοροποιείται σε 
λεκτικό και μουσικό τονισμό. 

Η υπόθεση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία εκείνα τα ο-
ποία συναντώνται σε ιθαγενείς μουσικούς πολιτισμούς και τα οποία μάλλον απο-
τελούν υπολείμματα του συγκρητισμού των μορφών επικοινωνίας. Ένα από τα 
στοιχεία αυτά είναι η ονομασία των τραγουδιών. Όπως υποδεικνύει, για παράδειγ-

                                                      
88 Όπ. παρ., σελ. 55 και 57, αντίστοιχα. 
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μα, ο John Blacking89, στην έρευνά του για τη μουσική της φυλής Weddah της 
Κεϋλάνης, το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής αυτής έχει δημιουργηθεί σε συνάρ-
τηση με κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονός ή με αφορμή κάποιες συγκεκρι-
μένες περιστάσεις. Η μουσική εκδήλωση στους Weddah χρησιμοποιείται ως σύμ-
βολο για τη δοσμένη δραστηριότητα της κοινωνικής ομάδας. Ο ίδιος ερευνητής 
διαπιστώνει ότι η ονομασία κάθε κοινωνικού γεγονότος ταυτίζεται με την ονομα-
σία του μουσικού «κομματιού» που το συνοδεύει. Ο Bruno Nettl διαπιστώνει επί-
σης ότι οι ινδιάνοι που κατοικούν στις πεδιάδες της Αμερικής, διακρίνουν τα τρα-
γούδια τους ανάλογα με τις λειτουργίες, τις οποίες οι ίδιοι πιστεύουν πως το καθέ-
να εκτελεί90. 

Ο ίδιος ερευνητής υποδεικνύει στη συνέχεια ότι η έννοια του Ωραίου απουσιά-
ζει συνήθως από τις διαλέκτους των διαφόρων φυλών91. Οι φυλές αυτές χαρακτη-
ρίζουν τα τραγούδια τους «καλά» ή «δυνατά». Ο προσδιορισμός «καλό» υπονοεί 
ωφελιμότητα στο πλαίσιο κάποιας δραστηριότητας: δοσμένο τραγούδι μπορεί να 
είναι καλό για θεραπεία ή για χορό, άλλο μπορεί να είναι καλό για τον πόλεμο, 
κ.λπ. Η έννοια «δυνατό» υπονοεί, κατά πάσα πιθανότητα, τη δύναμη και την κυρι-
αρχία τις οποίες αποκτά κανείς με τη βοήθεια του δοσμένου τραγουδιού, πάνω στα 
πνεύματα που εξουσιάζουν τις φυσικές δυνάμεις. 

Άλλο παρόμοιο στοιχείο είναι η απουσία της έννοιας «μουσική» από τις δια-
λέκτους των φυλών αυτών. Έτσι, για παράδειγμα, ο Jean-Jacques Nattiez92 διαπι-
στώνει ότι η έννοια αυτή είναι άγνωστη στη διάλεκτο των Εσκιμώων Inuit. Το ίδιο 
διαπιστώνει και ο Carol Robertson-de Carbo στους ινδιάνους Mapouche, οι οποίοι 
ζουν στην Αργεντινή93. Σ’ αυτή τη βάση, ο J.-J. Nattiez θέτει το ερώτημα κατά 
πόσο μπορούμε να μιλάμε για μουσική, στην περίπτωση των πολιτισμών, από τους 
οποίους λείπει η έννοια αυτή και οι οποίοι δε διακρίνουν τις μουσικές από τις μη 
μουσικές εκδηλώσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο γλώσσας. Ο ίδιος ο J.-J. Nattiez 
απαντά καταφατικά στο ερώτημα αυτό, λαβαίνοντας υπόψη τη γνώμη του Jean 
Molino, σύμφωνα με την οποία η μουσική είναι κοινωνικό γεγονός, ο προσδιορι-
σμός του οποίου διαφέρει ανάλογα με την εποχή και τον πολιτισμό. Έτσι, στη διά-
λεκτο των Εσκιμώων Inuit δεν υπάρχει λέξη που να σημειώνει τις μουσικές εκδη-
λώσεις, αλλά χρησιμοποιείται λέξη, η έννοια της οποίας περιλαμβάνει τόσο τη 
μουσική, όσο και τη λεκτική ηχοεκδήλωση. 

Επομένως, το πρόβλημα δε συνίσταται στο ότι απουσιάζει η έννοια της μουσι-
κής από τη δοσμένη διάλεκτο. Οι φυλές που μελετήθηκαν αντιλαμβάνονται τη 
μουσική με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που είναι παραδοσιακός για τους ευ-

                                                      
89 John Blacking, όπ. παρ., σελ. 46 και 48. 
90 Bruno Nettl, όπ. παρ., σελ. 54. 
91 Όπ. παρ., σελ. 32. 
92 Jean-Jacques Nattiez, όπ. παρ., σελ. 84. 
93 Όπ. παρ., σελ. 82. 
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ρωπαίους. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η έννοια της μουσικής σ’ αυ-
τούς τους μη ευρωπαϊκούς πολιτισμούς αποτελεί ακόμη ένα επιχείρημα υπέρ της 
τονισμικής θεωρίας για την εμφάνιση της μουσικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, ότι στη γλώσσα των αρχαίων Αιγυπτί-
ων δεν υπάρχει η έννοια του Ωραίου. Φαίνεται, ότι ο διαχωρισμός της αισθητικής 
συνείδησης από τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής συνείδησης πραγματοποιείται 
πολύ αργότερα. Ακόμη και στην περίοδο της ώριμης δουλοκτητικής κοινωνίας, για 
παράδειγμα, ο συγκρητισμός της κοινωνικής συνείδησης ακόμη δεν έχει διασπα-
στεί εντελώς. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όπως αναφέρουν οι Monroe Beardsley και 
Baldwin Smith94, δε διέκριναν την τέχνη από τη θρησκεία και την πολιτική. Είναι 
ενδεικτικό το γεγονός, ότι τα γλυπτά και οι τοιχογραφίες σπάνια ήταν τοποθετημέ-
να έτσι, ώστε να ευνοούν τη διαδικασία της αισθητικής πρόσληψης. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις τα έργα αυτά ήταν κρυμμένα στο σκοτάδι των τάφων. Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι η λειτουργία τους δεν ήταν – τουλάχιστον κυρίως – αισθητική. 

Οι Αιγύπτιοι πίστευαν πως οι νεκροί συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στον 
άλλο κόσμο, αν υπάρχουν εικαστικές αναπαραστάσεις, που θα τους απεικονίζουν 
σε στιγμές πραγματοποίησης αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτός είναι και ο λόγος 
που οι χιλιάδες αναπαραστάσεις οι οποίες κοσμούν τους αιγυπτιακούς τάφους δεν 
έχουν αισθητική, αλλά μάλλον μυστικιστική και μαγική λειτουργία. Παράλληλα, 
είναι γνωστό ότι στην ίδια χρονική περίοδο η αρχιτεκτονική συνιστά μία από τις 
σημαντικότερες εκδηλώσεις του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού. Ωστόσο, στις 
δεκάδες χιλιάδες επιγραφές οι οποίες εγκωμιάζουν τους αρχιτέκτονες ποτέ δε γίνε-
ται λόγος για την ομορφιά των έργων τους. Στις επιγραφές αυτές πάντοτε επαινεί-
ται η αντοχή και η στερεότητά τους. 

β.3) Το μουσικό υλικό ως σχέση 
Η τονισμική θεωρία υπογραμμίζει την ιδιομορφία του υποκειμένου της 

μουσικής τονισμικής διαδικασίας, έχοντας υπόψη τον προσδιορισμό του αντικει-
μένου από αυτό. Από την άποψη αυτή, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι δεν υφί-
σταται κανενός είδους ουδέτερο αντικείμενο (με την έννοια που έχει ο όρος στην 
κοινωνική ιστορία ή τη φιλοσοφία της ιστορίας), το οποίο θα μπορούσε να υπαχθεί 
στον όρο «μουσικό υλικό». Το υλικό μετουσιώνεται σε μουσικό μόνο διαμέσου 
της σχέσης του υποκειμένου (ατομικού ή συλλογικού) μ’ αυτό. 

Η εξάρτηση αυτή ωστόσο, αποδεικνύεται σχετική εφόσον, όπως ήδη αναφέρ-
θηκε, η ιδιοτυπία του ίδιου του υλικού καθορίζει σε κάποιο βαθμό τις νομοτέλειες 
με τις οποίες αναπτύσσεται η δοσμένη μορφή επικοινωνίας. Ο ήχος στην προκει-
μένη περίπτωση παραμένει ουσία*, ενώ η κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένη 

                                                      
94 Monroe Beardsley, όπ. παρ., σελ. 18-19. 
* Substantia. 
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διάκρισή του σε μουσικό ή μη μουσικό αποτελεί μάλλον συμβεβηκός*: μουσικός 
ήχος δεν υφίσταται έξω από το πλαίσιο της κοινωνίας. 

Ακριβώς αυτή η εξάρτηση εξηγεί την αδυναμία της φυσικής και της ψυχολογί-
ας να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της μουσικής. Η επιστήμη της φυσικής σε ερμη-
νευτικό επίπεδο δε μπορεί να υπερβεί τον περιγραφικό χαρακτήρα των συμπερα-
σμάτων της που αφορούν αυτό που είναι ήδη δεδομένο. Με τα μέσα της φυσικής 
δε μπορεί να συλλάβει κανείς τους κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες οι ο-
ποίοι προσδιορίζουν το μουσικό υλικό. Η επιστήμη της ψυχολογίας από την άλλη 
πλευρά, δε μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί εκείνο, το οποίο σε ορισμένες 
εποχές θεωρείται μουσικά απαράδεκτο και κακόηχο, σε άλλες ιστορικές περιόδους 
γίνεται αποδεκτό ως φυσική ιδιότητα του υλικού και μάλιστα – σε ορισμένες περι-
πτώσεις – θεωρείται μουσικά επιβεβλημένο. 

Η παραδοσιακή θεωρία της μουσικής, η οποία είναι χαρακτηριστική για συ-
γκεκριμένη πολιτισμική 
κοινότητα, περιγράφει τα 
στοιχεία του μουσικού υ-
λικού που φαίνονται στο 
σχήμα 6. Ούτε αυτή όμως 
έχει τη δυνατότητα να α-
παντήσει στο παραπάνω 
ερώτημα. Η θεωρία αυτή 
διερευνά ορισμένα εκφρα-
στικά μέσα, χωρίς όμως να 
υπεισέρχεται στην κοινω-
νική και ιστορική τους ου-
σία. 

Το σχήμα 6 είναι με κάποια έννοια συμβατικό, επειδή η κλίμακα, τα διάφορα 
τμήματα, στα οποία κερματίζεται το μουσικό τονισμικό συνεχές (τουλάχιστον στη 
λεγόμενη δυτικοευρωπαϊκή μουσική), όπως η περίοδος, η φράση, το μοτίβο κ.λπ., 
καθώς επίσης το μουσικό σύστημα, αλλά και η μουσική μορφή, μπορούν να θεω-
ρηθούν στοιχεία του συστήματος, που ονομάζεται «μουσικό υλικό». Παρόλα αυτά, 
η τοποθέτηση του τόνου στο κέντρο του σχήματος δεν είναι συμβατική. Κεντρικό 
στοιχείο αναφοράς του συστήματος του μουσικού υλικού είναι ο τόνος με τα βα-
σικά του χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα στοιχεία συνάγονται από τη θεώρηση των 
τόνων είτε στη συγχρονία είτε στη διαχρονία τους. Παράλληλα, δεν είναι δυνατό 
να θεωρήσει κανείς τον τόνο ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά που φαίνονται 
στο σχήμα και τα οποία τον μετατρέπουν σε μουσικά χρησιμοποιήσιμο. 

Οι αρχές της αντίθεσης** και της ταυτότητας (επανάληψης) που υποδεικνύει ο 
                                                      
* Accidens, accidentia. 
** Contrast. 

Σχήμα 6.

Ρυθμική 
αγωγή 

Ύψος 

Δυναμική 

Χροιά 

Μέτρο & ρυθμός 
Τόνος 

Συγχρονία 
(αρμονία) 

Διαχρονία 
(μέλος) 
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Boris Assafiev και οι οποίες ισχύουν στη μορφοπλαστική διαδικασία (τη δημιουρ-
γία δηλαδή του μουσικού έργου), αλλά και στη διαδικασία της μουσικής πρόσλη-
ψης95, προϋποθέτουν την ύπαρξη συστήματος κριτηρίων, το οποίο επιτρέπει τη 
σύγκριση και συνεπώς τη διαπίστωση της ταυτότητας και της αντίθεσης. Οι αρχές 
που αναφέρθηκαν στηρίζονται στις μεθοδολογικά αποδεκτές θέσεις για: α) την ε-
νότητα του μουσικού υλικού με την κίνηση και β) το ρόλο που παίζει η μνήμη και 
επομένως η ιστορική διαδοχικότητα και ο ιστορικό καθορισμός της μουσικής επι-
κοινωνίας. Οι αρχές αυτές λοιπόν, προϋποθέτουν να υπάρχει σύστημα κριτηρίων, 
με βάση το οποίο να μπορεί να κερματιστεί το μουσικό ηχητικό συνεχές. Αυτό έ-
χει σημασία όχι μόνο για τη διαδικασία της δημιουργίας, αλλά και για τη διαδικα-
σία της εποπτείας και πρόσληψης. Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στο σχήμα 6 
συνιστούν στοιχεία ακριβώς αυτού του συστήματος. Με την έννοια αυτή, ο τόνος 
δε μπορεί να υπάρχει ανεξάρτητα από τα στοιχεία αυτά. Πάντως, η σχετική αυτο-
νομία των χαρακτηριστικών αυτών είναι οντολογική. Διαφορετικά, θα ήταν ανύ-
παρκτες οι δυνατότητες για το δημιουργικό υποκείμενο, αλλά και για το υποκείμε-
νο της μουσικής εκτέλεσης, να επιλέγει και να μεταβάλλει ένα ή περισσότερα από 
αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Η ουσία του μουσικού υλικού ως κατά συμβεβηκός προσδιορισμένης σχέσης 
δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά του τόνου τα οποία υποδείχθηκαν 
έχουν αντικειμενική υπόσταση. Τουναντίον μάλιστα, τα χαρακτηριστικά αυτά θε-
ωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο την υποκειμενική διάσταση της ακουστικής 
εποπτείας, αλλά και τις αντικειμενικές ιδιότητες του μουσικά χρησιμοποιήσιμου ή-
χου. Σχετικά μ’ αυτό, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η επιστήμη της φυσικής, η 
οποία ενδιαφέρεται μόνο για την αντικειμενική διάσταση των ηχητικών φαινομέ-
νων, ορίζει τις διάφορες μορφές του ήχου σύμφωνα με την κυματομορφή (περιο-
δικότητα, εξάρτηση από το χρόνο κ.λπ.)96. Η επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία 
ενδιαφέρεται μόνο για την υποκειμενική διάσταση των ίδιων φαινομένων, μελετά 
τη φυσιολογία του ακουστικού οργάνου και προσπαθεί να διαπιστώσει τη σχέση 
ανάμεσα στα ακουστικά ερεθίσματα και την ψυχική ζωή του ατόμου97. 

β.4) Ο κοινωνικός και ιστορικός καθορισμός της 
σχέσης «μουσικό υλικό» 

Ο κοινωνικός και ιστορικός καθορισμός του μουσικού υλικού παρουσιάζε-
ται πρώτα πρώτα στις μεταβολές (στο πλαίσιο του ιστορικού γίγνεσθαι) των κρι-
τηρίων με τα οποία κερματίζεται το μουσικό τονισμικό συνεχές και τα οποία φαί-
νονται στο σχήμα 6. Παράλληλα, η διακριτική ικανότητα, που επιτρέπει τη σύ-
γκριση κατά τη διαδικασία της μουσικής αισθητικής πρόσληψης, είναι επίσης κοι-
                                                      
95 Boris Assafiev, όπ. παρ., σελ. 23-24. 
96 Χ. Σπυρίδης, Μια Εισαγωγή στη Φυσική της Μουσικής, Θεσσαλονίκη: 1986, σελ. 33-34. 
97 Όπ. παρ., σελ. 121. 
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νωνικό και ιστορικό προϊόν. Από την άποψη αυτή, ο ιστορικός καθορισμός και η 
πολύμορφη εναλλακτικότητα του μουσικού υλικού αφορούν τόσο τις υποκειμενι-
κές, όσο και τις αντικειμενικές διαστάσεις του. 

Για παράδειγμα, οι διαφορετικές αντιλήψεις για τη συμφωνία και τη διαφωνία, 
οι οποίες διαμορφώθηκαν ιστορικά, φαίνεται ότι δεν εξαρτώνται τόσο από την τε-
χνική κατασκευής των οργάνων και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όσο από τη φι-
λοσοφικά προσανατολισμένη προσέγγιση του μουσικού υλικού: ο Πυθαγόρας ορί-
ζει το διάστημα της τρίτης ως διάφωνο, όχι μόνο επειδή στην εποχή του δεν ήταν 
δυνατή η μέτρηση των διαστημάτων με τα μέσα της φυσικής επιστήμης (παλμικές 
κινήσεις ανά δευτερόλεπτο), αλλά κυρίως επειδή είναι πεισμένος για την ανα-
γκαιότητα να καθορίζονται τα διαστήματα με καθαρά μαθηματικό – διανοητικό – 
τρόπο. Αντίθετα ο Αριστόξενος από τον Τάραντα, θεωρεί ότι τα προβλήματα του 
μουσικού υλικού θα πρέπει να λύνονται με βάση την αισθητή απόλαυση. Αναπό-
φευκτα φτάνει στο συμπέρασμα για τη συμφωνία των διαστημάτων της τρίτης 4:5 
και 5:698. Αυτού του είδους η προσέγγιση, που στη διάρκεια του μεσαίωνα έχει ε-
κτοπιστεί από τη μυστικιστική θεωρητικολογία με τους αριθμούς, αρχίζει να κάνει 
δειλά την εμφάνισή της ξανά, όταν το δέκατο τέταρτο αιώνα ο Philippe de Vitry 
(1291-1361), εκπρόσωπος της ars nova, αποκαθιστά τα «δικαιώματα» των διαστη-
μάτων της τρίτης, της έκτης και του λεγόμενου diabolus in musica (αυξημένη τε-
τάρτη) και αρχίζει να 
χρησιμοποιεί ελεύθερα 
την τέλεια πτώση99. 

Ο μεσαίωνας επέ-
βαλε την ηθικολογική 
προσέγγιση του μουσι-
κού υλικού. Το μουσικό 
σύστημα των τρόπων*, 
που προτίμησε η εκ-
κλησία, στηρίζεται στη 
θρησκευτική ηθική δι-
χοτόμηση του μουσικού υλικού, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω. Είναι ενδεικτικό 
το γεγονός, ότι η συστηματοποίηση των εκκλησιαστικών τρόπων (σχήμα 7 στην 
προηγούμενη σελίδα100) που προτείνει ο Alcuin (περίπου 753-804), περιλαμβάνει 
μόνο τέσσερις αυθεντικούς και τέσσερις πλάγιους τρόπους. 

Αυτοί είναι οι τρόποι τους οποίους αποδέχεται η εκκλησία ως κατάλληλους για 
                                                      
98 Hans J. Moser, όπ. παρ., σελ. 172-173. 
99 E. Vuillermoz, όπ. παρ., τ. 1, σελ. 68. 
* Στη βουλγαρική και τη ρωσική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, αναφερόταν και ως «οκτώηχος». 
100 Βλέπε Denesch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 147. Επίσης και στο K. Rosenschield, Istoriya na muzikata 

(Ιστορία της Μουσικής), Sofia: Muzika 1982, τ. 1, σελ. 89-90 και στο Όττο Κάρολυι, Εισαγωγή στη 
Μουσική, Αθήνα: Νεφέλη 1983, σελ. 53-54. 

Σχήμα 7. 
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να συντίθενται μελωδίες, ικανές να ασκήσουν την απαιτούμενη παιδευτική λει-
τουργία και να διευκολύνουν την ψυχή του ακροατή στην κατανόηση του αλληγο-
ρικού νοήματος που περικλείεται στα ιερά κείμενα. 

Από τη συστηματοποίηση αυτή λείπουν ο ιώνιος και ο αιόλιος τρόπος (σχήμα 
8). Η πλατειά εφαρμογή 
που είχαν στην κοσμική 
μουσική έκανε την εκ-
κλησίας να θεωρήσει ότι 
οι τρόποι αυτοί είναι 
«…καλλιτεχνικά ξένοι 

(tonus peregrinus), ατελείς και ακόμη ακόλαστοι (tonus lascivus)»101. 
Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τρόποι, όπως ο δώριος και ο υπομιξολύδιος, ο 

φρύγιος και ο υποαιόλιος, ο υπολύδιος και ο ιώνιος κ.λπ. φαίνονται ίδιοι, ωστόσο 
δεν ταυτίζονται. Στους αυθεντικούς τρόπους ο λεγόμενος tonus finalis, ο οποίος 
εξελίσσεται αργότερα σ’ αυτό που σήμερα ονομάζεται τονική της κλίμακας, βρί-
σκεται στην πρώτη βαθμίδα. Στους πλάγιους τρόπους – από την άλλη πλευρά – 
βρίσκεται στην τέταρτη βαθμίδα. Επομένως, ο tonus finalis του υπολύδιου τρόπου 
δεν είναι ο ut2 , όπως φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά ο τόνος fa2. Γίνεται λοι-
πόν σαφές ότι: πρώτο, σε κανέναν από τους τρόπους, που αναγνωρίζονται επίση-
μα, οι τόνοι ut και la δεν έχουν τα «δικαιώματα» του tonus finalis και, δεύτερο, οι 
τρόποι, που φαίνονται ίδιοι δεν είναι σε καμιά περίπτωση ταυτόσημοι. 

Μόλις το δέκατο έκτο αιώνα ο Henricus Glareanus προτείνει την επίσημη ανα-
γνώρισή τους. Ακριβώς από τους τρόπους αυτούς, όπως είναι γνωστό, προέρχεται 
το σύγχρονο σύστημα των μειζόνων και ελασσόνων κλιμάκων. 

Η αρχή της εμφάνισης του συστήματος αυτού τίθεται με την ανθρωποκεντρική 
θεωρία του Gioseffe Zarlino (1517-1590), ο οποίος ανακαλύπτει εκ νέου το σύ-
στημα του Αριστόξενου και καταλήγει στη δημιουργία της λεγόμενης φυσικής 
κλίμακας. Από το σύστημα αυτό μέχρι τον πλήρη (ή τέλειο) συγκερασμό, που επι-
βάλλεται από το 1700 και ισχύει μέχρι σήμερα, μένει μόνο ένα βήμα. 

Η ανάπτυξη της οργανικής μουσικής, η οποία συνδέεται άμεσα με το χρωματι-
κό εύρος που έχει στη διάθεσή του ο συνθέτης, ασκεί επίσης την επίδρασή της 
στην ιστορική ανάπτυξη του μουσικού υλικού. Είναι γνωστή η αρνητική στάση 
της εκκλησίας απέναντι στην οργανική μουσική. Πέρα από τις αλλαγές όμως που 
συντελούνται στην κοσμοθεώρηση, για να αναπτυχθεί η οργανική μουσική είναι 
σημαντική και η ανάπτυξη της τεχνικής. Για την περίοδο, που αναφέρεται εδώ, εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική η κατασκευαστική τεχνική των διάφορων μουσικών ορ-
γάνων, η οποία αναπτύσσεται στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του δέκατου πέ-
μπτου αιώνα102. 
                                                      
101 K. Rosenschield, όπ. παρ., σελ. 88 και Όττο Κάρολυι, όπ. παρ., σελ. 55. 
102 E. Vuillermoz, όπ. παρ., τ. 1, σελ. 84. 

Σχήμα 8. 
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Στο σημείο αυτό ο κοινωνικός και ιστορικός καθορισμός του μουσικού υλικού 
εμφανίζει μια άλλη διάσταση. Πρόκειται για την τεχνική. Αρκεί να λάβει κανείς 
υπόψη τα τεχνικά επιτεύγματα στην κατασκευή των πνευστών και των έγχορδων 
οργάνων, για να γίνει σαφής η σημασία που έχει η ανάπτυξη της κατασκευαστικής 
τεχνικής στην εμφάνιση μιας τέτοιας ισχυρής δομής, όπως είναι η ορχήστρα103. 

Οι αλλαγές, οι οποίες συντελούνται με την ανάπτυξη της κατασκευαστικής τε-
χνικής, ασκούν ουσιαστική επίδραση στην ίδια τη μουσικοποιητική διαδικασία, 
καθώς και στην ίδια την εξέλιξη του μουσικού υλικού104. «…Το μουσικό όργανο – 
τονίζει ο Max Weber – έχει αναμφίβολα ενισχύσει, με τον τονικό του περιορισμό, 
τη σύγχρονη τονική συναίσθηση (Tonempfinden – Α. Μ.)»105. Όπως είναι γνωστό, 
ο Max Weber διερευνά το ρόλο των διαφόρων οργάνων στην ανάπτυξη του μου-
σικού υλικού106. 

Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ η σχέση ανάμεσα στην ανά-
πτυξης της κατασκευαστικής τεχνικής του πιάνου και το «πιανιστικό ηχητικό ιδα-
νικό» (Klavierklangideal)107. Είναι γνωστό, ότι ο Ferencz Liszt είναι από τις πιο 
σημαντικές μορφές στο χώρο των συνθέσεων για πιάνο. Στη μουσική του για πιά-
νο χρησιμοποιεί αριστοτεχνικά και με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα τεχνικά επι-
τεύγματα της εποχής του. Τα επιτεύγματα αυτά συνδέονται με την ανάπτυξη της 
μηχανής του πιάνου, η οποία πρόσθεσε νέες εκφραστικές δυνατότητες στο όργανο 
αυτό. Ο Robert Schumann συγκρίνει τις διάφορες παραλλαγές των Σπουδών του 
Ferencz Liszt, δηλαδή εκείνες που γράφτηκαν το 1826, με εκείνες που γράφτηκαν 
το 1837 και αποτελούν νέα επε-
ξεργασία του πρωταρχικού υλικού 
(υπάρχει και αργότερη επεξεργα-
σία, εκείνη του 1852). Φτάνει 
λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι οι 
ύστερες παραλλαγές αντανακλούν 
το νέο τρόπο παιξίματος, ο οποίος 
ανταποκρίνεται «στον πλούτο του 
μέσου»108. Στα σχήματα 9 και 10 
                                                      
103 Βλ. Paul Bekker, όπ. παρ., σελ. 21. 
104 Βλέπε για παράδειγμα Kurt Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 88-97, Emile Vuillermoz, όπ. παρ., τ. 1, σελ. 

21 κ. έπ. 
105 M. Weber, Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, München: Drei Masken 

Verlag 1924, σελ. 81. Κριτική ανάλυση του τεχνολογικού ντετερμινισμού του M. Weber έχει παρου-
σιάσει η P. Gaydenko στο άρθρο Ideyata za racionalnostta v sociologiata na muzikata na M. Weber (Η 
ιδέα της ορθολογικότητας στην κοινωνιολογία της μουσικής του M. Weber), στη συλλογή Krizisat na 
burjoaznata kultura i muzikata (Η κρίση του αστικού πολιτισμού και η μουσική), Sofia: Nauka i Iz-
kustvo 1978, τόμος 3, σελ. 9-47. 

106 M. Weber, όπ. παρ., σελ. 80-95. 
107 K. Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 91. 
108 Robert Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Leipzig: VEB Breitkopf & 

Härtel Musikverlag 1985, τ. 3, σελ. 160-161. Φυσικά, εκτός από την τεχνική ανάπτυξη του οργάνου εί-
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δίνονται ως παρά-
δειγμα τα πρώτα 
δύο μέτρα της Étude 
Nr. 1, η οποία γρά-
φτηκε το 1826 και 
την οποία ο συνθέ-
της επεξεργάστηκε 
και πάλι το 1837109. 

«Πρέπει να α-
κούσει κανείς τέ-
τοιες συνθέσεις – 

καταλήγει ο Robert Schumann – που έχουν αποσπασθεί από το όργανο με τα χέρι-
α… …Και επίσης πρέπει να δει κανείς το συνθέτη, διότι όπως εξυψώνει και δίνει 
δύναμη το θέαμα που προσφέρει κάθε δεξιοτεχνία, έτσι εξυψώνει και η άμεση θέ-
αση, κατά την οποία βλέπουμε τον ίδιο το συνθέτη να αγωνίζεται με το μουσικό 
όργανο, να το τιθασεύει, να το πειθαρχεί σε κάθε φθόγγο του»110. 

Ο ρόλος της τεχνικής φαίνεται καλύτερα, αν λάβει κανείς υπόψη της εξελίξεις 
που πραγματοποιούνται στον εικοστό αιώνα με την εμφάνιση της ηλεκτρονικής, 
της συγκεκριμένης κ.λπ. μουσικής. Από την εμφάνιση του telharmonium του 
Thaddeus Cahill στην περίοδο από το 1886 ως το 1906, μέχρι την εμφάνιση των 
κυμάτων Martenot το 1929, του συνθετητή των Herb Deutsch και Robert Moog το 
1965 και την ψηφιοποίηση διάφορων σταδίων της μουσικοποιητικής διαδικασίας 
(όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στο 
μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα «Πολυαγωγία» του Γ. Ξενάκη) η απόσταση φαίνε-
ται μικρή. Ποτέ ωστόσο δε θα ήταν δυνατό να διανυθεί, αν το μουσικό υλικό δεν 
αντιμετωπιζόταν ως πεδίο έρευνας, ως αντικείμενο, το οποίο πρέπει να διαμορφω-
θεί με τρόπο, τέτοιο ώστε να εκφράζει τα ανθρώπινα, αισθητά στοιχεία, τον αν-
θρώπινο λόγο και το ανθρώπινο συναίσθημα. 

Η ανάπτυξη της τεχνικής δεν προκαλεί μεταβολές μόνο στο ίδιο το μουσικό 
υλικό, αλλά και σε μια σειρά διαδικασίες της μουσικής ζωής. Η ηλεκτρονική μου-
σική, για παράδειγμα, υποβοηθά την εξέλιξη των μέσων, με τα οποία αποθηκεύε-
ται και αναπαράγεται το μουσικό έργο. Ένα παράδειγμα μεταβολής των μέσων, με 
τη βοήθεια των οποίων σταθεροποιείται γραφικά το οργανωμένο πλέον μουσικό 
υλικό, δίνεται στο σχήμα 11, όπου φαίνεται μέρος από το έργο του Karlheinz 
Stockhausen “Studien II”111. 

                                                                                                                                                                           
ναι πολύ σημαντική η καλλιτεχνική εξέλιξη του ίδιου του συνθέτη. Στην προκειμένη περίπτωση εκείνο 
που ενδιαφέρει είναι ο ρόλος της κατασκευαστικής τεχνικής. 

109 Όπ. παρ., σελ. 164. 
110 Όπ. παρ., σελ. 165-166. 
111 Eric Blom, Dictionary of Music, London: J. M. Dent & Sons LTD 1988, σελ. 211. 
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Η προσέγγιση του μουσικού υλικού, 
η οποία υποδείχθηκε, προϋποθέτει μια 
αντίληψη για την πραγματικότητα η ο-
ποία διαφέρει εντελώς από τη μεσαιωνι-
κή. Προϋποθέτει δηλαδή τέτοιου τύπου 
κοσμοθεώρηση, που δεν είναι δυνατό να 
υφίσταται στις συνθήκες στις οποίες κυ-
ριαρχεί η προσωπική εξάρτηση. Μπορεί 
κανείς να συμπεράνει από εδώ, ότι αυτή 
η προσέγγιση του μουσικού υλικού 
προϋποθέτει επίσης διαφορετική αντί-
ληψη για το ρόλο του μουσικού έργου, 
η οποία του προσδίδει διαφορετική κοι-
νωνική θέση. 

Εκφράσεις αυτής της διαφορετικής 
κοσμοθεώρησης και αυτής της νέας κοι-
νωνικής θέσης του μουσικού έργου 
στην ίδια του τη δομή διαπιστώνονται 
στις συνθέσεις των εκπροσώπων της 
κλασσικής σχολής της Βιέννης. Φυσικά, στο έργο του κάθε συνθέτη αυτές οι πο-
λύπλοκες σχέσεις παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, ενώ στη μουσική 
του W. A. Mozart η ενότητα μεταξύ διανοητικότητας*, συναισθηματικότητας και 
δεξιοτεχνίας, η οποία χαρακτηρίζει τη νέα προσέγγιση της μορφοπλασίας, έγκειται 
«…στην αρμονική τριφωνία ανάμεσα στη νοητή θέση σκοπών**, την πλούσια συ-
ναισθηματικότητα και την ελεύθερη απόλαυση του παιχνιδιού, με την έννοια της 
αυθεντικότερης περιγραφής χαρακτήρων. H μουσική του L. v. Beethoven από την 
άλλη πλευρά, έχει μια αρκετά πιο αγωνιστική όψη, η οποία συχνά απειλεί να δια-
λύσει αυτήν την ενότητα»112. 

Με βάση αυτήν την αγωνιστική όψη γίνονται κατανοητές και οι «δύο αρχές» 
στη μουσική του L. v. Beethoven, ο θεματικός δηλαδή δυϊσμός, που αναπτύσσεται 
με τη μορφή της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ερώτηση και την απάντηση. Στην 
ίδια βάση μπορεί να αντιληφθεί κανείς καλύτερα και τις απόψεις του L. v. Beetho-
ven για το ρόλο της δυναμικής. Οι απόψεις του αυτές καθορίζουν και τον τρόπο 
αξιοποίησης των διάφορων οργάνων, την προσέγγιση των μουσικών μορφών και 
την ανάπτυξη των μουσικών του ιδεών113. Ακριβώς επειδή στη μουσική του L. v. 

                                                      
* Gedanklichkeit. 
** Gedankliche Zielsetzung. 
112 Walther Siegmund-Schultze, Beethoven, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik 1975, σελ. 

217-218. 
113 Paul Bekker, όπ. παρ., σελ. 74-75. 
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Beethoven η καλλιτεχνική αυτοσυνείδηση και η κοινωνική ευθύνη βρίσκονται σε 
ενότητα στον ανώτατο βαθμό114, εμφανίζεται σαφέστερα το κοσμοθεωρητικό υπό-
βαθρο των καλλιτεχνικών δημιουργικών αρχών οι οποίες εμπλουτίζουν το μουσι-
κό υλικό και μεταβάλλουν τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται σε ιδεατή 
και συναισθηματική ολότητα. 

 

                                                      
114 Walther Siegmund-Schultze, όπ. παρ., σελ. 233. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Όψεις της σχέσης «φύση και κοινωνία» 
Η διάκριση των δύο επιπέδων θεώρησης του μουσικού υλικού βοηθά ώστε 

να το προσδιορίσει κανείς ως: α) φυσικό υπόστρωμα και μέσο καλλιτεχνικής πα-
ραστατικής πραγματοποίησης και β) εκφραστικό μέσο, το οποίο έχει μετατραπεί 
σε ιδιότυπο διυποκειμενικό μέσο επικοινωνίας ως αποτέλεσμα της μουσικοποιητι-
κής δραστηριότητας. Σε φιλοσοφικό επίπεδο θεώρησης και γενίκευσης, αυτές οι 
δύο όψεις τελικά συνδέονται με τις δύο πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Οι τελευταίες στην προκειμένη περίπτωση γίνονται πιο συγκεκριμένες ως πλευρές 
εκείνης της ιδιότυπης καλλιτεχνικής δραστηριότητας που ονομάζεται μουσική. 

Αν προσεγγίσει κανείς το 
μουσικό υλικό ως σχέση, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
στην κοινωνία και είναι κατά 
συμβεβηκός καθορισμένη από 
αυτήν, τότε – στο πλαίσιο μιας 
φιλοσοφικής θεώρησης της αν-
θρώπινης δραστηριότητας – τα 
δύο παραπάνω επίπεδα (ή για την 
ακρίβεια οι δύο παραπάνω όψεις 
του) παρουσιάζονται ως διπλή 
σχέση: α) ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τη φύση και β) ανάμεσα 
στους ανθρώπους (σχήμα 12). 

Η ιδιοτυπία της μουσικοποιητικής δραστηριότητας όμως, σε αντίθεση με τη 
διαδικασία της πρόσληψης, έγκειται ακριβώς στη διαμεσολαβημένη σχέση του 
υποκειμένου με το μουσικό υλικό. Το ίδιο το μουσικό υλικό δεν υπόκειται άμεσα 
στην επίδραση του μουσικοποιητικού υποκειμένου. Το μουσικοποιητικό υποκεί-
μενο διαθέτει άμεσα είτε τα σημεία της μουσικής σημειογραφίας, είτε τα μουσικά 
όργανα, διαθέτει δηλαδή τα μέσα ηχητικής αναπαράστασης ή παραγωγής187. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στο παραπάνω συμβατικό σχήμα τα τε-

                                                      
187 Χ. Ξανθουδάκης, όπ. παρ., σελ. 104. 
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Σχήμα 12. 
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χνικά μέσα έχουν τη θέση διαμεσολαβητικού κρίκου στη σχέση ανάμεσα στο υπο-
κείμενο και το αντικείμενο στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Ακρι-
βώς επειδή το μουσικό υλικό είναι αδιανόητο εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, 
ενώ από την άλλη πλευρά η φύση αποτελεί κάποια διαφορετικής τάξης πραγματι-
κότητα – τέτοια, που αντιπαρατίθεται στην κοινωνική ως αντικείμενο – η μετουσί-
ωση του φυσικού υλικού σε καλλιτεχνικό το «χρωματίζει» πλέον έτσι, ώστε αυτό 
να διαφέρει ουσιαστικά από το φυσικό δεδομένο. 

Ο συμβατικός διαχωρισμός των διάφορων διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων, 
που είναι αποτέλεσμα αφαίρεσης, επιτρέπει σε κάποιο βαθμό τη σχηματικότητα 
της έκθεσης. Έτσι λοιπόν, το υλικό στην πραγματικότητα «επιστρέφει» στις ίδιες 
τις διαδικασίες των διυποκειμενικών σχέσεων μόνον αφού υποστεί – με τη βοή-
θεια των ιστορικά δημιουργημένων μέσων – την κοινωνικά και ιστορικά προσδιο-
ρισμένη επεξεργασία η οποία το μετουσιώνει σε καλλιτεχνικό. 

Με την έννοια αυτή ο Theodor Kroyer, για παράδειγμα, υποδεικνύει ότι «Ο 
μουσικός γνωρίζει πως δε μπορεί να εναρμονίσει τους τόνους, όπως τους προσφέ-
ρει σ’ αυτόν η φύση… …Τείνει όμως να ξεχνά, ότι το ανθρώπινο πνεύμα έχει α-
γωνιστεί γι’ αυτή τη φυσική φόρμουλα (τον πλήρη συγκερασμό – Α. Μ.) και ότι 
αυτή αποτελεί τον όψιμο καρπό πολλαπλών προσπαθειών, ο οποίος κερδίσθηκε 
από το πετρώδες έδαφος της musica speculativa…»188. Στο ίδιο πνεύμα ο Theodor 
Adorno σημειώνει ότι «το υλικό δεν είναι καθόλου φυσικό υλικό, όταν παρουσιά-
ζεται μπροστά στον καλλιτέχνη, αλλά είναι κάτι εντελώς ιστορικό»189. 

Ο T. W. Adorno υπογραμμίζει επίσης ότι «…αναμφίβολα, δεν πρέπει με κανέ-
να τρόπο να αποδίδεται στο τονικό υλικό καθαυτό, και μάλιστα ούτε στο υλικό 
που έχει φιλτραριστεί με το σύστημα του συγκερασμού, οντολογικό δικαίωμα αυ-
τονομίας, όπως αποδίδεται, για παράδειγμα, από εκείνους, οι οποίοι είτε από τις 
σχέσεις των αρμονικών, είτε από τη φυσιολογία της ακοής θέλουν να συνάγουν ότι 
η τριφωνία είναι η αναγκαία και καθολικά ισχύουσα προϋπόθεση κάθε δυνατής 
πρόσληψης και συνεπώς όλη η μουσική θα πρέπει να συνδέεται μ’ αυτήν (δηλ. την 
τριφωνία – Α. Μ.)». Σύμφωνα με την άποψη αυτή, «…οι απαιτήσεις, τις οποίες το 
υλικό προβάλλει έναντι του υποκειμένου, πηγάζουν μάλλον από το γεγονός ότι το 
ίδιο το ‘υλικό’ είναι ιζηματοποιημένο Πνεύμα, κάτι κοινωνικά προδιαμορφωμένο 
μέσω της συνείδησης των ανθρώπων»190. 

Η θεώρηση του μουσικού υλικού ως κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένης 
σχέσης ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο έχει αρκετά μακρόχρονη ι-
στορία. Στοιχεία αυτής της άποψης υπάρχουν, για παράδειγμα, στη θεωρία του Jo-
hannes Tinctoris για τη μουσική ως res facta. Όπως υποδείχθηκε, η τονισμική θε-

                                                      
188 Theodor Kroyer, εισαγωγή στο έργο του Max Weber, Die rationalen und soziologischen Grund-

lagen der Musik, München: Drei Masken Verlag 1924, σελ. 5. 
189 T. W. Adorno, Ästhetische Theorie, Barcelona: Ediciones Orbis S. A. 1983, σελ. 198. 
190 T. W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt/M.: Ullstein 1978, σελ. 36. 
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ωρία προτείνει μία πιθανή ερμηνεία των ιδιοτήτων του υποκειμένου σε συνάρτηση 
με το αντικείμενο. Το ίδιο το αντικείμενο ωστόσο, δε θα μπορούσε να μετέχει (με 
την Αριστοτελική έννοια του όρου) της σχέσης αυτής, αν δεν ήταν οντολογικές ο-
ρισμένες ιδιότητές του (ή ορισμένα χαρακτηριστικά του). 

Επομένως, αν το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να υψωθεί στο επίπεδο της 
καλλιτεχνικής παράστασης κυρίως με τη βοήθεια των αισθήσεων της ακοής και 
της όρασης, και όχι της όσφρησης ή της γεύσης, αυτό οφείλεται όχι μόνο στο φυ-
σιολογικό και ψυχολογικό υπόστρωμα αυτών των αισθήσεων, (το οποίο δεν παρα-
μένει ιστορικά αμετάβλητο), αλλά επίσης και σε συγκεκριμένες ιδιότητες των 
πραγμάτων. Το εκφραστικό μέσο λοιπόν διαθέτει ποικίλες εκφραστικές και επικοι-
νωνιακές ιδιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται εδώ, είναι 
αδιανόητες εκτός κοινωνίας. 

Με την έννοια αυτή, αν πράγματι ο τόνος με τα χαρακτηριστικά του μετου-
σιώνεται σε μουσικά σημαντικό μόνο χάρη στις σχέσεις στις οποίες βρίσκεται με 
τους άλλους τόνους191, τότε η κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένη διαμόρφωση 
των σχέσεων αυτών θα ήταν αδύνατη σε περίπτωση οντολογικής αδυναμίας συσχε-
τισμού των τόνων192. 

Ο συλλογισμός του G. W. F. Hegel, που παρατέθηκε παραπάνω, δείχνει ότι η 
ιδέα για τον αλληλοκαθορισμό των διάφορων υψών, η οποία περικλείεται στην έν-
νοια «μέλος», εκφράστηκε πολύ πριν διατυπωθεί με σαφήνεια από τον Boris As-
safiev193. Από την άποψη του G. W. F. Hegel που παρατέθηκε συνάγεται και η ου-
σία της μουσικής κίνησης. Εφόσον ο μουσικός καθορισμός του τόνου έγκειται στις 
σχέσεις του με τους άλλους τόνους, τότε – όπως το διατυπώνει ο B. Assafiev – 
«…κάθε μουσικός ήχος που προκαλείται, για να γίνει τονισμός δε μπορεί να πα-
ραμείνει αυτόνομα διαμορφωμένος: είτε είναι αποτέλεσμα κάποιου ήδη δοσμένου 
συσχετισμού, είτε προκαλεί με την ίδια του την εμφάνιση τον επόμενο ήχο, διότι 
τότε και μόνο τότε εμφανίζεται μουσική κίνηση με όλες τις ιδιότητές της»194. 

Ο G. W. F. Hegel εξετάζει τον καθορισμό του υλικού ως μουσικού σε εξάρτη-
ση από την ιδιοτυπία της χρήσης του195. Με την έννοια αυτή, το μουσικό υλικό δεν 

                                                      
191 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Aesthetik, τ. 3 (G. W. F. Hegel, Sämtliche Werke, τ. 14), 

Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag 1928, σελ. 154-155. 
192 Με τον όρο «οντολογικός» υποδηλώνεται εδώ η ύπαρξη των πραγμάτων καθ’ εαυτών (an sich), 
ανεξάρτητα από τις έννοιες, μέσω των οποίων τα συλλαμβάνει το υποκείμενο. Με την ίδια έννοια, ο 
όρος «γνωσιολογικός» περιλαμβάνει τη θεωρητική όψη της σχέσης ανάμεσα στο υποκείμενο και το 
αντικείμενο, έκφραση (αλλά και αποτέλεσμα) της οποίας αποτελούν οι έννοιες, που σημειώνουν τα 
πράγματα. Με όρους της σημειωτικής οι έννοιες, που προσδιορίζονται εδώ, διακρίνονται ως σημαίνον 
και σημαινόμενο. Μ’ αυτή την έννοια ως οντολογική αδυναμία (ή δυνατότητα) συσχετισμού των τό-
νων νοείται η αδυναμία (ή η δυνατότητα) συσχετισμού των δοσμένων πραγμάτων όχι στις έννοιες ή 
μέσω αυτών, αλλά οντολογικά, δηλ. ως πράγματα καθαυτά (όχι όμως και μη γνώσιμα). Πρόκειται δη-
λαδή εδώ για τις ιδιότητες των πραγμάτων an sich. 

193 Boris Assafiev, όπ. παρ., σελ. 197. 
194 Boris Assafiev, όπ. παρ., σελ. 199. 
195 «…ο τόνος ως απλός τόνος, όμως, παραμένει χωρίς περιεχόμενο. Γι’ αυτό πρέπει μέσω της καλλιτε-
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είναι φυσικό υλικό. Εφόσον θεωρείται ανθρώπινη «κατασκευή», η φύση του είναι 
διπλή: δε μπορεί μεν να εξισωθεί με τα φυσικά δοσμένα πράγματα, δεν αντιφάσκει 
δε στη φυσική ουσία. «…Ο συνδυασμός των διάφορων τόνων σε καθορισμένες 
σχέσεις είναι κάτι, το οποίο αν και δεν αντιφάσκει στην ουσία του τόνου, ωστόσο 
είναι κατασκευασμένη και δεν υφίσταται στη φύση πριν απ’ αυτό. Μ’ αυτή την έν-
νοια τέτοια σχέση (δηλ. μουσική σχέση – Α. Μ.) προέρχεται από κάτι τρίτο και υ-
φίσταται μόνο για κάποιον τρίτο – ακριβώς για εκείνον ο οποίος την αντιλαμβάνε-
ται»196. Από την άποψη αυτή δεν αναιρείται το γεγονός ότι το μουσικό υλικό εμ-
φανίζεται και διαμορφώνεται στη βάση του φυσικού δεδομένου, που αποτελεί ο 
ήχος. 

Οι απόψεις αυτές, όπως και η θεώρηση του κοινωνικού και ιστορικού καθορι-
σμού του μουσικού υλικού, περιγράφουν το πλαίσιο, στο οποίο το μουσικό υλικό 
ως σχέση αποκτά τις δικές του εκφραστικές και επικοινωνιακές ιδιότητες. Θα πρέ-
πει μάλιστα να προστεθεί, ότι η θεώρηση του κοινωνικού και ιστορικού προσδιο-
ρισμού της σχέσης ανάμεσα στο υποκείμενο και το φυσικό δεδομένο (στην προ-
κειμένη περίπτωση το μουσικό υλικό) στηρίζεται στη μεθοδολογική θέση για την 
ανάπτυξη της σχέσης αυτής μέσα στο πλαίσιο και μέσω των διυποκειμενικών σχέ-
σεων. Η ιδιότητα λοιπόν κάποιας συγκεκριμένης ηχητικής τάξης να προκαλεί πα-
ραστάσεις καλλιτεχνικής και αισθητικής υφής είναι προϊόν της ανθρώπινης ιστο-
ρίας197. 

Με την έννοια αυτή, η ουσία του μουσικού υλικού ως κοινωνικά και ιστορικά 
καθορισμένης σχέσης είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει η εξέταση των δύο επι-
πέδων του, τα οποία υποδείχθηκαν παραπάνω. Αρχικά το μουσικό υλικό διερευνά-
ται ως κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένη σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και 
το αντικείμενο. Στο φως αυτής της προοπτικής (αν επιτραπεί παραλληλισμός με τις 
εικαστικές τέχνες), η διαφορά ανάμεσα στο μουσικό και το μη μουσικό υλικό φαί-
νεται να είναι σχετική και να καθορίζεται από τις εκάστοτε συγκεκριμένες ιστορι-
κές συνθήκες. Ο διαχωρισμός σε ουσία και συμβεβηκός που υποδείχθηκε, στην 
προκειμένη περίπτωση προφυλάσσει από την ταύτιση του μουσικού υλικού με μέ-
σα μη ηχητικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο «4΄ 33΄΄ tacit» του John Cage αποτελεί μάλλον ε-
ξαίρεση – προσπάθεια, η οποία δεν αντιφάσκει στις απόψεις που παρουσιάζονται 
εδώ. Ο ίδιος ο συνθέτης υπογραμμίζει ότι «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σαν τη σι-
ωπή. Πάντοτε συμβαίνει κάτι που δημιουργεί ήχους»198. Έτσι κι αλλιώς αυτό το 
οποίο στην καθημερινή εμπειρία ορίζεται ως σιωπή όχι μόνο «…υπάρχει σ’ έναν 
                                                                                                                                                                           

χνικής επεξεργασίας να γίνει ικανός να προσλάβει την έκφραση μιας εσώτερης ζωής». G. W. F. 
Hegel, όπ. παρ., σελ. 154. Φαίνεται λοιπόν ότι η ιδέα του Χ. Ξανθουδάκη (Χ. Ξανθουδάκης, όπ. παρ., 
σελ. 115), δεν είναι καινούργια. 

196 G. W. F. Hegel, όπ. παρ., σελ. 155. 
197 Πρβλ. με Günter Mayer, όπ. παρ., σελ. 41. 
198 Παρατίθεται από την Susan Sontag, Η Αισθητική της Σιωπής, Αθήνα: Νεφέλη 1983, σελ. 30. 
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κόσμο γεμάτο από ομιλίες και κάθε άλλου είδους ήχους, αλλά κάθε δεδομένη σιω-
πή έχει τη δική της ταυτότητα σαν ένα διάστημα διάτρητο ήχων»199. 

Από την κοινωνική και ιστορική σχετικότητα της σχέσης «μουσικό υλικό», 
όπως επίσης και από τους παραπάνω συλλογισμούς, μπορεί να συμπεράνει κανείς 
ότι σε τελική ανάλυση αυτό που μετουσιώνει το ηχητικό υλικό σε μουσικό είναι 
ακριβώς η «συμμετοχή» του στη διαδικασία της καλλιτεχνικής παραστατικής 
πραγματοποίησης (από τη διαδικασία της δημιουργίας, μέχρι και τη διαδικασία της 
πρόσληψης). Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο σε κάποιες ιστορικές περιό-
δους θεωρείται μουσικά αξιοποιήσιμο ηχητικό υλικό, σε άλλες εποχές μπορεί να 
βρεθεί εκτός μουσικής πρακτικής. Μ’ αυτή την έννοια το διάστημα της τρίτης (4:5 
και 5:6), για παράδειγμα, ή ο λεγόμενος «diabolus in musica» (αυξημένη τετάρτη), 
από την άποψη του μεσαίωνα δυνητικά μόνο μπορούν να θεωρηθούν μουσικό υλι-
κό. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκείνο το οποίο μετατρέπει τον ήχο σε μουσικά 
χρησιμοποιήσιμο, είναι η ιδιοτυπία της θεωρητικής και πρακτικής σχέσης που έχει 
μ’ αυτόν το υποκείμενο το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία της μουσικής έκφρα-
σης και επικοινωνίας. Από την άποψη της σχέσης υποκειμένου-αντικειμένου το 
μουσικό υλικό αποτελεί συγκεκριμένη διαμόρφωση του αφηρημένου ήχου ως φυ-
σικού υποστρώματος, τα χαρακτηριστικά του οποίου σχηματίζουν ιεραρχικά δο-
μημένο σύστημα200 (βλ. σχήμα 6). Παράλληλα, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο κατά 
συμβεβηκός προσδιορισμένος χαρακτήρας αυτού του φυσικού υποστρώματος εί-
ναι θεωρητικός. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό σημαίνει ότι το φυσικό υπό-
στρωμα περιλαμβάνει άπειρες άλλες αφηρημένες (και μη πραγματοποιημένες) δυ-
νατότητες συστηματοποίησης, εκτός από εκείνες που επιλέγει η εκάστοτε κοινω-
νική και πολιτισμική κοινότητα (και που συνεπώς μετατράπηκαν σε πραγματικό-
τητα), η οποία εξαιρεί μέσω της «επιλογής» αυτής όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες 
συστηματοποίησης του φυσικού υποστρώματος201. 

                                                      
199 Όπ. παρ., σελ. 31. 
200 Δε θα εξεταστούν εδώ ο χαρακτήρας και τα επίπεδα αυτής της ιεραρχίας. Θα αναφέρουμε μόνο ότι 

δεν έχουν όλα τα στοιχεία του συστήματος αυτού την ίδια αξία. Έτσι, για παράδειγμα, το ύψος και η 
διάρκεια, η οποία συνιστά τη βάση της ρυθμικής αγωγής, είναι πολύ πιο σημαντικά στοιχεία σε σύ-
γκριση με τη χροιά: αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ανάμεσα στα ύψη που χρησιμοποιούνται σε δοσμένη 
μελωδία, τότε αλλάζει και η ίδια – μπορεί να μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Με την αλλα-
γή όμως της χροιάς, η μελωδία παραμένει πάντοτε η ίδια. 

201 Πρβλ. με την ερμηνεία των απόψεων του G. Hegel από την Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη (Η Αισθη-
τική Ερμηνεία του Μουσικού Έργου, Αθήνα: Πύλη 1979, σελ. 16). Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα 
γιατί δοσμένη κοινωνική και πολιτισμική κοινότητα «επιλέγει» τη συγκεκριμένη συστηματοποίηση 
και όχι κάποια άλλη, αποτελεί σύνθετο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει βρει την οριστική του λύση. 



 72 

2. Η μουσική κοσμολογία 
Ήδη ο Πυθαγόρας (αν και πριν απ’ αυτόν παρόμοιες ιδέες συναντώνται 

στην αρχαία κινεζική σκέψη) προσπαθεί να αποσαφηνίσει τα κοινά σημεία ανάμε-
σα στις αριθμητικές σχέσεις οι οποίες εντοπίζονται στο σύμπαν και τις σχέσεις ε-
κείνες στις οποίες υποτάσσεται η μουσική διαδικασία. Η θεωρία του για τη λεγό-
μενη αρμονία των σφαιρών και για τη μουσική του σύμπαντος μπορεί δικαιολογη-
μένα να προσδιοριστεί ως μουσική κοσμολογία202. Κατά τους νεότερους χρόνους η 
φιλοσοφική μουσική κοσμολογία συναντάται στις θεωρίες των J. G. Herder, F. W. 
J. von Schelling, Arthur Schopenhauer, Hugo Riemann, Ernst Kurth, Annie von 
Lange203 κ.ά. «…Ό,τι ηχεί στη φύση – σύμφωνα με τον J. G. Herder – είναι μουσι-
κή, φέρει μέσα του το στοιχείο της. Χρειάζεται μόνο ένα χέρι να την αποσπάσει, 
μία ακοή να την ακούσει, μία εποπτεία να την αντιληφθεί»204. 

Ο F. W. J. von Schelling, παίρνοντας υπόψη τη θεωρία του Πυθαγόρα, διακη-
ρύσσει επίσης ένα είδος μουσικής κοσμολογίας205. Κατά την άποψή του, ο ρυθμός, 
η αρμονία και η μελωδία είναι «…οι πρώτες και οι καθαρότερες μορφές κίνησης 
στο σύμπαν και θεωρούμενες πραγματικά (είναι – Α. Μ.) ο τρόπος των υλικών 
πραγμάτων να είναι ένα με τις ιδέες»206. 

Ο Arthur Schopenhauer συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, δηλώνοντας ότι 
«…εκείνο το οποίο διακρίνει τη μουσική από τις υπόλοιπες τέχνες, είναι ότι αυτή 
δε συνιστά αντίγραφο του φαινομένου ή κάποια τέλεια αντικειμενικότητα της 
Βούλησης. (Η μουσική – Α. Μ.) εκφράζει ό,τι μεταφυσικό υπάρχει στο φυσικό 
κόσμο, το πράγμα καθαυτό του κάθε φαινομένου. Συνεπώς, ο κόσμος θα μπορού-
σε να ονομαστεί ενσάρκωση της μουσικής, όπως και ενσάρκωση της Βούλη-
σης»207. 

Ο Hugo Riemann δίνει στα κεφάλαια του βιβλίου του Βάσεις της Μουσικής Αι-
σθητικής208 τίτλους εμπνευσμένους από τη θεωρία του A. Schopenhauer και εκ-
                                                      
202 Αναλυτικότερα για τη μουσική κοσμολογία του Πυθαγόρα, βλ. Denesch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 25-29, 

Annemarie Jeanette Neubecker, όπ. παρ. και A. F. Lossev, Antichnaya muzikalnaya estetika (Η Αρ-
χαία Ελληνική μουσική Αισθητική), Moscow: Gosudarstvennoe Muzikalnoe Izdatelstvo 1960, σελ. 16-
32 και 127-134. 

203 Annie von Lange, Mensch, Musik und Kosmos, Freiburg 1956-1960. Βλ. V. Lukyanov, Kritika osnov-
nih napravlenii burjoaznoi filosofii muziki (Κριτική των Βασικών Τάσεων στην Αστική Φιλοσοφία της 
Μουσικής), Leningrad: Muzika 1978, σελ. 6. 

204 J. G. Herder, Kalligone, Weimar: Hermann Bölhaus Nachfolger 1955, σελ. 35. Ο Georg Lukács, εξε-
τάζοντας την άποψη αυτή υποδεικνύει ότι δεν λαμβάνει υπόψη της το ποιοτικό άλμα από το φυσικό 
δεδομένο στην ακοή που είναι ικανή να προσλαμβάνει τη μουσική (Georg Lukács, Ästhetik. I. Teil. 
Die Eigenart des Ästhetischen, Barcelona: Ediciones Grijalbo S. A. 1967, τ. 4, σελ. 11. Το επιχείρημα 
αυτό ουσιαστικά χρησιμοποιείται για την κριτική της μουσικής κοσμολογίας γενικά. 

205 F. W. J. von Schelling, Filosofiya na izkustvoto (Φιλοσοφία της Τέχνης), Sofia: Nauka i Izkustvo 1980, 
σελ. 181-184. 

206 Όπ. παρ., σελ. 182. 
207 Arthur Schopenhauer, Ο Κόσμος σαν Βούληση και σαν Παράσταση, Αθήνα: Αναγνωστίδη, σελ. 336. 
208 Hugo Riemann, Grundlinien der Musikästhetik, Berlin: Max Hesses Verlag 1921. Οι τίτλοι είναι: Η 

Μουσική ως Βούληση (Musik als Will), Η Μουσική ως Παράσταση (Musik als Vorstellug) και η 
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φράζει την άποψη πως «…οτιδήποτε μπορεί να προσληφθεί ηχητικά έχει κάποια 
επίδραση που μπορεί να ονομαστεί μουσική…»209. Ο H. Riemann ασκεί κριτική 
στις απόψεις του Eduard Hanslik, επειδή ο τελευταίος θεωρεί τη μουσική καθαρά 
ανθρώπινο δημιούργημα για το οποίο δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στη φύση210. Φυ-
σικά, η αντιφατικότητα της θεωρίας του H. Riemann δεν αποκλείει τη διερεύνηση 
της μουσικής ως έκφρασης των υποκειμενικών συναισθημάτων, στο πνεύμα του 
ρομαντισμού211, αλλά η μουσική κοσμολογία παραμένει ένα από τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των απόψεών του. 

Φαίνεται πως οι περισσότεροι στοχαστές μετά τον A. Schopenhauer, οι οποίοι 
υποστηρίζουν παρεμφερείς θέσεις, ακολουθούν τις απόψεις του κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος. Έτσι, η άποψη του H. Riemann είναι παρόμοια με την άποψη του Ernst 
Kurth, ο οποίος επίσης στο πνεύμα του A. Schopenhauer επαναλαμβάνει ότι «…οι 
ήχοι είναι το αιθέριο καταστάλαγμα, το οποίο βρίσκει η αληθινή πνοή ζωής της 
μουσικής καθώς αναδύεται στη σφαίρα της καθημερινότητας. Οι ενέργειες μετα-
τρέπονται σε υλικά, αντιληπτά ηχητικά θαύματα, όπως η θέληση της ζωής σε πα-
ράσταση για τον κόσμο. Μόνο τότε ηχεί η μουσική στην εξώτερη επιφάνειά 
του»212. 

Τα αποσπάσματα που παρατέθηκαν σκιαγραφούν την τάση της μουσικής κο-
σμολογίας, η οποία διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη θεωρεί μουσική ο-
τιδήποτε ηχεί στη φύση, φυσικοποιεί δηλαδή το μουσικό υλικό, ενώ η δεύτερη 
συνδέει το μουσικό ήχο με κάποια εξω-εμπειρική, υπερβατική πραγματικότητα. 
Στο βαθμό λοιπόν που προσάπτει κάποια υπερ-αισθητή και υπερφυσική ουσία στο 
μουσικό υλικό, η δεύτερη αυτή κατεύθυνση το μυστικοποιεί. Τόσο η υλιστική, όσο 
και η ιδεαλιστική κατεύθυνση της μουσικής κοσμολογίας μυστικοποιούν εξίσου 
τις σχέσεις υποκειμένου-αντικειμένου που συνδέονται με το μουσικό υλικό. Το γε-
γονός αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι μυστικοποιείται η διαδικασία μετατροπής 
του φυσικού υποστρώματος σε μέσο καλλιτεχνικής παραστατικής πραγματοποίη-
σης. 

Η μυστικοποίηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ανιστορικής θεώρησης του 
μουσικού υλικού. Με την έννοια αυτή, η φυσικοποίηση του μουσικού υλικού και η 
θεώρησή του ως κάτι υπερβατικό οδηγούν στη συσκότιση του κοινωνικού χαρα-
κτήρα του. Έτσι, το μουσικό υλικό μετατρέπεται σε κάτι το οποίο θα πρέπει μάλ-
λον να ανακαλυφθεί, παρά να δημιουργηθεί213. Από τις θέσεις αυτές όμως, δύσκολα 
                                                                                                                                                                           

Μουσική ως Βούληση που έχει παρασταθεί (Musik als vorgestellter Will). 
209 Όπ. παρ., σελ. 5. 
210 Όπ. παρ., σελ. 33-35. 
211 Πρβλ. Enrico Fubini, Les Philosophes et la Musique, Paris: Honoré Champion 1983, σελ. 160-161. 
212 Ernst Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagner’s ‘Tristan’, Hildesheim: Georg Olm 

1968, σελ. 1. Παρατίθεται από τον Madelon Bose, The Sound and the Theory. A Novel Look at Word 
and Musik – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. X, Nr. 
1, June 1979, σελ. 57. 

213 Σύμφωνα με τον Franz von Baader (1765-1841), ο οποίος άσκησε επίδραση στη διαμόρφωση των α-
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μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα γιατί σε δοσμένες ιστορικές περιόδους το μουσι-
κό υλικό διαμορφώνεται από συγκεκριμένα στοιχεία και όχι από κάποια άλλα. 
Δύσκολα δηλαδή μπορεί να ερμηνευθεί το φαινόμενο της ιστορικής εναλλακτικό-
τητας των στοιχείων που απαρτίζουν το μουσικό υλικό. Επίσης, παραμένει προ-
βληματική η αποσαφήνιση των σχέσεων ανάμεσα στην κοινωνική συνείδηση και 
τη μουσική πρακτική ή ανάμεσα στη μουσική και κοινωνική ζωή, οι οποίες είναι 
ουσιώδεις. Αυτός είναι και ο λόγος που παρά την προσπάθεια να εφαρμοστεί η 
αρχή του ιστορισμού από τις θέσεις της μουσικής κοσμολογίας (για παράδειγμα 
από τον J. G. Herder), αυτή παραμένει αφηρημένη και περιγραφική. 

Η τάση του φιλοσοφικού στοχασμού για τη μουσική τέχνη η οποία σκιαγρα-
φήθηκε, θέτει και μια σειρά άλλα προβλήματα που συνδέονται με τη σχέση υπο-
κειμένου-αντικειμένου στο χώρο της μουσικής ζωής. Τα προβλήματα αυτά αφο-
ρούν κυρίως τη διαδικασία της δημιουργίας. 

Αν ο μουσικός ήχος μπορεί να ανακαλυφθεί σε κάποια πραγματικότητα έξω 
από την κοινωνία (στη φύση ή σε κάποια υπερβατική πραγματικότητα), τότε είναι 
δυνατό να υπάρχει πριν από το υποκείμενο και την ιστορικά προσδιορισμένη του 
εμπειρία. Στην περίπτωση αυτή, η μουσικοποιητική διαδικασία μπορεί να αναχθεί 
σε «εκμαίευση» (είτε με τη διαίσθηση της μεγαλοφυίας, είτε με «ακουστική προ-
σήλωση» στη φύση) αυτού που ήδη έχει ηχήσει. Έτσι, το μουσικοποιητικό υπο-
κείμενο παύει πλέον να είναι ενεργό, ποιητικό υποκείμενο, δηλαδή παύει να είναι 
υποκείμενο. Στο σημείο αυτό μπορούν να διαπιστωθούν κοινά σημεία με τη θεω-
ρία της μίμησης, στην οποία εκδηλώνονται παρόμοιες αδυναμίες. 

Η θεώρηση της μουσικοποιητικής διαδικασίας ως αμιγώς «τεχνικού» προβλή-
ματος ή ως καθαρά διανοητικής δραστηριότητας που δεν έχει τίποτε κοινό με την 
κοινωνική πραγματικότητα, συνιστά τις λογικά ακραίες θέσεις της φιλοσοφικής 
μουσικής κοσμολογίας. Η διερεύνηση των θέσεων αυτών κάνει εμφανή τα κοινά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα στη μουσική κοσμολογία και τον τρόπο με 
τον οποίο προσεγγίζει το μουσικό υλικό η μουσική πρωτοπορία. Ο Karlheinz 
Stockhausen, για παράδειγμα, υποστηρίζει ακριβώς τη θέση της κοινωνικά αδέ-
σμευτης μουσικής που αναφέρθηκε και μάλιστα ασκεί κριτική στις προσπάθειες 
του Luigi Nono να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο κοινό και την πρωτοποριακή 
μουσική. Στο πνεύμα των παραπάνω υποδείξεων ο «τεχνικισμός» αποτελεί το ση-
μείο επαφής ανάμεσα στη φιλοσοφική μουσική κοσμολογία και τις καλλιτεχνικές 
πρακτικές εκφάνσεις της οι οποίες θα σκιαγραφηθούν παρακάτω. 

                                                                                                                                                                           
πόψεων του F. W. J. von Schelling και του Novalis, «…όποιος κάνει μουσική δεν τη δημιουργεί, αλλά 
λίγο-πολύ ανακαλύπτει την πόρτα εκείνη, μέσα από την οποία ακούμε αιώνια την προ-μουσική». Α-
κριβώς στην άποψη αυτή παραπέμπει ο εκπρόσωπος της πρωτοποριακής μουσικής Peter Hamel, στο 
έργο του Durch Musik zum Selbst. Wie man Musik erleben und erfahren kann, που εκδόθηκε το 1981. 
Η άποψη αυτή παρατίθεται από τους D. V. Jitomirskii, O. T. Leontieva, K. G. Myalo, Zapadnii muzi-
kalnii avangard posle vtoroi mirovoi voini (Η Δυτική Μουσική Πρωτοπορία μετά το Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο), Moscow: Muzika 1989, σελ. 276. 
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Από την άλλη πλευρά, δε μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι υπάρ-
χουν πράγματι στη φύση φαινόμενα τα οποία συναντώνται και στη μουσική. Ο 
ρυθμός, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο φαινόμενο. Στο πλαίσιο της διαλεκτικής 
αντίληψης για τη φύση και την κοινωνία όμως, ο ρυθμός που συναντάται στη φύ-
ση δεν είναι σε καμία περίπτωση μουσικός, εφόσον παραμένει ανεπεξέργαστος 
από το κοινωνικό υποκείμενο (τόσο στην πράξη, όσο και στη συνείδηση). Παράλ-
ληλα, όπως υποδείχθηκε, στη μουσική υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν υφί-
στανται στη φύση. 

Η θεώρηση του μουσικού υλικού ως κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένης 
σχέσης υποκειμένου-αντικειμένου, στην οποία αίρεται* το φυσικό στοιχείο, προ-
φανώς έρχεται σε αντίθεση με την τάση της φιλοσοφικής μουσικής κοσμολογίας 
που σκιαγραφήθηκε. Αυτό αφορά και στις διάφορες μορφές μουσικής κοσμολογί-
ας, που έχουν εκφραστεί στη μουσική πρακτική ορισμένων εκπροσώπων της μου-
σικής πρωτοπορίας, όπως για παράδειγμα του John Cage και του Karlheinz Stock-
hausen. 

Στην προσπάθειά του να διερευνήσει έννοιες, όπως «ακαθόριστο», «τυχαίο», 
«σιωπή» κ.λπ., ο John Cage εισάγει ένα είδος μουσικής κοσμολογίας, σύμφωνα με 
την οποία η σχετικότητα του διαχωρισμού μεταξύ μουσικού και μη μουσικού ήχου 
φτάνει σε έσχατα όρια214. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δημιουργία μουσι-
κής, στην οποία έχει ελαχιστοποιηθεί η επέμβαση του δημιουργικού υποκειμένου 
και η οποία αποτελεί κάποιο είδος «μουσικής του σύμπαντος», όπου όλοι οι ήχοι, 
μουσικοί και εξωμουσικοί, ταυτίζονται αξιολογικά215. 

Το έργο του Karlheinz Stockhausen, από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα μετά το 
1960, παρουσιάζει παρόμοιες τάσεις216, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση 
συνδέονται και με κάποιο είδος αφηρημένου ανθρωπισμού217. Ο μυστικισμός218 εί-
ναι χαρακτηριστικός και για τους δύο συνθέτες. Ο John Cage προσπαθεί να εφαρ-
μόσει στη μουσική καλλιτεχνική του πρακτική τη διδασκαλία του Ζεν Βουδισμού 
και των αρχαίων κινεζικών κειμένων από το Βιβλίο των Αλλαγών (Ι-Τσινγκ). Ο K. 
Stockhausen παρουσιάζει «…ένα είδος ανεστραμμένου πανθεϊσμού που ζητά να 

                                                      
* Αufheben. 
214 Για παράδειγμα το λεγόμενο «προετοιμασμένο» πιάνο («prepared piano»), που γίνεται με τοποθέτη-

σης διάφορων αντικειμένων, όπως βίδες, γομολάστιχες κ.ά., ανάμεσα στις χορδές. Έτσι, αλλάζει η 
χροιά του ήχου που παράγεται. Έχουμε υπόψη επίσης το έργο του για «όλα τα όργανα που βρίσκονται 
σε ένα σαλόνι» (έπιπλα, βιβλία, εφημερίδες κ.λπ.), καθώς και το Musicircus (1970). 

215 E. Vuillermoz, όπ. παρ., τ. 2, σελ. 275. 
216 Για παράδειγμα το έργο Momente (1961-1964), όπου συνδυάζονται χτυπήματα ποδιών, χειροκροτή-

ματα, ψίθυροι, τραγούδι κ.ά. 
217 Για παράδειγμα το έργο Telemusik (1966) και ειδικότερα το έργο Hymnen (1967), που αποτελείται 

από ηλεκτρονικά επεξεργασμένες παραλλαγές διαφόρων εθνικών ύμνων. 
218 Αναλυτικότερο πραγματολογικό υλικό για το θέμα αυτό, βλ. D. V. Jitomirskii, O. T. Leontieva, K. G. 

Myalo, όπ. παρ., σελ. 252-264. Επίσης και Leonard B. Meyer, Music, the Arts and Ideas. Patterns and 
Predictions in Tewntieth-Century Culture, Chicago: The Chicago University Press 1967, σελ. 73. 
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εσωτερικεύσει όλη τη δυνατή εμπειρία σ’ ένα είδος ατέλειωτου παρόντος»219 
(προσπάθεια παρόμοια ίσως με εκείνη των μινιμαλιστών). Η μυστικιστικές τάσεις 
στο έργο των K. Stockhausen και J. Cage, όπως και η στροφή τους στη μουσική 
του τυχαίου (aleatorics)220, φαίνεται να αντιφάσκουν με την υπερ-ορθολογική 
προσέγγιση της οργάνωσης του μουσικού υλικού221, την οποία είχαν επιδείξει πα-
λαιότερα. 

Αν δεχθεί κανείς πως οτιδήποτε ηχεί μπορεί να αποτελέσει υλικό της μουσικής 
τέχνης, τότε ο διαχωρισμός ανάμεσα στο μουσικό και το φυσικά δοσμένο ήχο, 
όπως και ο διαχωρισμός ανάμεσα στο θόρυβο και τον ήχο (με συμβατική χρήση 
των όρων της φυσικής) παραμένουν προβληματικοί. Αυτό τουλάχιστον υποβάλλει 
το παράδειγμα του J. Cage με το έργο του για όλα τα «όργανα» που μπορούν να 
βρίσκονται σε ένα σαλόνι. Σύμφωνα με τη μέθοδο της παρούσας ανάλυσης, το 
πρόβλημα αυτό αφορά και τον τρόπο με τον οποίο το υλικό μετατρέπεται σε μου-
σικό222. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτουν η μουσική πρωτοπορία 
και η μουσική νεο-πρωτοπορία (ή μετα-πρωτοπορία) στη φιλοσοφία της μουσικής. 

Τα στοιχεία του μουσικού υλικού που αναπαρίστανται συμβατικά στο σχήμα 
6, συνιστούν ιεραρχικά δομημένο σύστημα κριτηρίων για την άρθρωση του μου-
σικού τονισμικού συνεχούς και κριτήρια για τον προσανατολισμό σ’ αυτό. Το ύ-
ψος του τόνου και ο χρόνος, ο οποίος μετράται με τη βοήθεια της ρυθμικής αγω-
γής, θεωρούνται πρωτεύοντα στοιχεία του μουσικού υλικού223. Αυτό το σύστημα 
κριτηρίων αποτελεί τον κανόνα στην παραδοσιακή μουσική. Η διάκριση μάλιστα, 
ανάμεσα στο μουσικά χρησιμοποιήσιμο ήχο και το θόρυβο, ο διαχωρισμός του 
μουσικού ήχου από το ηχητικό περιβάλλον, συνιστούν ιστορικά προϊόντα. 

Ακόμη και όταν για διάφορους λόγους επιβάλλεται η ανασύνθεση ηχοεικόνων 
που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα224, αυτή πραγματοποιείται με τη 
                                                      
219 E. Salzman, όπ. παρ., σελ. 250. 
220 K. Stockhausen, Klavierstück – XI (προς το τέλος της δεκαετίας του ‘50) και J. Cage, Imaginary 

Landscape 1. 
221 Και οι δύο αρχικά επιδιώκουν την ολοκληρωτική οργάνωση του μουσικού υλικού. Προφανώς η αλλα-

γή στις απόψεις τους συνδέεται με τις αμφιβολίες που εμφανίζονται μετά τα μέσα της δεκαετίας του 
’50 γύρω από τον λεγόμενο ολοκληρωτικό σειραϊσμό. Ο Γ. Ξενάκης θεωρείται ένας από τους πρωτο-
πόρους αυτής της αμφισβήτησης. Δεν μπορεί ωστόσο να υποδειχθεί κάποια τάση ως απόλυτα επικρα-
τούσα. 

222 Ο Γ. Ξενάκης για παράδειγμα χρησιμοποιεί στοχαστικές μεθόδους, για τον καθορισμό του μουσικού 
του υλικού, τις οποίες εφαρμόζει με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο Pierre Schaeffer χρησι-
μοποιεί μαγνητοφωνημένους ήχους της καθημερινής ζωής, που στη συνέχεια επεξεργάζεται με τη βο-
ήθεια κατάλληλων τεχνικών μέσων. 

223 Περισσότερες λεπτομέρειες για την ιεραρχία αυτή βλ. Leonard B. Meyer, όπ. παρ., 246-248. Ο συγ-
γραφέας αυτός υποδεικνύει ότι τα πειράματα του Pierre Boulez για τη «σειραϊκοποίηση» των δευτε-
ρευόντων χαρακτηριστικών του τόνου απέδειξαν την πρωτεύουσα σημασία του ύψους και του χρόνου 
σε σύγκριση με τη χροιά, τη δυναμική και τον τρόπο παραγωγής του τόνου από τα μουσικά όργανα 
(τον τρόπο δηλαδή κτυπήματος της χορδής, touch κ.λπ.). Ο ίδιος αποδεικνύει επίσης ότι οι προσπά-
θειες του Dietrich Schnebel και του Karlheinz Stockhausen να εξισώσουν τα διάφορα κριτήρια άρ-
θρωσης του μουσικού συνεχούς είναι, εκτός από πρακτικά αδύνατες, λογικά αβάσιμες. 

224 Όπως για παράδειγμα στο έργο La Bataille de Marignan του Clément Jannequin (1480-1564), όπου 
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βοήθεια καλλιτεχνικά επεξεργασμένου υλικού, το οποίο μετατρέπεται έτσι σε μου-
σικό225. Ο μη μουσικός ήχος ή ο θόρυβος χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση, σε συ-
νάρτηση με το γενικότερο πλαίσιό τους και με τρόπο που να συνιστούν οργανικό 
στοιχείο του έργου το οποίο δεν αντιφάσκει στο ιεραρχικά δομημένο σύστημα κρι-
τηρίων με το οποίο αρθρώνεται το μουσικό τονισμικό συνεχές και με τη βοήθεια 
του οποίου προσανατολιζόμαστε σ’ αυτό. 

Σχετικά μ’ αυτό, οι προσπάθειες της μουσικής πρωτοπορίας ή της λεγόμενης 
μεταπρωτοποριακής μουσικής δύσκολα μπορούν να αποφύγουν την περιθωριακή 
τους κατάσταση στις συνθήκες της σύγχρονης μουσικής ζωής. Αυτό ισχύει στο 
βαθμό που προσπαθούν να κόψουν κάθε δεσμό με κάθε παράδοση και επομένως 
στο βαθμό που συνιστούν απόρριψη και αρνητική στάση. 

Όπως υποδεικνύει ο Γάλλος ιστορικός της μουσικής Emile Vuillermoz με α-
φορμή την εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων στη διαδικασία της μουσικής σύνθε-
σης, «…οι μουσικές επαναστάσεις μέχρι σήμερα δεν έκοβαν ποτέ τους δεσμούς 
μεταξύ των γενεών… …Σήμερα, αντίθετα, οι ανυποχώρητοι οπαδοί του δωδεκαφ-
θογγικού συστήματος απαιτούν να εγκαταλειφθεί τελείως όλη η μουσική μας κλη-
ρονομιά, ακολουθώντας μια λογική που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Έχουν δίκιο: 
η νέα μέθοδος εξαγωγής των τόνων στηρίζεται στην ολοσχερή καταστροφή όλων 
των τεχνικών που έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα… …Μας ζητούν ωστόσο κάτι 
πολύ δύσκολο, ενώ σε αντάλλαγμα δεν μας προσφέρουν τίποτε άλλο παρά εργα-
στηριακά προϊόντα που απογοητεύουν με τη μετριότητα και τη μονοτονία 
τους»226. 

Η απομόνωση και οι δυσκολίες που συναντά κανείς στην πρόσληψη των προ-
ϊόντων αυτών, συνδέονται συνεπώς με τον ανιστορικό χαρακτήρα της προσέγγισης 
του μουσικού υλικού που εφαρμόζουν. Όπως υποδείχθηκε, η προσέγγιση του μου-
σικού υλικού από την άποψη της φιλοσοφικής μουσικής κοσμολογίας διακρίνεται 
για τον ίδιο ανιστορικό χαρακτήρα. Παράλληλα, και παρά τη διάκριση που επιχει-
ρήθηκε, δε μπορεί να παραβλέψει κανείς τα κοινά σημεία του μυστικισμού και του 
ανορθολογισμού τα οποία εκδηλώνονται τόσο στη φιλοσοφική μουσική κοσμολο-
γία, όσο και στις καλλιτεχνικές πρακτικές εκφάνσεις της. 

Θα ήταν δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι οι μουσικές εκδηλώσεις που υπο-
δείχθηκαν συνιστούν άμεση εφαρμογή της φιλοσοφικής μουσικής κοσμολογίας227 
                                                                                                                                                                           

ανασυντίθενται ηχοεικόνες της μάχης, ή το έργο Le Chant des Oiseaux. 
225 Ούτε ο Olivier Messiaen χρησιμοποιεί «ωμό» φυσικό ήχο, αλλά επεξεργάζεται καλλιτεχνικά το υλικό 

του (για παράδειγμα το έργο Reveil des Oiseaux – 1953 ή το Oiseaux exotiques – 1955). 
226 Emile Vuillermoz, όπ. παρ., τ. 2, σελ. 137-139. Πρβλ. επίσης και Donald Mitchell, Η Γλώσσα της Σύγ-
χρονης Μουσικής, Αθήνα: Επίκουρος 1977, σελ. 126 και Leonard B. Meyer, όπ. παρ., σελ. 83-84. 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτούς, η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη σύγχρονη μουσική πρωτο-
πορία και μεταπρωτοπορία (ή νεο-πρωτοπορία) και τις διάφορες νέες τάσεις και στυλ που εμφανίστη-
καν ιστορικά στη μουσική τέχνη (όπως η Σχολή της Βιέννης, ο ρομαντισμός, κ.λπ.) συνίσταται στη 
μεταβολή του παραδείγματος καλλιτεχνικής σκέψης. Η μεταβολή αυτή θα διερευνηθεί στη συνέχεια. 

227 Παρά την άποψη του Peter Hamel που υποδείχθηκε και παρά το γεγονός ότι ο K. Stockhausen σπού-
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στην καλλιτεχνική πράξη. Από την άλλη πλευρά όμως, δε θα πρέπει να διαφύγουν 
της προσοχής τα κοινά τους σημεία, πολύ περισσότερο επειδή αρκετοί εκπρόσω-
ποι της μουσικής πρωτοπορίας διεκδικούν ακριβώς την πρωτοπορία και την πρω-
τοτυπία. Παρά τα όσα υποστηρίζουν, παραμένει γεγονός ότι η παράδοση ενυπάρ-
χει σ’ αυτό το οποίο απορρίπτεται και σ’ αυτό το οποίο αποτελεί την άρνησή της. 
Η παράδοση λοιπόν, ενυπάρχει στην απόρριψή της με τη μορφή του κανόνα που 
καθορίζει εκείνο, το οποίο θα πρέπει να απορριφθεί. Άλλωστε, παραφράζοντας τη 
σκέψη του T. W. Adorno228, φαίνεται να ευσταθεί η άποψη σύμφωνα με την οποία 
εκείνο το οποίο απορρίπτεται εμπεριέχεται στην ίδια την απόρριψη. 

3. Όψεις των διυποκειμενικών σχέσεων 
Οι διυποκειμενικές σχέσεις στη σφαίρα της μουσικής ζωής δεν περιλαμβά-

νουν μόνο τις καθαρά (με την καντιανή έννοια) αισθητικές και ενδοκαλλιτεχνικές 
διυποκειμενικές σχέσεις. Όπως σημειώθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο (σελ. 16), η 
κατηγορία μουσική ζωή περιλαμβάνει και σχέσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία μουσική τέχνη, όπως είναι για παράδειγμα οι σχέσεις ανάμεσα 
στον καλλιτέχνη και τον εκδοτικό οίκο, οι σχέσεις ανάμεσα στο μουσικοποιητικό 
υποκείμενο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κ.ά. Τα διάφορα είδη δραστηριότη-
τας που περιλαμβάνονται στην έννοια της μουσικής ζωής, ουσιαστικά διακρίνουν 
τις ποικίλες μορφές διυποκειμενικών σχέσεων στη σφαίρα αυτή της κοινωνικής 
ζωής. 

Με την έννοια αυτή, οι διυποκειμενικές (ατομικές ή συλλογικές) σχέσεις που 
αναπτύσσονται στη διαδικασία της μουσικής μορφοπλασίας, είναι διαφορετικές 
από εκείνες η οποία εκδηλώνονται κατά τη διάδοση του μουσικού έργου, αλλά και 
από εκείνες που εμφανίζονται στη διαδικασία της μουσικής πρόσληψης. Σύμφωνα 
με τη μέθοδο της παρούσας ανάλυσης, πρόκειται για δυναμικό σύστημα ποικίλων 
μορφών διυποκειμενικής σχέσης στη δοσμένη σφαίρα της κοινωνικής πραγματικό-
τητας. 

Η συστημική προσέγγιση αυτών των – διαφορετικής τάξης – μορφών διυπο-
κειμενικής σχέσης, επιβάλλει να διακρίνει κανείς το συστηματοποιό παράγοντα ο 
οποίος από φιλοσοφική άποψη συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη και την 
ανάπτυξη της μουσικής ζωής. Η αναζήτηση της αναγκαίας αυτής συνθήκης δύ-
σκολα θα μπορούσε να είναι αποδοτική ανεξάρτητα από τη θεμελιώδη (αλλά και 
σε κάποιο βαθμό συμβατική) διάκριση που έγινε ανάμεσα στις ενδο- και εξωμου-
σικές σχέσεις229. Αν θεωρήσει κανείς την ολότητα της μουσικής ζωής ως διαλεκτι-
                                                                                                                                                                           

δασε φιλοσοφία. 
228 «Αυτό που αρνείται κανείς εμπεριέχεται στην ίδια την άρνηση» – T. W. Adorno, Ästhetische Theorie, 

Barcelona: Ediciones Orbis S. A. 1983, σελ. 198. 
229 Όπως υποδείχθηκε, η διάκριση αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της αφαίρεσης από την ταυτόχρονη 

διεξαγωγή των ποικίλων διαδικασιών. 
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κή ενότητα ανάμεσα στις δύο αυτές θεμελιώδεις μορφές σχέσεων, γίνεται εμφανές 
ότι οι ενδομουσικές σχέσεις δε μπορεί να είναι ανεξάρτητες από τις εξωμουσικές, 
ενώ οι ίδιες οι εξωμουσικές σχέσεις είναι δυνατές μόνο με την προϋπόθεση ότι υ-
φίστανται οι ενδομουσικές. 

Ανάλογα, στο χώρο των ενδομουσικών σχέσεων230 (στη σφαίρα δηλαδή του 
καθαρά καλλιτεχνικού και αισθητικού στοιχείου) εντοπίζεται μία συγκεκριμένη 
σχέση, η απουσία της οποίας θα στερούσε από τις υπόλοιπες διυποκειμενικές σχέ-
σεις το πραγματικό υπόβαθρο της ύπαρξής τους. Πρόκειται ακριβώς για εκείνη την 
ιδιότυπη διυποκειμενική σχέση η οποία με την κοινωνική και ιστορική της ιδιαιτε-
ρότητα καθορίζει (ποιοτικά και κατά συμβεβηκός) τη σχέση ανάμεσα στο υποκεί-
μενο και το αντικείμενο και μέσω της οποίας υφίσταται αυτή η τελευταία (βλ. 
συμβατικό σχήμα 12). Ακριβώς η έννοια αυτής της αναγκαίας αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στο κοινωνικό υποκείμενο και το φυσικό υπόστρωμα (ή «φυσικό» υλικό) 
εμπεριέχεται στον όρο μουσικό υλικό. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές, οι σχέσεις του μουσικοποιητικού και του 
ερμηνευτικού υποκειμένου με τους μουσικούς εκδοτικούς οίκους ή με τις δισκο-
γραφικές εταιρείες, οι σχέσεις τους με τους θεσμούς που διευθύνουν τα μέσα μα-
ζικής επικοινωνίας, με τα ιδρύματα διοργάνωσης συναυλιών και με τη βιομηχανία 
παραγωγής μουσικών οργάνων ή τεχνικών μέσων αναπαραγωγής των μουσικών 
έργων, καθώς και οι εσωτερικές ως προς τους θεσμούς αυτούς σχέσεις (αλλά και η 
ίδια τους η ύπαρξη) θα ήταν αδύνατες εάν απουσίαζε η ιδιότυπη σχέση που σκια-
γραφήθηκε στις προηγούμενες παραγράφους και προσδιορίστηκε ως μουσικό υλι-
κό. 

Η διττή φύση του μουσικού υλικού ως σχέσης, δηλαδή η θεώρησή του ως ενό-
τητας διυποκειμενικών σχέσεων και σχέσεων υποκειμένου-αντικειμένου (η όψη 
του ως μέσου καλλιτεχνικής παραστατικής πραγματοποίησης), υποδηλώνει τον 
αφηρημένο (και επομένως σε κάποιο βαθμό συμβατικό) χαρακτήρα που έχει ο θε-
ωρητικός διαχωρισμός των δύο αυτών τύπων σχέσεων. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
που εφαρμόζεται στην ανάλυση αυτή, είναι προφανές ότι η σχέση ανάμεσα στο 
υποκείμενο και το αντικείμενο που περιγράφηκε, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμέ-
νων, κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένων διυποκειμενικών σχέσεων, οι ο-
ποίες παράλληλα κάνουν δυνατή την ύπαρξή της κατ’ αρχή (το μουσικό υλικό εί-
ναι αδιανόητο εκτός κοινωνίας). 

Από την άποψη αυτή, μία συγκεκριμένη μορφή διυποκειμενικών σχέσεων στη 
σφαίρα της μουσικής ζωής συνιστά αναγκαία συνθήκη για τις υπόλοιπες σχέσεις, 
οι οποίες από την πλευρά τους συνιστούν επαρκή συνθήκη για την ύπαρξη και την 

                                                      
230 Με τον όρο «ενδομουσικές σχέσεις» δε νοούνται μόνο οι σχέσεις που αναφέρονται στην καθαρά «τε-

χνική» όψη (δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ των ποικίλων τόνων, τονισμών κ.λπ.), αλλά επίσης και οι σχέ-
σεις που αναφέρονται στις διαδικασίες της μουσικής επικοινωνίας (δημιουργία, ερμηνεία και πρόσ-
ληψη των μουσικών έργων). 
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ανάπτυξή της. Αυτή η μορφή διυποκειμενικής σχέσης είναι η μουσική επικοινωνία. 
Η μουσική επικοινωνία ως διαδικασία περιλαμβάνει και τη μουσική έκφραση, εφό-
σον δεν υφίσταται επικοινωνία χωρίς έκφραση. 

Η ίδια η έκφραση, με τη σειρά της, αποτελεί ιδιότυπη μορφή επικοινωνίας, ε-
φόσον δεν εμφανίζεται «μετέωρη», δηλαδή έξω από οποιοδήποτε κοινωνικό, ιστο-
ρικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά αντίθετα είναι δυνατή μόνο μέσα σ’ αυτό. Η 
υποκειμενική ποιητική πράξη, η οποία είναι χαρακτηριστική για ορισμένη πολιτι-
σμική κοινότητα, προϋποθέτει την ύπαρξη της διυποκειμενικής σχέσης: το ατομι-
κό μουσικοποιητικό υποκείμενο αρχίζει τη δραστηριότητά του στη βάση κάποιου 
ιστορικά προεπεξεργασμένου υλικού, το οποίο έχει φτάσει ως αυτό με ποικίλους 
τρόπους. Οι τρόποι και τα μέσα έκφρασης μάλιστα (αν η έκφραση θεωρηθεί υπο-
κειμενική πράξη) είναι σχετικά εξαρτημένοι από το πλαίσιο που υποδείχθηκε πα-
ραπάνω. Τα όρια της εξάρτησης αυτής υπερβαίνονται όταν το εφευρετικό υποκεί-
μενο υπερβαίνει τα παραδοσιακά μέσα και τους παραδοσιακούς τρόπους έκφρα-
σης. 

Οι διυποκειμενικές σχέσεις μπορούν να παρατηρηθούν καλύτερα στις διαδικα-
σίες διάδοσης και πρόσληψης του μουσικού έργου. Μπορούμε να πούμε ότι ενώ 
κατά τη διαδικασία της μουσικοποιητικής δραστηριότητας οι διυποκειμενικές 
σχέσεις είναι λιγότερο «εμφανείς», γίνονται «ορατές» σε μεγαλύτερο βαθμό στις 
διαδικασίες διάδοσης και πρόσληψης. Ουσιαστικά, η αφανής ύπαρξη των διυπο-
κειμενικών σχέσεων στη διαδικασία της μουσικοποιητικής δραστηριότητας υφί-
σταται στο πλαίσιο δοσμένης κοινωνικής και πολιτισμικής κοινότητας, στην οποία 
η εξορθολογισμένη μουσική ζωή παρουσιάζει υψηλό βαθμό εσωτερικής διαφορο-
ποίησης και εξειδίκευσης. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν μουσικοί πολιτισμοί 
στους οποίους η ποιητική δραστηριότητα είναι συλλογική231. 

Σύμφωνα με τους συλλογισμούς αυτούς, η διαδικασία της μουσικής καλλιτε-
χνικής παραστατικής πραγματοποίησης συνίσταται στην ενότητα ανάμεσα στην 
υποκειμενική και την αντικειμενική όψη της μουσικής επικοινωνίας232, οι οποίες 
από την πλευρά τους συνιστούν δυναμικές διυποκειμενικές σχέσεις. Η διάκριση 
της διαδικασίας έκφρασης από τη διαδικασία της επικοινωνίας εστιάζει την προ-
σοχή στη θεώρηση του μουσικού υλικού ως ιδιότυπης γλώσσας, με τη βοήθεια της 
οποίας το μουσικοποιητικό υποκείμενο επιδιώκει την έκφραση και στη συνέχεια 
τη δημοσιοποίηση κάποιου νοήματος (ή κάποιων νοημάτων). Η διαπίστωση αυτή 
μας εισάγει στο δεύτερο επίπεδο διερεύνησης του προβλήματος για το υλικό της 
μουσικής τέχνης, το οποίο ήδη αναφέρθηκε. Πρόκειται για τη διερεύνηση του 
                                                      
231 Για παράδειγμα, οι «ορχήστρες» gamelan του Bali, οι συλλογική μουσική δραστηριότητα σε διάφορες 

περιοχές της Αφρικής, κ.λπ. 
232 Προφανώς, ο όρος επικοινωνία εδώ χρησιμοποιείται με διπλή έννοια: από τη μία πλευρά ως διυποκει-

μενική αλληλεπίδραση και από την άλλη ως ενότητα της υποκειμενικής έκφρασης με τη διυποκειμε-
νική αλληλεπίδραση. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για τη «στενή» έννοια του όρου, ενώ στη δεύ-
τερη για την «ευρεία» έννοιά του. 
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μουσικού υλικού ως υποκειμενικού εκφραστικού μέσου και ως διυποκειμενικού μέ-
σου επικοινωνίας (βλ. σελ. 49). Η εξέταση του μουσικού υλικού ως μέσου υπο-
γραμμίζει τον εργαλειακό του χαρακτήρα. 

Η εργαλειακή θεώρηση του μουσικού υλικού κατά τους νεότερους χρόνους 
έλκει την καταγωγή της από την ιστορική περίοδο κατά την οποία – όπως υποδεί-
χθηκε στο πρώτο κεφάλαιο – το μουσικό έργο έχει τη θέση προσαρτημένου Ωραί-
ου. Κατά την ιστορική αυτή περίοδο στοιχεία της εργαλειακής προσέγγισης του 
μουσικού υλικού υπάρχουν ήδη στις αντιλήψεις για τη μουσική ως θεραπευτικό 
μέσο ή ως μέσο επικοινωνίας με τις υπερφυσικές δυνάμεις, οι οποίες είναι χαρα-
κτηριστικές για τη μυθολογική συνείδηση. Τα ίδια στοιχεία υπάρχουν και στις θε-
ωρίες για τη μουσική ως μέσο διαπαιδαγώγησης στο πνεύμα δοσμένων αξιών των 
ατόμων που κοινωνικοποιούνται (για παράδειγμα στην αρχαία κινεζική ή την αρ-
χαία ελληνική κουλτούρα). Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού μεσαίωνα η υποτα-
γή της εκθεσιακής αξίας του μουσικού έργου – όπως την όρισε ο Walter Benjamin 
– στη λατρευτική του αξία233 καθορίζει επίσης την εργαλειακή προσέγγιση του 
μουσικού υλικού. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούν δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά, 
επειδή οριοθετούν το συμβατικό χαρακτήρα των παραπάνω διαπιστώσεων: το 
πρώτο αφορά τη δυνατότητα να διακρίνει κανείς και να εντοπίσει τη δοσμένη ιδιό-
τυπη δραστηριότητα ή τις δοσμένες ιδιότυπες δραστηριότητες (οι οποίες στην 
προκειμένη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του σύγχρονου όρου 
μουσική ζωή) στις συνθήκες στις οποίες κυριαρχεί ο συγκρητισμός των ποικίλων 
μορφών δραστηριότητας και συνείδησης, και επομένως στις συνθήκες στις οποίες 
κυριαρχεί ο συγκρητισμός των διάφορων μορφών επικοινωνίας. Το δεύτερο στοι-
χείο αφορά τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ο διαχωρισμός των σκοπών από τα μέσα 
στους πολιτισμούς στους οποίους δεν υφίσταται παρόμοια διάκριση, όταν μάλιστα 
είναι γνωστό ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι παραδοσιακός στη λεγόμενη δυτικο-
ευρωπαϊκή κουλτούρα. 

Ο εξορθολογισμός της εργαλειακής θεώρησης του μουσικού υλικού ιστορικά 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της κουλτούρας, όπου τουλάχιστον 
από την εποχή του René Descartes μέχρι σήμερα234 κυριαρχεί ο εργαλειακός Λόγος 
με τις γνωστές συνέπειες. Αυτή η εργαλειακή θεώρηση του μουσικού υλικού, η 
οποία είναι κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένη, συνδέει εσωτερικά την υποκει-
μενική (τα μέσα έκφρασης) με τη διυποκειμενική (τα μέσα επικοινωνίας) όψη των 
προβλημάτων που εξετάζονται εδώ. Η εργαλειακή θεώρηση του μουσικού υλικού, 
                                                      
233 Αναλυτικότερα για τους όρους αυτούς βλ. Walter Benjamin, Το Καλλιτεχνικό Έργο στην Εποχή της 
Τεχνητής Αναπαραγωγιμότητάς του, στη συλλογή Walter Benjamin, Hudojestvena misal i kulturno 
samosaznanie (Καλλιτεχνική Σκέψη και Πολιτισμική Αυτοσυνείδηση), Sofia: Nauka i Izkustvo 1989, 
σελ. 346-348. 

234 Παρά το γεγονός ότι όλο και πιο δύσκολα πλέον η κουλτούρα αυτή μπορεί να προσδιοριστεί ως απο-
κλειστικά δυτικοευρωπαϊκή. 
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η οποία λαμβάνει υπόψη της τη διαλεκτική της σχέσης ανάμεσα στους σκοπούς 
και τα μέσα, δεν αντιπαραθέτει τα μεν στα δε (ή το αντίστροφο). Με την ίδια έν-
νοια, οι σκοποί και τα μέσα δε μπορούν να θεωρηθούν ως κατηγορίες οι οποίες εί-
ναι απολύτως ανεξάρτητες και άσχετες μεταξύ τους. 

Προσδιορίζοντας τη μουσική καλλιτεχνική παραστατική πραγματοποίηση ως 
ενότητα των διαδικασιών μουσικής έκφρασης* με τις διαδικασίες μουσικής επικοι-
νωνίας**, θέτει κανείς το πλαίσιο για την εργαλειακή θεώρηση του μουσικού υλι-
κού. Η προσέγγιση αυτή σε συνδυασμό με τον κοινωνικό και ιστορικό καθορισμό 
της διυποκειμενικής σχέσης, ο οποίος διερευνήθηκε, προϋποθέτουν την αποδοχή 
της ιδέας για το συμβατικό χαρακτήρα του μουσικού υλικού. 

Αν το μουσικό υλικό συνιστά ιδιότυπη γλώσσα, με τη βοήθεια της οποίας 
πραγματοποιείται κάποια ιδιότυπη μορφή διυποκειμενικών σχέσεων (η μουσική 
επικοινωνία με την ευρεία έννοια του όρου), αυτό σημαίνει ότι – όπως και για κά-
θε μορφής γλώσσας –και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ιστορικά διαμορφω-
μένο συμβατικό σημειακό σύστημα. Η συμβατικότητα συνδέεται ακριβώς με τους 
κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες που περιγράφηκαν και οι οποίοι προσδιο-
ρίζουν τη σχέση «μουσικό υλικό». Προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη διυποκειμενι-
κών σχέσεων, εφόσον είναι αποδεκτό ότι η φύση των σημειακών συστημάτων (και 
ειδικότερα αυτού του σημειακού συστήματος) είναι βασικά κοινωνική. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι δε δίνουν όλοι οι σημειολόγοι την ίδια απά-
ντηση στο πρόβλημα για τη φύση των σημειακών συστημάτων. Ενώ για παράδειγ-
μα ο Yuri Stepanov υποστηρίζει ότι σημειακά συστήματα υπάρχουν τόσο στη φυ-
σική, όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα235, κατά τον Umberto Eco κάθε σύ-
στημα σημασιών προϋποθέτει την κοινωνικά συμβατικοποιημένη δυνατότητα δη-
μιουργίας σημειακών συναρτήσεων236. Επομένως, σύμφωνα με την άποψη του τε-
λευταίου η φύση των σημειακών συστημάτων είναι αποκλειστικά κοινωνική. 

Αν δεχθούμε ότι οι έννοιες σημασία και ερμηνεία μπορούν να εφαρμοστούν 
μόνο στη σφαίρα της κοινωνικής και όχι και της φυσικής πραγματικότητας (επειδή 
επικοινωνιακές διαδικασίες μπορούν να υφίστανται μόνο στο πλαίσιο της κοινω-
νίας), τότε σημειακά συστήματα μπορούν να υπάρχουν μόνο στο ίδιο πλαίσιο. Στη 
φύση, για παράδειγμα, όπως και στις μηχανές, μπορεί να υπάρχει κυκλοφορία 
πληροφορίας «sub speciae stimuli»237 αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν διαδικασίες 
σημείωσης238. 
                                                      
* Από τη στιγμή που δημιουργείται το καλλιτεχνικό επινόημα στη συνείδηση του ποιητικού υποκειμέ-

νου μέχρι τη στιγμή που υλοποιείται στο μουσικό έργο. 
** Ερμηνεία (ή εκτέλεση) και πρόσληψη του μουσικού έργου. 
235 Yuri Stepanov, Semiotika (Σημειωτική), Sofia: Narodna Prosveta 1979, σελ. 3, 22-23 κ.έπ. 
236 Umberto Eco, Θεωρία Σημειωτικής, Αθήνα: Γνώση 1988, σελ. 21-22. 
237 Όπ. παρ., σελ., 28. 
238 Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στο ερέθισμα και το σημείο. Το πρώτο 

λειτουργεί με το μηχανισμό της «σκανδάλης», ενώ το δεύτερο προϋποθέτει μια σειρά σημαντικά πε-
ριπλοκότερων διαδικασιών, όπως: α) τη διαδικασία της σημείωσης, β) τη διαδικασία της συμβατικο-
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Η ακόλουθη περιγραφή δίνει μια γενική εικόνα για την ιστορική διαδικασία με 
την οποία διαμορφώνεται το συμβατικό σημειακό σύστημα που μας ενδιαφέρει, 
καθώς και για τη σημείωση η οποία συνδέεται μ’ αυτό: «…Η ιδέα του λειτουργι-
κού καθορισμού του μουσικού υλικού (και του μουσικού ήχου)239 ως συνόλου ε-
νοτήτων (ηχο-εικόνες) που προσδιορίζονται και υποστασιοποιούνται μέσω της α-
ναγνώρισης κάποιου ιεραρχημένου πλέγματος κατηγοριών διακριτικών στοιχείων 
κάποιου φυσικού δεδομένου (του ηχητικού συνεχούς), προϋποθέτει την ύπαρξη 
συστηματικής μουσικής πρακτικής, η οποία επιδρώντας στο φυσικό φαινόμενο το 
κερματίζει σε διακριτά μεταξύ τους τμήματα (σημεία), οι ιδιότητες των οποίων ε-
πιτρέπουν τη χρήση τους για την επίτευξη του σκοπού αυτής της συστηματικής 
πρακτικής. Ο σκοπός καθορίζει και ιεραρχεί τις αναγκαίες ιδιότητες, οι ίδιες οι ι-
διότητες προβάλλονται στο φυσικό φαινόμενο ως καθορίζοντα διακριτικά στοιχεία 
και τα διακριτικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως κριτήρια θεωρητικού και 
πρακτικού κερματισμού του φαινομένου (δηλαδή του ηχητικού συνεχούς – Α. Μ.) 
σε ενότητες για τη δημιουργία παραστάσεων οι οποίες από τη μια πλευρά τις ανα-
παριστούν, και από την άλλη προσφέρουν στο συνθέτη τη μέγιστη δυνατότητα 
άσκησης ελέγχου τους»240. 

Πράγματι, η ιδέα για το λειτουργικό καθορισμό του μουσικού υλικού που υπο-
δείχθηκε, δε θα μπορούσε να εμφανιστεί αν απουσίαζε η συστηματική μουσική 
πρακτική. Στην προκειμένη περίπτωση, δε θα μας απασχολήσει το ερώτημα ποια 
ακριβώς θα πρέπει να είναι η μορφή της μουσικής πρακτικής ώστε να προσδιορι-
στεί ως συστηματική ή μη συστηματική. Δε θα μας απασχολήσει ούτε ο ψυχολο-
γισμός που χαρακτηρίζει την άποψη που αναφέρθηκε παραπάνω241. 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης ο όρος «ακουστική εικόνα»242 χρησιμο-
ποιείται με κάπως ευρύτερη έννοια: συμπεριλαμβάνει την ενδεχόμενη σύνθεση α-
νάμεσα σε οπτικές και ακουστικές παραστάσεις243, δηλαδή αναφέρεται στο φαινό-
                                                                                                                                                                           

ποίησης, γ) τη διαδικασία της ερμηνείας κ.ά. Με την έννοια αυτή, στα γνωστά πειράματα με σκοπό να 
διαπιστωθούν τυχόν επιδράσεις στα φυτά και τα ζώα, η μουσική λειτουργεί ως ερέθισμα και όχι ως 
σημείο και δε μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο επικοινωνιακής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η μου-
σική δεν ερμηνεύεται ούτε κατανοείται. 

239 Εδώ πρόκειται για την άποψη που έχει ήδη αναφερθεί και αφορά τον προσδιορισμό του ηχητικού υλι-
κού ως μουσικού σε συνάρτηση με την ιδιότυπη χρήση του και συνεπώς σε συνάρτηση με τις ιδιότυ-
πες λειτουργίες που αποκτά στο πλαίσιο της δοσμένης πρακτικής (Α. Μ.). 

240 Χάρης Ξανθουδάκης, όπ. παρ., σελ. 118-119. 
241 Με τον όρο «ηχοεικόνα» ο Χ. Ξανθουδάκης εννοεί «…ηχητικές παραστάσεις, δηλαδή ψυχολογικές 

παραστάσεις, οι οποίες εμφανίζονται χάρη στα αντίστοιχα ερεθίσματα του ακουστικού οργάνου». Όπ. 
παρ., σελ. 105. 

242 Ο Χάρης Ξανθουδάκης ερμηνεύει τον όρο «ακουστική εικόνα» (image auditive) ως «ηχοεικόνα». Ως 
πηγή του πρωτότυπου όρου υποδεικνύει (όπ. παρ.) την ανακοίνωση του Stephen McAdams, L’ Image 
Auditive: une Métaphore pour la Reserche Musicale et Psychologique – στο Porte ouverte à l’ IR-
CAM, Paris: Institut de Reserche et de Co-ordination Acoustique Musique (IRCAM), Φεβρουάριος 
1983, σελ. 13. Ο όρος «ηχητικός» αναφέρεται μάλλον στο χώρο του φαινομένου καθαυτού – στον ήχο 
– που αποτελεί αντικείμενο έρευνας της φυσικής. Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε το επίθετο «ακου-
στικός», που προϋποθέτει την ύπαρξη υποκειμένου και αντίστοιχης διαδικασίας πρόσληψης. 

243 Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν μουσικά στυλ, είδη, ύφη κ.λπ. τα οποία επιδιώκουν να δημιουργήσουν 
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μενο της ενότητας των αισθήσεων (το φαινόμενο αυτό δεν αναφέρεται ρητά από 
τον συγγραφέα του παραπάνω αποσπάσματος), και δηλώνει το γεγονός ότι όσον 
αφορά τη μουσική, οι παραστάσεις εμφανίζονται μέσω της ακουστικής εποπτείας. 
Οι ακουστικές εικόνες μάλιστα, δεν είναι μόνο, ή δεν είναι αποκλειστικά ψυχολο-
γικές. Οι ακουστικές εικόνες συνιστούν το νόημα που έχει επενδυθεί στο μουσικό 
έργο από το ποιητικό υποκείμενο ή από το υποκείμενο της πρόσληψης και το ο-
ποίο συνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα αξιών και αισθητικά ιδανικά. Με αυτή 
τους την ιδιότητα, οι ακουστικές εικόνες ως κατηγορίες, υπερβαίνουν κατά πολύ 
τα όρια της ψυχολογίας244. Με την έννοια αυτή, η ακουστική εικόνα μπορεί να α-
ποτελεί σύνολο ακουστικών εποπτειών. 

α) Συμβατικότητα, παράδοση, πρωτοτυπία 
Η θεώρηση του μουσικού υλικού ως ιδιότυπου, ιστορικά διαμορφωμένου 

συμβατικού σημειακού συστήματος το οποίο μπορεί να συγκριθεί με τις φυσικές 
γλώσσες, θέτει μια σειρά από προβλήματα. 

Σύμφωνα με τον T. W. Adorno, ο συμβατικός χαρακτήρας που έχει το μουσικό 
υλικό στις διυποκειμενικές σχέσεις της μουσικής επικοινωνίας, αποτελεί «λειτουρ-
γικοποίηση» (με την έννοια που δίνει ο T. W. Adorno στον όρο «λειτουργικός») 
της γλώσσας της μουσικής τέχνης245. Η φαινομενικός χαρακτήρας και η συμβατι-
κότητα της παραδοσιακής μουσικής (και επομένως η λειτουργικότητά της) συνί-
στανται στο γεγονός ότι εξωραΐζει τη σχέση ανάμεσα στο γενικό και το μερικό, 
αναπαριστώντας τα σε συμφωνία. Ο εξωραϊσμός πραγματοποιείται με τον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δομικά στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής: 
«…τα προκαθορισμένα στοιχεία – τα οποία λες και έχουν αποκρυσταλλωθεί με 
φόρμουλες – τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, σαν να αποτελούν αναπόφευκτη α-
ναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση»246. 

Θέτοντας το πρόβλημα για τη συμβατικότητα, ο T. W. Adorno στρέφει την 
προσοχή σε έναν κύκλο προβλημάτων τα οποία απασχολούν το φιλοσοφικό στο-
χασμό για τη μουσική τέχνη στη διάρκεια ολόκληρης της ιστορίας του. Πρόκειται 
για τα ερωτήματα που αφορούν την παράδοση και την πρωτοτυπία στη μουσική, 
καθώς επίσης και τα όρια ανάμεσά τους. Με άλλα λόγια, τα προβλήματα αυτά α-
                                                                                                                                                                           

οπτικές παραστάσεις στη συνείδηση του ακροατή. 
244 Αναλυτικότερα για τις ακουστικές εικόνες ως ψυχολογική κατηγορία, με τη βοήθεια της οποίας μπο-

ρεί να διερευνηθεί η μουσική εποπτεία, βλ. Otto E. Laske, On some Developmental Problems of Audi-
tory Imagery – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VII, 
Nr. 1, Ιούνιος 1976, σελ. 77-81. Ο συγγραφέας στηρίζει τις απόψεις του στις αντιλήψεις του J. Piaget. 
Διαχωρίζοντας τις επεισοδιακές ακουστικές εικόνες (που αφορούν διακριτές στιγμές της πρόσληψης) 
από τις σημασιακές (που είναι ολιστικές και συνιστούν προϊόν ανασύνθεσης με τη βοήθεια της μνή-
μης), υποδεικνύει ότι «…Τα μουσικά έργα, φυσικά, προσφέρουν την ουσιαστικότερη άποψη των ση-
μασιακών ακουστικών εικόνων, παρά το ότι φαίνεται πως δεν υπάρχει γλώσσα στην οποία οι εικόνες 
αυτές θα μπορούσαν μεταφραστούν επακριβώς…» (σελ. 81). 

245 T. W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt/M.: Ullstein 1978, σελ. 41-42. 
246 Όπ. παρ. 
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φορούν την πρωτοτυπία και τον ορίζοντα της συμβατικότητας. 
Είναι γνωστό, ότι η στάση απέναντι στην παράδοση είναι διαφορετική, κατά 

τις διάφορες ιστορικές περιόδους και εξαρτάται από τη γενικότερη στάση απέναντι 
στην πραγματικότητα. Έτσι, η χαρακτηριστική για το μεσαίωνα στάση απέναντι 
στην ισχύ της αυθεντίας που διέκρινε την παράδοση, στηρίζεται στα πραγματικά* 
δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας και στα χαρακτηριστικά της κοινωνι-
κής συνείδησης που συνδέεται μ’ αυτήν. Τα πραγματικά αυτά δεδομένα μπορούν 
να υποδειχθούν περιληπτικά: πρόκειται για την κυριαρχία μιας ιεραρχίας «κλει-
στού» τύπου, για την υπερβατικότητα του νοήματος, που συνδέεται με τη σημεια-
κή πρόσληψη της αισθητής πραγματικότητας και τέλος για την εσχατολογία, η ο-
ποία χαρακτηρίζει τη μεσαιωνική κοσμοθεώρηση. Ο Διαφωτισμός, αντίθετα, δια-
μορφώνει εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στην αυθεντία της παράδοσης, 
παίρνοντας αρνητική θέση απέναντι στην απαλλαγμένη από τις γήινες και ανθρώ-
πινες διαστάσεις της αυθεντία. Ο ρομαντισμός, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρί-
ζεται από μια μάλλον απολογητική στάση απέναντι στην αυθεντία της παράδο-
σης247. 

Το πρόβλημα για την πρωτοτυπία και επομένως η αμφισβήτηση της παραδο-
σιακής συμβατικότητας, εμφανίζονται όταν στη σφαίρα της μουσικής ζωής αρχίζει 
να επικρατεί η αρχή της ατομικότητας, όταν δηλαδή το μουσικό έργο αποκτά χα-
ρακτηριστικά ανεξάρτητου Ωραίου και η κυρίαρχη μέχρι τότε στάση απέναντι 
στην αυθεντία της παράδοσης αρχίζει να αποσυντίθεται. Η αναγωγή της απαίτη-
σης για πρωτοτυπία του ατομικού μουσικού ιδιώματος σε καλλιτεχνική ποιητική 
αρχή προϋποθέτει την κυριαρχία της πεποίθησης στην «…αναπαλλοτρίωτη αξία 
της ατομικότητας»248. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τις παραπάνω υποδείξεις 
του T. W. Adorno, φαίνεται ότι η αρχή της πρωτοτυπίας αντιπαρατίθεται στην πα-
ραδοσιακότητα και άρα στην κατεστημένη συμβατικότητα του μουσικού υλικού. 

Από την άλλη πλευρά, δύσκολα μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι 
ακριβώς η σύμβαση συμβάλλει στη μετατροπή της μουσικής επικοινωνίας από δυ-
νατότητα σε πραγματικότητα. Το πρόβλημα αυτό άπτεται του μηχανισμού ο ο-
ποίος κάνει δυνατή την ανάπτυξη της ιδιότυπης μορφής επικοινωνίας στην οποία 
το μουσικό υλικό χρησιμοποιείται ως μέσο. 

Όπως σε κάθε μορφή επικοινωνίας, στην οποία τα χρησιμοποιούμενα σημεια-
κά συστήματα χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθμό αυθαιρεσίας, έτσι και στη μου-
σική επικοινωνία: ο μηχανισμός με τον οποίου αυτή γίνεται δυνατή είναι συνειρμι-
κού τύπου249. Πρόκειται για δεσμούς διαφορετικού βαθμού σταθερότητας, η ύπαρ-
                                                      
* Το επίθετο «πραγματικός» εδώ χρησιμοποιείται σε αντιπαράθεση με το «φαντασιακός». 
247 Βλ. Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη, όπ. παρ., σελ. 22-23. 
248 Όπ. παρ. 
249 Το πρόβλημα αυτό διερευνάται αναλυτικά από την Bagriana Ilieva, Muzikalna tvorba i asociativnost 

(Μουσικό Έργο και Συνειρμικότητα), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences 1984. Η συγγραφέας θε-
ωρεί τη μουσική συνειρμικότητα ως καθολικό ψυχολογικό μηχανισμό, με τη βοήθεια του οποίου υφί-
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Σχήμα 13. 
L. v. Beethoven
Symphony Nr. 5

C moll 
(Opus 67)

ξη των οποίων «εγγυάται» τη μετάδοση του καλλιτεχνικού παραστατικού μηνύμα-
τος που εμπεριέχεται στο μουσικό έργο. Το μήνυμα αυτό είναι ιδιότυπο. Το καλλι-
τεχνικό παραστατικό μήνυμα, σε αντίθεση για παράδειγμα από το επιστημονικό, 
διακρίνεται για την πολυσημία του. Η σύμβαση παίζει το ρόλο του «σταθεροποιη-
τή» των συνειρμικών δεσμών ανάμεσα στο σημειακό σύστημα και τις σημασίες, οι 
οποίοι έχουν προκύψει ιστορικά, και επομένως αποτελεί αναγκαία συνθήκη για 
την ανάπτυξη της υπό συζήτηση επικοινωνιακής διαδικασίας. 

Ο όρος «αυθαιρεσία» σημαίνει ότι το μουσικό υλικό per se, οντολογικά, δεν 
έχει καμία εσωτερική σχέση με τις σημασίες, σε φορέα των οποίων μετατρέπεται 
με τη βοήθεια συγκεκριμένων τρόπων οργάνωσής του250. Όπως και στον προφορι-
κό λόγο για παράδειγμα το αντικείμενο «ψάρι», οντολογικά δεν έχει τίποτε κοινό 
με την ακολουθία των φθόγγων «ψ», «α», «ρ» και «ι»251, αλλά μόνο μέσω μιας ι-
στορικά δημιουργημένης σύμβασης το αντικείμενο αυτό συνδέεται στη συνείδηση 
με τη δοσμένη ακολουθία φθόγγων, με τον ίδιο τρόπο και στη μουσική το χρησι-
μοποιούμενο υλικό και η οργάνωσή του δε συνδέονται οντολογικά με τα «πράγμα-
τα» τα οποία σημειώνουν συμβατικά. 

Με την έννοια αυτή, το διπλανό 
παράδειγμα οργάνωσης του 
μουσικού υλικού (σχήμα 13) μόνο 
συμβατικά συνδέεται με την αρχή 
που στέκει πάνω από τα άτομα, με 
την αρχή η οποία στέκεται πάνω 
από τον άνθρωπο και συχνά τον 

εξουσιάζει. 
Στην ουσία, εδώ διερευνάται η δημιουργία ενός συμβατικού και αυθαίρετου 

σημειακού συστήματος. Ακριβώς γι’ αυτό, η επικοινωνιακότητά του (δηλαδή η 
ικανότητά του να είναι φορέας κάποιου νοήματος που μπορεί να ερμηνευθεί από 
κάποιον αποδέκτη) περιορίζεται στο πλαίσιο της πολιτισμικής κοινότητας, προϊόν 
της οποίας αποτελεί. Αν όμως λάβει κανείς υπόψη την ιστορική εξέλιξη των ποικί-
λων μορφών οργάνωσης του μουσικού υλικού, η οποία πραγματοποιείται πάντοτε 
στο πλαίσιο κάποιας πολιτισμικής κοινότητας, και την προσωπική δημιουργική 
πορεία του συνθέτη, τότε ο βαθμός αυθαιρεσίας στο παράδειγμα του σχήματος 13 
μειώνεται και ο τρόπος με τον οποίο σημειώνεται το σημαινόμενο, δηλαδή το 
μουσικό θέμα που αναφέρθηκε, παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα και προϊόν της εξέ-

                                                                                                                                                                           
σταται η σχέση ανάμεσα στο μουσικό έργο και την πραγματικότητα. 

250 Σχετικά με το θέμα αυτό, πρβλ. με την άποψη του Ferdinand de Saussure για τον αυθαίρετο χαρακτή-
ρα του γλωσσικού σημείου. Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Paris: Payot 
1980, σελ. 100-101. 

251 Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που ένα αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει (και αποκτά) διαφορετι-
κές ονομασίες στις διάφορες γλώσσες. 
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λιξης του ίδιου του δημιουργού252. 
Μπορεί να υποδειχθεί ακόμη ένα παράδειγμα: οι διάφορες τονικότητες οντο-

λογικά δεν έχουν τίποτε κοινό με τα συναισθήματα τα οποία παραδοσιακά σημαί-
νονται από αυτές (για παράδειγμα η μείζων τονικότητα με τη χαρούμενη διάθεση). 
Από την άποψη αυτή, η σύνδεσή τους με συγκεκριμένες συναισθηματικές κατα-
στάσεις είναι αυθαίρετη, παρά το γεγονός ότι το ψυχοφυσιολογικό υπόστρωμα 
παίζει κάποιο ρόλο253. 

Από τον αυθαίρετο χαρακτήρα του μουσικού υλικού ως σημειακού συστήμα-
τος δε συνεπάγεται ότι εννοιακά το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθαί-
ρετα από το μουσικοποιητικό υποκείμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον προφορικό 
λόγο, όπου το γλωσσικό σημείο δε χρησιμοποιείται αυθαίρετα254, παρά το γεγονός 
ότι είναι αυθαίρετο. Για να μπορέσει δοσμένο ακροατήριο να κατανοήσει το νόη-
μα που έχει επενδυθεί σε κάποιο έργο, το μουσικοποιητικό υποκείμενο συνήθως 
λαμβάνει υπόψη του τις σημασίες που συνδέονται συμβατικά με τις δομές του υλι-
κού. Πολύ δε περισσότερο που για το ίδιο το μουσικοποιητικό υποκείμενο ως α-
κροατή, οι χρησιμοποιούμενες δομές του μουσικού υλικού είναι ήδη φορείς κά-
ποιων σημασιών, επειδή, όπως υποδείχθηκε, το ποιητικό υποκείμενο αρχίζει τη 
δραστηριότητά του στη βάση κάποιου ιστορικά προεπεξεργασμένου υλικού. 

Η συμβατικότητα δεν περιορίζει το ποιητικό υποκείμενο ούτε ως προς την 
πρωτοτυπία του μεταδιδόμενου νοήματος, αλλά ούτε ως προς τις μεταβολές όχι 
μόνο των σημασιών, αλλά και του ίδιου του μουσικού υλικού (δεν αποκλείεται 
δηλαδή η αποσύνθεση της κατεστημένης συμβατικότητας). Ουσιαστικά, η απο-
σύνθεση της κατεστημένης συμβατικότητας είναι μία από τις αιτίες της παράξενης 
ή και δυσάρεστης αρχικής εντύπωσης που προκαλούν τα πρωτότυπα μουσικά έρ-
γα255. Φαίνεται ότι η ακοή είναι πιο «συντηρητική» αίσθηση σε σύγκριση με την 
όραση. Θα πρέπει εδώ να προστεθεί, ότι ακριβώς λόγω του συμβατικού χαρακτή-
ρα του μουσικού υλικού, η ικανότητα να προσανατολίζεται κανείς στο μουσικό 
έργο – η οποία είναι προϋπόθεση για την πρόσληψη – δεν είναι γενετικά προκαθο-
                                                      
252 «…το μοτίβο της μοίρας γενικεύει τους παθητικούς τονισμούς που διαμορφώνονται ήδη στη μουσική 

των προηγούμενων (συνθετών – Α. Μ.) και που χρησιμοποιούνται πλατειά από τον ίδιο τον Beetho-
ven στα πιο πρώιμα έργα του». Valentina Konen, Istoriya na muzikata (Ιστορία της Μουσικής), Sofia: 
Muzika 1983, τ. 3, σελ. 85. «…Πρόκειται για τους ίδιους ντο ελάσσονες τονισμούς του φόβου και της 
θλίψης που είχαν ηχήσει κάποτε στον ‘Ορφέα’ και την ‘Άλκηστη’ του Gluck, στην εισαγωγή της 
‘Μήδειας’ του Cherubini, στην ‘Παθητική’ σονάτα του Beethoven… και άλλων» (όπ. παρ.). Βλ. επί-
σης και Walther Siegmund-Schultze, όπ. παρ., σελ. 172. 

253 Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική ουσία της συμβατικότητας, υποδείχθηκε ότι ο 
αυθαίρετος χαρακτήρας του μουσικού υλικού δεν είναι απόλυτος. Μπορεί μάλιστα να σημειωθεί, ότι 
πίσω από τη συμβατικότητα «κρύβεται» κάποια ταυτότητα (για παράδειγμα η συμβατική σημασία 
διάφορων ρυθμικών μοτίβων διαμορφώθηκε με βάση την ταυτότητά τους με κάποιες καταστάσεις του 
ψυχοφυσιολογικού υποστρώματος). 

254 Συνήθως κανείς δεν ονομάζει το ψάρι «άλογο», εκτός ίσως από εξαιρετικές περιπτώσεις. 
255 Είναι γνωστό το παράδειγμα των διιστάμενων, αρχικά διαμετρικά αντίθετων εντυπώσεων που προκά-

λεσαν στους ακροατές τα πρώτα ατονικά έργα του A. Schoenberg, ή τα γεγονότα που συνόδευσαν την 
πρώτη παρουσίαση της Ιεροτελεστίας της Άνοιξης του I. Stravinsky το 1913, στο Παρίσι. 
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ρισμένη, αλλά αποκτάται με εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές, η διαλεκτική του μουσικού υλικού, πέρα 

από τις σχέσεις υποκειμένου-αντικειμένου και τις διυποκειμενικές σχέσεις που δι-
ερευνήθηκαν, συνίσταται στο ότι το υλικό αυτό ως σχέση εμπεριέχει δυνητικά την 
εμμονή στο κατεστημένο και την εμφάνιση του νέου, που παρουσιάζονται ως σύ-
γκρουση ανάμεσα στην παράδοση και την πρακτική η οποία την απορρίπτει. Η δι-
αλεκτική αυτή εκφράζεται ως διαλεκτική της ιστορικής ακολουθίας και της διακο-
πής της, ανεξάρτητα αν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται βαθμιαία ή με άλματα. 
Η πρωτοτυπία προϋποθέτει αναίρεση της συμβατικότητας. Από την άλλη πλευρά, 
η επανάληψη που συνδέεται άμεσα με τη μνήμη, οδηγεί αναπόφευκτα στην καθιέ-
ρωση κάποιας μορφής συμβατικότητας, η οποία με τη σειρά της είναι προϋπόθεση 
για την πραγματοποίηση της μουσικής επικοινωνίας. 

Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι θεωρητικά, όπως υποδεικνύει ο T. W. Adorno, 
στην ουσία η άρνηση της συμβατικότητας του μουσικού (αλλά και του καλλιτε-
χνικού γενικότερα) υλικού – συμβατικότητα που έχει γεννηθεί σε δοσμένο τύπο 
κοινωνίας και εξυπηρετεί τις ανάγκες της – εμπεριέχει μια απόρριψη βαθύτερη, 
από εκείνη που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, άρ-
νηση της παραδοσιακής συμβατικότητας σημαίνει απόρριψη συγκεκριμένων τρό-
πων προσέγγισης όχι μόνο του μουσικού υλικού, αλλά και της πραγματικότητας 
γενικά, στο βαθμό που η επιλεγμένη προσέγγιση του μουσικού υλικού συνδέεται 
με αντιλήψεις κοσμοθεωρητικού χαρακτήρα. 

Από την άλλη πλευρά, η πρακτική της μουσικής πρωτοπορίας δείχνει τις δυ-
σχέρειες που συναντά το μουσικοποιητικό υποκείμενο στην προσπάθειά του να 
υπερβεί κατεστημένους τρόπους μουσικής σκέψης (για παράδειγμα το τονικό τρό-
πο μουσικής σκέψης), χωρίς προηγουμένως να έχει «εξασφαλίσει» κάποιο αποδε-
κτό από την πλευρά του ακροατή δεσμό ανάμεσα σε αυτό το οποίο αρνείται και 
εκείνο το οποίο επιχειρεί να εδραιώσει. Εξαιτίας αυτού ενδεχομένως η πρωτοπο-
ριακή μουσική δεν έχει κατορθώσει να αγγίξει το «πλατύ» κοινό256. 

Μια αναδρομική ματιά στη γένεση και ανάπτυξη του υπό συζήτηση συμβατι-
κού συστήματος (το οποίο αποτελεί υλοποιημένη έκφραση δοσμένης μορφής κοι-
νωνικής συνείδησης και με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται ιδιότυπη επι-
κοινωνία), δείχνει ότι ο ιστορικός χρόνος συνιστά έναν ακόμη παράγοντα που α-
σκεί επίδραση στις διαδικασίες με τις οποίες αποσυντίθεται η κατεστημένη συμβα-
τικότητα. Όμως, οι διαδικασίες αυτές αποτελούν ταυτόχρονα σύνθεση και εδραίω-
ση ενός νέου τύπου συμβατικότητας. Ακόμη και οι ανυπόστατες προσπάθειες να 
αποσυντεθεί η συμβατικότητα ως τέτοια, δηλαδή να αποσυντεθεί κάθε τύπος συμ-
βατικότητας, μπορούν να μετατραπούν σε σύμβαση. 
                                                      
256 Παρά τις προσπάθειες, για παράδειγμα, του Luigi Nono. Άλλοι εκπρόσωποι της πρωτοποριακής μου-

σικής πιστεύουν ότι σκοπός είναι ακριβώς το αντίθετο, να κρατηθούν δηλαδή αποστάσεις από το 
«πλατύ» κοινό και η μουσική να προορίζεται μόνο για κάποια ελίτ. 
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Μια καθαρά ποσοτική σύγκριση ανάμεσα στην περίοδο που περιλαμβάνει την 
ιστορία της τονικής μουσικής σκέψης και την περίοδο κατά την οποία υφίσταται η 
ατονική προσέγγιση του μουσικού υλικού, υποβάλλει το συμπέρασμα πως όσο βα-
θύτερες είναι οι μεταβολές οι οποίες προκαλούν ανατροπή του καλλιτεχνικού υλι-
κού, τόσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται για να τις συνειδητοποιήσει η 
πλειοψηφία των ανθρώπων και ακόμη μεγαλύτερο για να τις αποδεχθεί. Στο ίδιο 
συμπέρασμα οδηγεί και η σύγκριση με την υπέρβαση της τροπικής μουσικής σκέ-
ψης257 από την τονική. Η μετάβαση από την τροπικότητα στην τονικότητα υπήρξε 
επίσης μία αργή και μακρά διαδικασία. Όπως είναι γνωστό από τη ιστορία των 
μουσικών μορφών, κάθε μία από αυτές συνιστά αποκρυστάλλωση σειράς προσπα-
θειών, πειραμάτων και αναζητήσεων258. 

Από την άποψη αυτή, και ανεξάρτητα από την ιδιοτυπία την οποία παρουσιά-
ζει η πρωτοποριακή προσέγγιση του μουσικού υλικού και η οποία αναφέρθηκε 
παραπάνω, (βλ. και σελ. 77), η διαλεκτική μεταξύ άρνησης και αποδοχής, όπως 
και η πρωτοποριακή πρακτική, αποδεικνύει μάλλον τις δυσχέρειες με τις οποίες 
συγκρούεται το νέο και όχι την αποτυχία του. Φυσικά, εδώ δεν διακηρύσσεται κα-
νένα είδος απόλυτης «πρωτοποριακότητας» ή ατονικότητας. Σε τελευταία ανάλυ-
ση η «σύμφυση» ποικίλων αρχών αποδεικνύεται εξαιρετικά αποδοτική, εφόσον η 
εφαρμογή των ήδη κατεστημένων αρχών «…δε σημαίνει επιστροφή στο παρελ-
θόν, αλλά επανεκτίμησή του»259. Με την ίδια έννοια, η θεώρηση του μουσικού υ-
λικού ως πεδίου έρευνας260 από την πλευρά του μουσικοποιητικού υποκειμένου, 
όπως και η θεώρησή του ως κοινωνικά και ιστορικά διαμορφωμένης σχέσης, δεν 
επιτρέπουν την απόλυτη άρνηση καμιάς αρχής: αρχές που σήμερα θεωρούνται πα-
ρωχημένες, αύριο μπορεί να αποδειχθούν σύγχρονες. 

Οι παρατηρήσεις αυτές, όπως και ο συμβατικός χαρακτήρας του μουσικού υ-
λικού, φαίνονται ότι έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες να νομιμοποιηθεί η 

                                                      
257 Με τον όρο «τροπική μουσική σκέψη» ορίζεται η προσέγγιση κατά την οποία το μουσικό υλικό οργα-

νώνεται με βάση το σύστημα των μουσικών τρόπων και όχι με βάση το τονικό σύστημα των μουσι-
κών κλιμάκων. 

258 Αμάραντος Αμαραντίδης, Μουσική Μορφολογία, Αθήνα: Κ. Παπαγρηγορίου – Χ. Νάκας 1990, σελ. 
15. 

259 Σύμφωνα με την άποψη του Θάνου Μικρούτσικου. 
260 Παρά το γεγονός ότι η «επιστημονικιστική» αυτή έκφραση μπορεί να προκαλέσει συνειρμούς με ένα 

από τα χαρακτηριστικά της πρωτοποριακής προσέγγισης του μουσικού υλικού, εδώ χρησιμοποιείται 
με την έννοια της αναζήτησης νέων εκφραστικών μέσων και νέων τρόπων έκφρασης και επικοινωνί-
ας. Τα χαρακτηριστικό τα οποία αναφέρθηκαν αφορούν τη μαθηματικοποίηση της οργάνωσης του 
μουσικού υλικού (όπως στο παράδειγμα του Γ. Ξενάκη) και τις μεταβολές που επέρχονται στη μουσι-
κοποιητική διαδικασία ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Αυτός είναι άλλωστε 
και ο λόγος που ο Emile Vuillermoz ονομάζει την πρωτοποριακή μουσική «εργαστηριακό προϊόν». Ο 
όρος αυτός σημαίνει ότι το μουσικό υλικό δε θεωρείται πλέον μέσο συναισθηματικής έκφρασης, αλλά 
αντικείμενο έρευνας και μελέτης και πεδίο στο οποίο οι συνθέτες διεξάγουν επιστημονικά πειράματα. 
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που στο έργο του Pierre Schaeffer, Traité des Objects Musicaux (Paris: Édi-
tions du Seuil 1966) δίνονται και αποτελέσματα πειραματισμών που πραγματοποίησε η ομάδα του 
συνθέτη αυτού. 
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τονικότητα με τη βοήθεια των νόμων της ψυχοφυσιολογίας της ακουστικής επο-
πτείας261. Σχετικά μ’ αυτό, πολύ σωστά έχει υποδειχθεί πως «τα επιφανέστερα 
φαινόμενα» της νέας μουσικής «…προέρχονται από τις ίδιες ακριβώς κοινωνικές 
και ανθρωπολογικές προϋποθέσεις με τους ίδιους τους ακροατές»262. 

β) Μορφές οργάνωσης του μουσικού υλικού 
Όπως υποδείχθηκε, στο πλαίσιο της κάθε μιας από τις σχέσεις στη σφαίρα 

της μουσικής ζωής, οι οποίες είναι διαφορετικής τάξης και περιγράφηκαν παραπά-
νω, ο τρόπος με τον οποίο το υποκείμενο προσεγγίζει το μουσικό υλικό είναι δια-
φορετικός: η σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το μουσικό υλικό στο πλαίσιο 
της μουσικοποιητικής δραστηριότητας διαμεσολαβείται από τα ηχοπαραγωγικά 
μέσα ή από τα μέσα ηχητικής σημειογραφίας, ενώ στη διαδικασία της μουσικής 
πρόσληψης η ίδια σχέση εκδηλώνεται αδιαμεσολάβητα, δηλαδή το προσλαμβάνον 
υποκείμενο έρχεται σε άμεση «επαφή» με το μουσικό υλικό263. 

Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το μουσικό υλικό εμφανίζεται μπροστά στο 
υποκείμενο (ποιητικό ή προσλαμβάνον) ως δοσμένη δυναμική δομή264. Τόσο ενώ-
πιον του ποιητικού, όσο και ενώπιον του προσλαμβάνοντος υποκειμένου δε βρί-
σκονται απομονωμένοι και ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο μουσικοί ήχοι, αλλά 
δοσμένες ηχητικές σχέσεις265. Μάλιστα, ακόμη και ο ξεχωριστός μουσικά σημαντι-
κός ήχος, ουσιαστικά αποτελεί συνισταμένη διαφορετικών ήχων. 

Θα πρέπει να προστεθεί, ότι διάφοροι ερευνητές (όπως ο G. W. F. Hegel266, o 
Boris Assafiev267, o T. W. Adorno268, ο C. Small269, ο Pierre Schaeffer270 κ.ά.) 
συμφωνούν πως η μουσική πρόσληψη πραγματοποιείται όχι με πρόσληψη συγκε-
κριμένων ήχων, αλλά με πρόσληψη αφηρημένων ηχητικών σχέσεων. 

Με την έννοια αυτή, η δυσκολία κατά την πρόσληψη για παράδειγμα της ατο-
νικής μουσικής, οφείλεται στο γεγονός ότι «…ο παραδοσιακά εκπαιδευμένος α-

                                                      
261 Τους νόμους αυτούς επικαλούνται όλοι όσοι αντιπαρατίθενται στην πρωτοπορία. 
262 T. W. Adorno, όπ. παρ., σελ. 15. 
263 Φυσικά, πρόκειται για τη διαδικασία της ηχητικής πραγμάτωσης, κατά την οποία η μουσική πρόσλη-

ψη είναι πλήρης. Στην περίπτωση της ανάγνωσης της παρτιτούρας, δύσκολα ευσταθεί ο ισχυρισμός 
ότι πρόκειται για πλήρη μουσική πρόσληψη. 

264 Εδώ πρόκειται για δομή, επειδή συσχετίζονται διάφορα στοιχεία. Η δομή είναι δυναμική, επειδή έχει 
ληφθεί υπόψη η ενότητα του ήχου με την κίνηση. 

265 Αυτό υποδείχθηκε κατά την ανάλυση των σχέσεων υποκειμένου-αντικειμένου. Η φύση των ηχητικών 
σχέσεων εξετάζεται στην παράγραφο για την κοινωνική και ιστορική ουσία του μουσικού υλικού. 

266 G. W. F. Hegel, όπ. παρ., σελ. 154-155. 
267 Boris Assafiev, όπ. παρ., σελ. 198. 
268 T. W. Adorno, όπ. παρ., σελ. 39: «…βασικά δεν υφίστανται συγχορδίες από μόνες τους…». 
269 Christopher Small, όπ. παρ., σελ. 28-29 και 37-38. 
270 Pierre Schaeffer, όπ. παρ., σελ. 76. Σύμφωνα με την άποψή του, «εκείνο, το οποίο ακούει το αυτί δεν 

είναι ούτε η ηχητική πηγή, ούτε ο ίδιος ο ‘ήχος’, αλλά στην ουσία ηχητικά αντικείμενα, με τον ίδιο 
τρόπο που εκείνο το οποίο βλέπει το μάτι δεν είναι άμεσα η ίδια η φωτεινή πηγή, ούτε το ίδιο το 
‘φως’, αλλά φωτεινά αντικείμενα». Εδώ πρόκειται επίσης για την πρόσληψη δοσμένων ηχητικών σχέ-
σεων ως ολοτήτων, και όχι ως συνόλων που αποτελούνται από απομονωμένες μονάδες. 
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κροατής»271 δε μπορεί να ανακαλύψει σ’ αυτήν τις συνήθεις αφηρημένες ηχητικές 
σχέσεις, με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούσε να προσανατολιστεί κατά τη δια-
δικασία της πρόσληψης. Στο πλαίσιο της ορολογίας του Boris Assafiev, μπορεί να 
σημειωθεί ότι ο ακροατής στερείται αντίστοιχου τονισμικού αποθέματος. Στην 
προκειμένη περίπτωση – με τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανά-
λυση – παρατηρείται παραβίαση της συμβατικότητας του παραδοσιακού μουσικού 
υλικού. 

Στην ουσία, οι παρατηρήσεις που υποδείχθηκαν σκιαγραφούν την ύπαρξη ορι-
σμένων μορφών οργάνωσης του μουσικού υλικού. Από ιστορική άποψη, το μουσι-
κό υλικό δεν υφίσταται σε κάποια άμορφη κατάσταση, στην οποία επιδρά το υπο-
κείμενο εισάγοντας ορισμένη τάξη. Η ύπαρξη του μουσικού υλικού ως άμορφης 
υπόστασης είναι δυνατή μόνο μέσα στα όρια της λογικής αφαίρεσης. Στην πραγ-
ματικότητα το μουσικό υλικό «μετέχει» των ποικίλων διαδικασιών της μουσικής 
ζωής πάντοτε με κάποια μορφή οργάνωσής του. 

Έτσι, το σύστημα των κλιμάκων, οι συμβάσεις αρμονικής και μελωδικής δό-
μησης τις οποίες έχει αποδεχθεί το ποιητικό υποκείμενο, όπως και τα υπόλοιπα 
στοιχεία που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα του μουσικού υλικού, ουσιαστι-
κά απαρτίζουν ποικίλες, ιστορικά διαμορφωμένες και αποκρυσταλλωμένες μορφές 
οργάνωσής του, οι οποίες είναι δυνητικοί ή πραγματικοί φορείς (ή στοιχεία φορέ-
ων) ιδιότυπου νοήματος (ή νοημάτων) και βρίσκονται στη διάθεση του μουσικο-
ποιητικού υποκειμένου. Με τις μορφές αυτές το υποκείμενο συνθέτει την ολότητα 
η οποία είναι αδύνατο να αναχθεί στα στοιχεία που την απαρτίζουν και η οποία 
ονομάζεται μουσικό έργο. Από την άλλη πλευρά, μπροστά στον αποδέκτη βρίσκε-
ται ακριβώς αυτή η ολότητα. 

Οι ποικίλες μορφές οργάνωσης του μουσικού υλικού (μία από τις οποίες είναι 
και το μουσικό έργο) μπορούν να ιεραρχηθούν. Στην προκειμένη περίπτωση η ιε-
ραρχία νοείται ως σύνολο δυνατοτήτων και επιπέδων ανάλυσης. Αυτό σημαίνει ότι 
οι ξεχωριστές, σχετικά απλούστερες μορφές οργάνωσης του μουσικού υλικού τί-
θενται σε αυτές ή εκείνες τις αλληλοσχέσεις, ως αποτέλεσμα των οποίων λαμβά-
νονται συγκριτικά περισσότερο σύνθετες δομές. Το μουσικό έργο ως όλο, είναι 
αρκετά πιο σύνθετη δομή σε σύγκριση με τα αρμονικά και μελωδικά διαστήματα 
που το απαρτίζουν ή σε σύγκριση με τα μοτίβα, τις φράσεις, τις περιόδους, τα θέ-
ματα και τις υπόλοιπες δομικές μονάδες στις οποίες μπορεί να αναλυθεί (όχι όμως 
και να αναχθεί). Οι ίδιες αυτές μονάδες, συνιστούν απλούστερες μορφές οργάνω-
σης του μουσικού υλικού. 

Τα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα οργάνωσης του μουσικού υλικού μπορούν να 
αποκτήσουν διαφορετική ερευνητική αξία σε συνάρτηση με την οπτική γωνία, από 
την οποία προσεγγίζεται. Για τη μουσική ανάλυση, η οποία ενδιαφέρεται για τις 

                                                      
271 Christopher Small, όπ. παρ., σελ. 37. 
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κατασκευαστικές αρχές της ολότητας, τα στοιχεία του μουσικού έργου δεν είναι 
ήσσονος σημασίας. Η θεωρία της μουσικής πάλι, εξετάζει τα απλούστερα δυνατά 
δομικά στοιχεία. Η σημειωτική ανάλυση ενδιαφέρεται για ένα διαφορετικό ιεραρ-
χικό επίπεδο, η σύμπτωση του οποίου με εκείνο της μουσικής ανάλυσης ή με εκεί-
νο της θεωρίας της μουσικής δεν είναι υποχρεωτική ή δεδομένη. 

Από ό,τι έχει σημειωθεί μέχρι εδώ γίνεται σαφές, ότι τόσο η φιλοσοφική όσο 
και η κοινωνιολογική ανάλυση λαμβάνουν υπόψη τις ποικίλες μορφές οργάνωσης 
του μουσικού υλικού ως θεωρητικά και όχι ως εμπειρικά συγκεκριμένα δεδομένα, 
σε αντίθεση – για παράδειγμα – με τη μουσικολογική ανάλυση. Από την άποψη 
αυτή, οι διάφορες μορφές οργάνωσης του μουσικού υλικού θεωρούνται αφαιρέ-
σεις. 
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ  

ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ 



 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

1. Το πρόβλημα για το μουσικό έργο 
Η μορφή οργάνωσης του μουσικού υλικού με τη βοήθεια της οποίας (και 

με αφορμή την οποία) πραγματοποιείται η μουσική επικοινωνία, είναι το μουσικό 
έργο. Ο αποδέκτης προσλαμβάνει καταρχήν μία ολότητα η οποία του προτείνεται 
ως σχετικά τελειωμένο δημιούργημα. Οι υπόλοιπες διυποκειμενικές σχέσεις στο 
πλαίσιο της μουσικής ζωής, οι οποίες έχουν ήδη υποδειχθεί, αναπτύσσονται επίσης 
με αφορμή το μουσικό έργο. 

Τα παραπάνω ισχύουν για την εξορθολογισμένη μουσική ζωή, όπου οι ποικί-
λες διαδικασίες δεν εμφανίζονται ως συγκρητικό όλο, αλλά σχετικά ανεξάρτητες η 
μία από την άλλη. Στις συνθήκες αυτές οι διάφορες δραστηριότητες έχουν απο-
κτήσει τη σχετική αυτονομία η οποία μετατρέπει το μουσικό έργο σε ελεύθερο 
Ωραίο. Στο ίδιο πλαίσιο, το μουσικό έργο συνιστά σκοπό και κατάληξη της μουσι-
κοποιητικής δραστηριότητας, μέσο και αφορμή για την πραγματοποίηση ιδιότυ-
πων διυποκειμενικών σχέσεων. 

Οι μορφές οργάνωσης του μουσικού υλικού οι οποίες ιεραρχικά (ως προς το 
βαθμό πολυπλοκότητάς τους) βρίσκονται σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του 
μουσικού έργου, αποτελούν τα δομικά στοιχεία του. Το συμβατικό νόημα των 
στοιχείων αυτών εμπλουτίζεται από τα «συμφραζόμενα» τα οποία χρησιμοποιού-
νται στο ίδιο το μουσικό έργο. Σε συνάρτηση μ’ αυτό, η προσέγγιση των προβλη-
μάτων που αφορούν τη διυποκειμενική όψη του μουσικού υλικού, θέτει στο επίκε-
ντρο της προσοχής μία συγκεκριμένη μορφή οργάνωσής του. Η μορφή αυτή – τό-
σο από φιλοσοφική όσο και από κοινωνιολογική άποψη – αποτελεί προϊόν αφαιρε-
τικών διαδικασιών. 

Στις παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να προστεθεί ότι: πρώτο, το μουσικό έργο 
προσεγγίζεται και από τις θεωρίες που έχουν σκιαγραφηθεί παραπάνω και οι ο-
ποίες διαφωνούν με την παραδοσιακή αντίληψη που το θεωρεί τελειωμένο προϊόν 
και χαρακτηρίζει συγκεκριμένο πολιτισμική κοινότητα. Δεύτερο, ο ίδιος ο χαρα-
κτήρας της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής που υποδείχθηκε, επιτρέπει να προ-
σεγγίσουμε το μουσικό έργο ως ιδεότυπο με σκοπό να διερευνήσουμε τις ποικίλες 
διαδικασίες της μουσικής επικοινωνίας. 
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2. Η έννοια «μουσικό έργο» 

α) Ιστορική άποψη 
Η έννοια του μουσικού έργου διακρίνεται πρώτα και κύρια για την ιστορι-

κότητά της. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα της μουσικοποι-
ητικής δραστηριότητας μπορεί να αποτελεί σχετικά ολοκληρωμένη και αυτόνομη 
ολότητα, η οποία μετά τον «αποχωρισμό» της από το ποιητικό υποκείμενο αποκτά 
τη δική της ζωή, συνιστά ιδιαίτερη διαδικασία. Οι απαρχές της διαδικασίας αυτής 
ανάγονται στη σχετική αυτονόμηση της μουσικής ζωής συνολικά. Η αντίληψη αυ-
τή μάλιστα, δεν επικρατεί από τη στιγμή που εμφανίζεται. Όπως υποδεικνύει ο 
Carl Dahlhaus, «…η ιδέα του Nikolaus Listenius357, ότι η μουσική μπορεί να είναι 
opus absolutum, καθαυτό έργο, απελευθερωμένο από την ηχητική του πραγμάτω-
ση σε κάθε παρούσα στιγμή, διαδίδεται στη συνείδηση των ‘connoisseurs’ και των 
‘amateurs’ μόνο γύρω στα 1800»358. 

Μετά την Αναγέννηση, κατά την περίοδο του Διαφωτισμού, η ιδέα για το μου-
σικό έργο ως συναισθηματική (Charles Batteux) και σημασιακή (Jean-Jacques 
Rousseau) ολότητα κερδίζει έδαφος, παρά το γεγονός ότι η θεωρία της μίμησης, η 
οποία υποτιμά τη σημασία της υποκειμενικότητας, είναι ακόμη αρκετά ισχυρή. Ο 
Άγγλος συνθέτης και θεωρητικός της μουσικής Charles Avison (1709-1770) είναι 
ένας από τους πρώτους στοχαστές που θεωρούν τη μουσική όχι ως μίμηση των συ-
ναισθημάτων (όπως θεωρούσε ο Charles Batteux), αλλά ως έκφρασή τους. 

Θα πρέπει να προστεθεί επίσης ότι οι ρίζες της μουσικής σημασιολογίας βρί-
σκονται ήδη στην αρχαιότητα, και πιο συγκεκριμένα στην αρχαία ελληνική θεωρία 
για το ήθος των μουσικών τρόπων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάθε τρόπος α-
ντιστοιχεί στο «χαρακτήρα» του φύλου, το όνομα του οποίου φέρει. Ο Διαφωτι-
σμός όμως, υπερβαίνει τον περιορισμένο ορίζοντα της αρχαίας ελληνικής αντίλη-
ψης για το μουσικό ήθος που αντιστοιχεί στους περιορισμούς του συστήματος των 
πόλεων-κρατών359. 

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη μίμηση και την έκφραση έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τους εκπροσώπους του γερμανικού Διαφωτισμού. Όπως και για τους Γάλλους 
Διαφωτιστές, το κύριο πρόβλημα αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία 
διακρίνουν τη μουσική αναπαράσταση της πραγματικότητας360. Η γερμανική κλα-
σική φιλοσοφία της μουσικής επεξεργάζεται την ιδέα για το μουσικό έργο ως ορ-

                                                      
357 Ο Nikolaus Listenius έζησε κατά τον 16ο αιώνα. Η πραγματεία του Musica, που εκδόθηκε το 1537 

στο Wittenberg, περιλαμβάνει πολύ σημαντικές θεωρητικές θέσεις (Α. Μ.). 
358 Carl Dahlhaus, Esthetics of Music, Cambridge: Cambridge University Press 1983, σελ. 11. 
359 Δεν είναι απαραίτητο να αναλυθεί εδώ το πρόβλημα για τη σχέση ανάμεσα στη θεωρία του μουσικού 

ήθους και τη συγκεκριμένη οργάνωση της κοινωνίας. Μπορεί όμως να σημειωθεί, ότι πρόκειται για 
πολύπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ουσία των μορφών δραστηριότητας, την οργάνωση της 
κοινωνίας και τις αντιλήψεις οι οποίες κυριαρχούν στη συνείδηση της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. 

360 Arnold Schering, όπ. παρ., σελ. 140. 
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γανική ολότητα. Στην αισθητική του Immanuel Kant η θεώρηση του μουσικού έρ-
γου ως οργανικής ολότητας συνδέεται με τη θεωρία του για το καλλιτεχνικό έργο. 
Οι Γάλλοι Διαφωτιστές, αντίθετα, αντιλαμβάνονται την ολότητα ως μηχανικό συ-
νοθύλευμα ετερογενών στοιχείων. Η θέση του I. Kant ανοίγει το δρόμο για την 
προσέγγιση της μουσικής μορφής ως ενιαίας διαδικασίας, κατά την οποία τα ποι-
κίλα στοιχεία αποκτούν το νόημά τους μέσα στην ολότητα361. Με την έννοια αυτή, 
οι απόψεις του I. Kant δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη θέωρηση της μουσι-
κής μορφής τόσο από δομική άποψη, όσο και από την άποψη της πρόσληψης. 

Ο Johann Gottfried Herder – δημιουργός της έννοιας Volkslied (λαϊκό τραγού-
δι) – στηρίχθηκε στον αρχαίο ελληνικό διαχωρισμό της ποίησης («po¤hsiw» εσή-
μαινε δημιουργία, παραγωγή, δόμηση) από την πράξη (η έννοια «prçjiw» δήλωνε 
τη δοσμένη δράση, την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών)362, για να προσδιορί-
σει τη μουσική ως «ενεργειακή» τέχνη (energetische Kunst). Από την άποψη αυτή, 
η μουσική θεωρείται δραστηριότητα («§n°rgeia») και όχι προϊόν («¶rgon»). Η 
μουσική συνιστά συνεχές, continuum, το οποίο εκπνέει την κάθε δοσμένη στιγμή 
και επομένως ο περιορισμός της στο πλαίσιο της έννοιας «μουσικό έργο» δεν είναι 
αυταπόδεικτος. 

Ήδη κατά το 16ο αιώνα ο θεωρητικός της μουσικής τέχνης Nikolaus Listenius, 
ο οποίος αναφέρθηκε προηγουμένως, διακρίνει τη musica poetica από τη musica 
practica. Με τον όρο musica poetica νοείται η δημιουργία κάποιου «πράγματος» 
το οποίο επιβιώνει ακόμη και όταν ο δημιουργός του δε ζει πια. Όπως και ο N. 
Listenius, ο J. G. Herder δεν απορρίπτει την ύπαρξη της σταθερότητας, δηλαδή 
εκείνων των αμετάβλητων στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν να αναγνώριζεται κάθε 
μουσικό έργο ανεξάρτητα από την ποικιλία των ερμηνειών του. 

Η μουσική ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί διαδικασία η οποία ξεδιπλώνεται 
στο χρόνο. Αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή εξαφανίζονται όλα τα μέσα και οι 
τρόποι διατήρησης του μουσικού έργου (συμπεριλαμβανομένης και της ανθρώπι-
νης μνήμης), τότε γίνεται προφανές ότι η μουσική στην ουσία αποτελεί ένα εφή-
μερο δημιούργημα, το οποίο αρθρώνει τη χρονική συνέπεια με ιδιότυπο τρόπο. 
Όπως θα το έθετε ο G. W. F. Hegel, πρόκειται για «διαρθρωμένη συνέπεια». Πα-
ράλληλα, η μουσική «κωδικοποιεί» τη χρονική συνέπεια με ιδιότυπο τρόπο, προσ-
δίδοντάς της συναισθηματική και ιδεατή πληρότητα με τη βοήθεια των δικών της, 
ιδιαίτερων ήχων, των μουσικών ήχων. Οι ήχοι αυτοί από τη μεριά τους αποκτούν 
νόημα μόνον ως μέρη κάποιου οργανικού όλου τα οποία λειτουργούν με συγκε-
κριμένο τρόπο. 

                                                      
361 Πρβλ. Denesch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 309. 
362 Carl Dahlhaus, όπ. παρ., σελ. 9-10. Για τη διάκριση των εννοιών αυτών στους αρχαίους Έλληνες βλ. 

επίσης και Jean Pierre Vernant, Μύθος και Σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Νεφέλη, σελ. 255-269. 
Ο J. P. Vernant διευκρινίζει τη διαφορά υποδεικνύοντας ότι το αποτέλεσμα της ποίησης διακρίνεται 
για την εξωτερική ως προς το υποκείμενο, υλική και σταθερή υπόστασή του. 
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Στο φιλοσοφικό σύστημα του F. W. J. von Schelling τα προβλήματα της μου-
σικής τέχνης κατέχουν ιδιαίτερη θέση. Η φιλοσοφία της μουσικής του F. W. J. von 
Schelling, η οποία στο πνεύμα του ιδεαλισμού εξετάζει τη διαλεκτική του πραγμα-
τικού και του ιδεατού, του συνειδητού και του ασυνειδήτου, του υπερ-αισθητού 
και του αισθητού, του ορθολογικού και του ανορθολογικού, διακρίνεται για την 
αντιφατικότητά της. Ωστόσο, η αντιφατικότητα αυτή οδηγεί σε μία νέα οπτική γω-
νία θεώρησης: το μουσικό έργο δημιουργείται από τη μεγαλοφυία ελεύθερα, συ-
νειδητά και εμπρόθετα363. 

«…Το μουσικό καλλιτεχνικό έργο απεναντίας, ως καλλιτεχνικό έργο γενικά, 
πλησιάζει και αυτό με παρόμοιο τρόπο τη διάκριση ανάμεσα στο υποκείμενο το 
οποίο απολαμβάνει και το αντικειμενικό έργο, καθώς με την ηχητική του πραγμά-
τωση αποκτά αισθητή υπόσταση, διαφορετική από τον εσωτερικό κόσμο* του α-
κροατή. Όμως, από τη μια πλευρά, η αντίθεση αυτή δεν υψώνεται, όπως στις εικα-
στικές τέχνες, στο επίπεδο μιας εξωτερικής υπόστασης στο χώρο η οποία έχει στα-
θερότητα και διαρκεί, ούτε αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας καθαυτό ορατής αντι-
κειμενικότητας. Αντίθετα, η πραγματική της ύπαρξη εξατμίζεται με την άμεση 
χρονική της παρέλευση. Από την άλλη πλευρά, στη μουσική δε διαχωρίζεται το 
εξωτερικό υλικό από το πνευματικό περιεχόμενο, όπως συμβαίνει στην ποίηση, 
όπου η πλευρά της παράστασης** διαμορφώνεται ως τέτοια πιο ανεξάρτητα από 
τον ήχο της γλώσσας σε μια ιδιότυπη πορεία πνευματικών σχημάτων της φαντασί-
ας και διαχωρίζεται από την επίφαση αυτή περισσότερο απ’ ότι σε όλες τις άλλες 
τέχνες»364. 

Οι απόψεις αυτές που συνοψίζουν την χεγκελιανή θεωρία για το μουσικό έργο, 
διακρίνονται για την πυκνότητά τους και τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα τους. Δεί-
χνουν, ότι στη φιλοσοφία του G. W. F. Hegel η διαλεκτική θεώρηση του προβλή-
ματος για το μουσικό έργο έφτασε σε αξιοσημείωτο βαθμό ιστορικής και θεωρητι-
κής γενίκευσης365. Από τις σχέσεις υποκειμένου-αντικειμένου και από τις διυπο-
κειμενικές σχέσεις στη σφαίρα της μουσικής τέχνης, συνάγεται η διαλεκτική των 
ενδο- και εξωμουσικών σχέσεων, η διαλεκτική του μουσικού υλικού και του μου-
σικού έργου. 

Η βουλησιαρχική φιλοσοφία θεωρεί ότι το μουσικό έργο είναι ενσάρκωση της 
Βούλησης. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η ίδια η Βούληση αντικειμενοποιείται 
στην Ιδέα, όπως και στη μουσική. Από εδώ συνάγονται οι σχέσεις ανάμεσα στη 

                                                      
363 Πρβλ. Paul Moos, Die Philosophie der Musik von Kant bis Eduard von Hanslik, Berlin: Deutsche Ver-

lags-Anstalt 1922, σελ. 81. 
* Innern. 
** Die Seite der Vorstellung. 
364 G. W. F. Hegel, όπ. παρ., σελ. 147-148. 
365 Στην προκειμένη περίπτωση δε μας απασχολεί ο ιδεαλιστικός χαρακτήρας της χεγκελιανής διαλεκτι-

κής. 
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μουσική και τις ιδέες366, καθώς και η προσέγγιση της μουσικής ως γλώσσας των 
συναισθημάτων367. Οι εκπρόσωποι του ρομαντισμού υπογραμμίζουν τον εκφρα-
στικό χαρακτήρα του μουσικού έργου και τονίζουν κυρίως τις περιγραφικές δυνα-
τότητες της μουσικής, συνδέοντάς την με το εξωμουσικό πρόγραμμα368. Οι ρομα-
ντικοί επιδιώκουν επίσης να δημιουργήσουν το ολοκληρωτικό* καλλιτεχνικό έργο, 
στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίζει η μουσική (σύμφωνα με την άποψη του 
Richard Wagner). 

Οι θεωρίες που σκιαγραφήθηκαν αντιλαμβάνονται το μουσικό έργο ως σημα-
σιακή ολότητα η οποία εκφράζει με ιδιότυπο τρόπο κάποιο συναισθηματικό ή ιδε-
ατό εξωμουσικό νόημα. Τα στοιχεία μιας αντίθετης άποψης τα συναντά κανείς ήδη 
στις θεωρίες των σοφιστών, των επικουρικών και των σκεπτικών φιλοσόφων, οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι η μουσική έχει καθαρά ηδονιστικές λειτουργίες369. 

Αργότερα, ο I. Kant θα θέσει τις βάσεις του σύγχρονου φορμαλισμού, εξετά-
ζοντας εκείνο το οποίο σήμερα θα μπορούσε να ονομαστεί παιγνιώδης χαρακτή-
ρας της μουσικής. Η οργανική μουσική συνιστά κατά την άποψή του «ωραίο παι-
χνίδι των αισθήσεων»370 και αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι η σκοπιμότητα χωρίς 
σκοπό**. Αυτό άλλωστε είναι – κατά την άποψή του – το χαρακτηριστικό του καλ-
λιτεχνικού έργου γενικά. Η μουσική παίζει μόνο με τις αισθήσεις και ως είδος τέ-
χνης προχωρεί από συγκεκριμένες ιδέες προς τις αισθήσεις371. Επομένως δε μπορεί 
να έχει καμιά σχέση με λογικές έννοιες. 

Η τάση αυτή όμως αναπτύσσεται πληρέστερα στη θεωρία του Eduard Hanslik, 
ο οποίος είναι ένας από τους πρώτους στοχαστές που εξετάζουν τη μουσική όχι 
από την οπτική γωνία του εξωτερικού παρατηρητή, αλλά από την άποψη του ειδή-
μονα. Σε αντίθεση με το ρομαντικό ιδεώδες για το ολοκληρωτικό καλλιτεχνικό έρ-
γο – ιδεώδες, πίσω από το οποίο κρύβεται η άποψη για την καθολικότητα του Ω-
ραίου – η θεωρία του E. Hanslik υποστηρίζει ότι το μουσικό έργο θεσμοθετεί κά-
ποιο ιδιότυπο είδος Ωραίου, το οποίο δε συμπίπτει με καμία καθολική έννοιά του. 
Με τον τρόπο αυτό ο E. Hanslik προσπαθεί να ανακαλύψει το μερικό, σε αντίθεση 
με το ρομαντισμό ο οποίος αναζητά το γενικό. Από την άποψη του E. Hanslik, το 
πρόβλημα για την ιεράρχηση των τεχνών χάνει πλέον τη σημασία του. 

Η θεωρία του E. Hanslik θέτει και το πρόβλημα για εκείνο το οποίο ορίζεται 
                                                      
366 Arthur Schopenhauer, όπ. παρ., σελ. 329. 
367 Όπ. παρ., σελ. 332. 
368 Βλ. Enrico Fubini, όπ. παρ., σελ. 143. 
* Total. 
369 Ο Σέξτος ο Εμπειρικός πηγαίνει ακόμη μακρύτερα, διατυπώνοντας αρχικά το σκεπτικισμό του για την 

ηθική επίδραση και το νόημα της μουσικής και αποδεικνύοντας στη συνέχεια ότι δεν υπάρχουν, επει-
δή στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ούτε ο ήχος, ούτε η μελωδία, ούτε ο ρυθμός. Βλ. Σέξτος ο Ε-
μπειρικός, Κατά Μουσικών (αποσπάσματα) – στο A. F. Lossev, όπ. παρ., σελ. 209-224. Επίσης και 
Monroe Beardsley, όπ. παρ., σελ. 69. 

370 I. Kant, όπ. παρ., σελ. 218. 
** Zweckmäßigkeit ohne Zweck. 
371 Όπ. παρ., σελ. 224. 
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ως περιεχόμενο του μουσικού έργου. Αν η μουσική δεν έχει κανένα νόημα, τότε το 
περιεχόμενό της θα πρέπει να αναζητηθεί στην ίδια. Ενώ στον έναρθρο λόγο ο ή-
χος είναι φορέας του νοήματος και μέσο έκφρασης, στη μουσική ο ήχος έχει ση-
μασία από μόνος του. Ως τέτοιος είναι για τη μουσική αυτοσκοπός και αν αυτή γί-
νεται φορέας κάποιου νοήματος, τότε το νόημα αυτό βρίσκεται πάντοτε μέσα στην 
ίδια372. Επομένως, η μουσική δεν αποτελεί τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων, 
αλλά ιδιόμορφων μουσικών ιδεών και η ουσία της συνίσταται στην κίνηση των 
μουσικών μορφών. 

Η θεωρία του E. Hanslik αποτελεί ιδιότυπη έκφραση του θετικισμού ο οποίος 
αναπτύχθηκε στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Η τάση αυτή βοήθησε σημα-
ντικά να θεμελιωθεί και να εξελιχθεί η μελέτη της μουσικής και του μουσικού έρ-
γου όχι από την οπτική γωνία εκείνου το οποίο προσλαμβάνεται από το υποκείμε-
νο (δηλαδή όχι από υποκειμενική άποψη), αλλά από την άποψη του ίδιου του μου-
σικού έργου (δηλαδή από αντικειμενική άποψη). Παράλληλα, θέτει και μια σειρά 
από ζητήματα, τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα ανοιχτά. 

Από τη συνοπτική παρουσίαση των ποικίλων θεωριών οι οποίες εμφανίστηκαν 
στη φιλοσοφία της μουσικής μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι ιστορικά διαμορφώ-
νονται δύο αντίθετες τάσεις. Σύμφωνα με τη μία, το περιεχόμενο του μουσικού έρ-
γου έγκειται σε κάποιο εξωμουσικό νόημα, ενώ σύμφωνα με την άλλη, πρόκειται 
μόνο για νόημα το οποίο είναι ιδιότυπα μουσικό. Η πρώτη τάση θεωρεί τη μουσι-
κή μορφή μέσο και φορέα του περιεχομένου, η δεύτερη τη θεωρεί σκοπό, ενώ το 
περιεχόμενο συνίσταται σ’ αυτή την ίδια. 

β) Θεωρητική άποψη 
Από τη σύντομη ιστορική ανασκόπηση που προηγήθηκε, γίνεται σαφές ότι 

κατά τους νεότερους χρόνους το πρό-
βλημα για το μουσικό έργο αφορά δύο 
όψεις, οι οποίες θεωρούνται αλληλένδε-
τες και το συνθέτουν ως ολότητα. Η μία 
όψη αφορά τη μορφή, ενώ η άλλη το πε-
ριεχόμενο (σχήμα 14). 

Στο διπλανό σχήμα σημειώνονται 
συμβατικά τα στοιχεία εκείνα τα οποία 
όχι μόνο αποτελούν κεντρικά αντικείμε-
να προβληματισμού στη φιλοσοφία της 
μουσικής από ιστορική άποψη, αλλά ε-
πίσης συνιστούν την ιδιότυπη ολότητα 
που ονομάζεται μουσικό έργο. Οι διάφορες θεωρίες δεν αμφισβητούν ότι η μορφή 

                                                      
372 Βλ. E. Fubini, όπ. παρ., σελ. 157. 

Σχήμα 14. 

Μουσικό Έργο 

Οργανωμένο 
υλικό 

Μορφή Περιεχόμενο 

Συναισθηματικό Ιδεατό 
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και το περιεχόμενο υπάρχουν, αλλά εξετάζουν την ιδιομορφία και τις σχέσεις τους. 
Οι λύσεις που προτείνουν οι θεωρίες αυτές στα προβλήματα για τη φύση της μορ-
φής και του περιεχομένου, εξαρτώνται από τη μεθοδολογική προσέγγιση που επι-
λέγει η κάθε μία. 

Εκτός από το χαρακτήρα και την ουσία της μορφής και του περιεχομένου, το 
οντολογικό πρόβλημα της ολότητας που ονομάζεται «μουσικό έργο» παραμένει ως 
ένα από τα κεντρικά προβλήματα στη φιλοσοφία της μουσικής του 20ου αιώνα. Το 
πραγματικό δεδομένο, στη βάση του οποίου τίθεται το πρόβλημα αυτό, συνίσταται 
στη χρονική φύση του μουσικού έργου, η οποία προσδίδει σχετικό χαρακτήρα 
στην οντολογική του υπόσταση. 

Επιπλέον, πάντοτε τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι θεμιτό να χρησιμοποι-
είται ο όρος «μουσικό έργο», ιδιαίτερα μάλιστα αναφορικά με εκείνες τις μορφές 
μουσικής πράξης, ως αποτέλεσμα των οποίων δε διαμορφώνεται κάποια σχετικά 
τελειωμένη ολότητα, η οποία θα μπορούσε σαφώς να υπαχθεί στην έννοια αυτή373. 
Όσοι απαντούν αρνητικά στο παραπάνω ερώτημα συνδέουν τον όρο «μουσικό έρ-
γο» με δοσμένες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες. Πρόκειται για τις συνθή-
κες εκείνες στις οποίες αυτό που προκύπτει από τη σχετικά αυτονομημένη μορφή 
της αντίστοιχης ποιητικής δραστηριότητας, αποκτά την ακλόνητη θέση της res 
facta ή του opus perfectum et absolutum. 

Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η θέση της Zofia Lissa374. Σύμφωνα με την ά-
ποψή της, το μουσικό έργο συνιστά (πρώτο) ανεπανάληπτο ως προς τη δομή του 
αντικείμενο, (δεύτερο) αποτέλεσμα κάποιου είδους «παραγωγικής» δραστηριότη-
τας (εφόσον πρόκειται για «έργο»). Στη συνέχεια, (τρίτο) αφού το μουσικό έργο 
και ο δημιουργός συνδέονται με τη συνθετική δραστηριότητα, το πρώτο μετατρέ-
πεται σε έκφραση, δηλαδή σε προϊόν δοσμένου κοινωνικού υποκειμένου και (τέ-
ταρτο) συνιστά ορισμένη διαμόρφωση (οργάνωση) της χρονικής ακολουθίας, δη-
λαδή (πέμπτο) ένα είδος κλειστής ολότητας. Τέλος, (έκτο) το μουσικό έργο απο-
τελεί για τον ακροατή ορισμένο μήνυμα, κάποια πληροφορία η οποία προορίζεται 
για πρόσληψη. 

Στον ορισμό εργασίας για το μουσικό έργο, που προτάθηκε στο πρώτο κεφά-
λαιο, έγινε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν τα οντολογικά του χαρακτηριστι-
κά (χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται ο συγκεκριμένος ιστορικός του προσδιορι-
σμός). Σύμφωνα με εκείνο τον ορισμό, η τελειότητα και η ολότητα δε συνιστούν 
πάγια και απόλυτα κριτήρια για να προσδιοριστεί το μουσικό έργο ως τέτοιο. 

Εφόσον είναι δυνατό να εντοπιστεί και να διακριθεί μια ιδιότυπη μορφή δρα-

                                                      
373 Υποδείχθηκαν ήδη οι μορφές συλλογικής μουσικής πράξης. Εδώ συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι 

ποικίλες μορφές τελετουργικής μουσικής δραστηριότητας, αυτοσχεδιασμού, κ.ά. 
374 Zofia Lissa, Über das Wesen des Musikwerks – στο: Zofia Lissa, Neue Aufsätze zur Musikästhetik, 

Wilhelmshaven 1975, σελ. 6-11. Η θέση αυτή εξετάζεται από την Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη, όπ. 
παρ., σελ. 39-40 και από τον Eberhard Lippold, όπ. παρ., σελ. 37-38. 
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στηριότητας, με την οποία επιλέγονται ορισμένα τμήματα του φυσικού δεδομένου 
(δηλαδή του ήχου), δημιουργούνται καινούργια τέτοια τμήματα375 και μετατρέπο-
νται σε ειδικά κοινωνική εκδήλωση (έκφραση και επικοινωνία), το προϊόν της 
δραστηριότητας αυτής μπορεί να ονομαστεί «μουσικό έργο»376. Από την έννοια 
αυτή δεν αποκλείονται τα αποτελέσματα εκείνων των μορφών μουσικής πρακτι-
κής, τις οποίες η παραδοσιακή αντίληψη για το μουσικό έργο δε θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει. 

Αν ληφθούν υπόψη οι οπτικές γωνίες καθώς και η μέθοδος της ανάλυσης αυ-
τής, μόνον ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που υποδεικνύει η Zofia Lissa, μπο-
ρούν να γίνουν αποδεκτά ως αμετάβλητες όψεις της υπό συζήτηση κοινωνικής εκ-
δήλωσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά συμπεριλαμβάνονται στη θεωρία για το μουσι-
κό έργο ως (α) οργάνωση της χρονικής συνέπειας377 με τη βοήθεια ιδιότυπων μέ-
σων (μουσικό υλικό και τεχνικά μέσα παραγωγής ή/και σημείωσής του), η οποία 
αποκτά (β) εκφραστικές και (γ) επικοινωνιακές λειτουργίες. Από την άποψη αυτή, 
η δοσμένη μορφή οργάνωσης του μουσικού υλικού, η οποία ονομάζεται μουσικό 
έργο, στην πραγματικότητα είναι μορφή οργάνωσης του χρόνου η οποία «κωδικο-
ποιεί» κάποιο (κάποια) νόημα (νοήματα). 

Οι συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης της χρονικής συνέπειας (με σημειωτι-
κούς όρους: η συντακτική όψη), το περιεχόμενο (η σημασιολογική όψη) της έκ-
φρασης και της επικοινωνίας, η θέση που κατέχει το έργο στην κοινωνική πραγμα-
τικότητα (η πραγματολογική όψη) και ο βαθμός κατά τον οποίο η υπό συζήτηση 
μορφή δραστηριότητας εμφανίζεται σχετικά αυτόνομη (όπως και ο βαθμός κατά 
τον οποίο είναι εσωτερικά διαφοροποιημένη) πάντοτε συνιστούν συγκεκριμένα 
ιστορικά δεδομένα. Ακριβώς για το λόγο αυτό μπορεί κανείς να μιλά τόσο για 
μουσικά έργα του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού του προηγούμενου αιώνα (με την 
«κλασική» δηλαδή έννοια του όρου), όσο και για μουσικά έργα πολιτισμών δια-
φορετικών από το «δυτικοευρωπαϊκό». 

Αυτή η αντίληψη για το μουσικό έργο, με την οποία επιχειρείται (στο επίπεδο 
της αφαίρεσης) σύνθεση ανάμεσα στη φιλοσοφική, τη σημειωτική και την κοινω-
νιολογική προσέγγιση του προβλήματος, μπορεί να αποτελεί και αποτελεί τη βάση 
για παραμετρική, μορφολογική και λειτουργική ανάλυση του έργου (στο επίπεδο 
των συγκεκριμένων δεδομένων)378. Επομένως, η διάκριση του φιλοσοφικού από το 
                                                      
375 Για παράδειγμα ο ήχος των περισσότερων μουσικών οργάνων δεν υπάρχει στη φύση και επομένως δε 

μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελεί «αμιγές» φυσικό δεδομένο. 
376 Πρβλ. με Stoyan Stoyanov, Problemat muzika – chovek (Το Πρόβλημα Μουσική – Άνθρωπος), Sofia: 

Bulgarian Academy of Sciences 1983, σελ. 44. 
377 Στην προκειμένη περίπτωση η ανάλυση δεν ασχολείται με τα προβλήματα που θέτει η θεωρία για το 

μουσικό έργου (επομένως και για τη διαδικασία της σύνθεσης) ως διαμόρφωση της χρονικής ακολου-
θίας η οποία γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Βλ. Robert Newell, Four Tiers on the Foundation of 
Time – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VII, Nr. 2 
(Δεκέμβριος 1976), σελ. 147-152. 

378 Πρβλ. Stoyan Stoyanov, όπ. παρ. 
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κοινωνιολογικό επίπεδο γενίκευσης είναι σε κάποιο βαθμό συμβατική. Η γενίκευ-
ση κοινωνιολογικού χαρακτήρα αποτελεί υπόβαθρο για φιλοσοφικές γενικεύσεις, 
ενώ ταυτόχρονα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με βάση αυτές, στο βαθμό που 
είναι δυνατή η μεταξύ τους σύνθεση. 

Έτσι, με την έννοια αυτή του μουσικού έργου, η οποία μπορεί να προσδιορι-
στεί ως «πλουραλιστική», επιδιώκεται να τονιστεί πρώτα και κύρια ο μουσικός 
πλουραλισμός που χαρακτηρίζει τη μεταμοντέρνα κατάσταση – την κατάσταση 
του πολιτισμικού πλουραλισμού. Η ιστορική υπέρβαση του ευρωποκεντρισμού – 
φαινόμενο το οποίο σηματοδοτεί την υπέρβαση του πολιτισμικού μονοκεντρισμού 
– επιβάλλει να υπερβεί κανείς και την παραδοσιακή αντίληψη για το μουσικό έρ-
γο. 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή αυτή αντίληψη, η οποία είναι προϊόν της πολι-
τισμικά μονοκεντρικής συνείδησης (καθημερινής αλλά και επιστημονικής), το 
μουσικό έργο ταυτίζεται με το σχετικά τελειωμένο, ολοκληρωμένο αντικείμενο379. 
Η υπαρκτή διάκριση ανάμεσα στο φορέα του περιεχομένου (τη μορφή) και το ίδιο 
το περιεχόμενο (την έκφραση-μήνυμα)380 παρουσιάζεται ως καθολικά ισχύουσα. 
Ως αποτέλεσμα, ό,τι δε μπορεί να «φυλακιστεί» στα όρια αυτής της συγκεκριμέ-
νης, κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένης αντίληψης για το μουσικό έργο, ο-
ρίζεται ως μη-έργο. 

Φυσικά, μία πλουραλιστική ερμηνεία της έννοιας του μουσικού έργου δεν 
μπορεί να το θέσει οντολογικά έξω από τις τυπικά ορθολογικές σχέσεις, δηλαδή 
έξω από το πλαίσιο του πολιτισμού ο οποίος έχει θεμελιωθεί στις αρχές του εργα-
λειακού Λόγου. Με την ερμηνεία αυτή επιδιώκεται από τη μία πλευρά να διαμορ-
φωθεί μια αντίληψη η οποία στο μέγιστο δυνατό βαθμό να αντιστοιχεί στο πραγ-
ματικό φαινόμενο. Από την άλλη πλευρά, επιδιώκεται η γνωστική οικειοποίηση 
της ιδιότυπης πολιτισμικής κατάστασης η οποία δε μας επιτρέπει πλέον να περιο-
ριζόμαστε στα στενά όρια που επιβάλλει ο πολιτισμικός μονοκεντρισμός. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η πλουραλιστική έννοια για το μουσικό έρ-
γο και ο ορισμός εργασίας που προτάθηκε στο πρώτο κεφάλαιο αλληλοσυμπλη-
ρώνονται. Η σύνθεση ανάμεσα στη δομική και τη δυναμική όψη του φαινομένου 
που εξετάζουμε, η οποία είναι αναγκαία από μεθοδολογική άποψη και με την ο-
ποία αίρεται ο διαχωρισμός της στατικής από τη δυναμική, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί στο πλαίσιο της θεώρησης των εγγενών σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα 
στη διαδικασία και το προϊόν (ή για την ακρίβεια στο πλαίσιο της θεώρησης του 
προϊόντος ως διαδικασίας). 

Η προσέγγιση αυτή από την πλευρά της οδηγεί την ανάλυση στο χώρο της ο-
ντολογίας του μουσικού έργου. Ουσιαστικά πρόκειται για τις σχέσεις μεταξύ χω-
ροχρόνου και μουσικού έργου, για τις μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου (πρό-
                                                      
379 Το οποίο εύκολα μπορεί να ενταχθεί στις σχέσεις ανταλλαγής και κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. 
380 Πρόκειται για τη διάκριση που γίνεται στην παραδοσιακή «δυτικοευρωπαϊκή» μουσική. 
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βλημα που συνδέεται τόσο με τη στατική, όσο και με τη δυναμική όψη), καθώς ε-
πίσης για τη σχέση ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο. Ειδικότερα για την 
τελευταία σχέση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρώτο, η μορφή η οποία συνδέε-
ται με το χρόνο είναι άρρηκτα δεμένη με το περιεχόμενο και δεύτερο, όπως θα 
δείξουμε στη συνέχεια, εδώ γίνεται λόγος για ιδιότυπο χρόνο. 

3. Οντολογία του μουσικού έργου 
Η θεωρία για το μουσικό υλικό ως κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένο 

σύστημα κριτηρίων με τα οποία διαρθρώνεται το ηχητικό συνεχές, καθώς και η 
σχέση του υλικού αυτού με την κίνηση (βλ. σελ. 59-60) συνιστούν τις θεωρητικές 
προϋποθέσεις στις οποίες θεμελίωνεται η αντίληψη για το μουσικό έργο ως ιδιό-
μορφο τύπο οργάνωσης της χρονικής συνέπειας. Από τις θεωρητικές αυτές προϋ-
ποθέσεις δε λείπει το οντολογικό υπόβαθρο. Όπως υποδείχθηκε, η οργάνωση της 
χρονικής ακολουθίας πραγματοποιείται με τη βοήθεια του μουσικού υλικού και 
έχει εκφραστικές και επικοινωνιακές λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές – από την 
άποψη της εργαλειακής θεώρησης του μουσικού υλικού – αποδεικνύονται εγγενώς 
συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Από την άποψη τώρα των ποικίλων δραστηριοτήτων οι οποίες διακρίνονται 
στο πλαίσιο της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής, αλλά και από την άποψη ότι το 
μουσικό υλικό έχει τις δύο όψεις που υποδείχθηκαν (υποκειμενική – ως μέσο έκ-
φρασης, διυποκειμενική – ως μέσο επικοινωνίας), ορισμένες μορφές οργάνωσης 
του μουσικού υλικού αναφέρονται στη μουσικοποιητική δραστηριότητα και έχουν 
άμεση σχέση μ’ αυτήν. Οι μορφές αυτές συνιστούν το άμεσο αντικείμενό της, α-
φού αποτελούν τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί381. Υπάρχει ωστόσο μία συ-
γκεκριμένη μορφή οργάνωσης του μουσικού υλικού – αυτή του μουσικού έργου – 
η οποία αναφέρεται και υπάγεται στις διαδικασίες διατήρησης, αναπαραγωγής και 
πρόσληψης. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές, ο χρόνος είναι πάντοτε παρών στο μου-
σικό υλικό και στο μουσικό έργο ως εγγενές δεδομένο. Γι’ αυτό άλλωστε τόσο το 
μουσικό υλικό, όσο και το μουσικό έργο συνιστούν τύπο οργάνωσης της χρονικής 
συνέπειας. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι το μουσικό υλικό αποτελεί το «δομι-
κό» στοιχείο, το οποίο αποκτά συγκεκριμένη συναισθηματική και λογική σημασι-
ακή «φόρτιση» μόνο με τη μουσικοποιητική διαδικασία, ενώ το έργο είναι το «τε-
λειωμένο» προϊόν, το οποίο θα προσληφθεί, θα αναλυθεί, θα κατανοηθεί κ.λπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανεξάρτητα από τις διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
δεχόμαστε ότι «…η μουσική προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα κάποιο είδος οργάνωσης 
στο χρόνο, κάποια χρονοσειρά…»382 και τα θεμέλιά της βρίσκονται στη χρονική 
                                                      
381 Αυτές οι μορφές οργάνωσης του μουσικού υλικού ονομάζονται απλώς «μουσικό υλικό». 
382 Igor Stravinsky, Μουσική Ποιητική, Αθήνα: Νεφέλη 1980, σελ. 40. 
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διαδοχικότητα. Επομένως, η προσπάθεια να διαχωριστεί η μορφή του μουσικού 
έργου είναι τελικά προβληματική, εφόσον ο ίδιος ο όρος «μορφή» υπογραμμίζει 
την ύπαρξη κάποιας στατικής δομής, την αποκρυστάλλωση της αέναης κίνησης. 

Από την άλλη πλευρά, η θεώρηση της χρονικής διάστασης του μουσικού υλι-
κού και του μουσικού έργου δε θα έπρεπε να παραβλέπει τη διάσταση του χώρου, 
επειδή η κίνηση από μόνη της δε μπορεί να υπάρχει απομονωμένη από το χρόνο 
και το χώρο, που εκδηλώνονται με ιδιόμορφο τρόπο στη σφαίρα του μουσικού ή-
χου. 

Τα θεωρητικά αυτά προβλήματα παρουσιάζονται όταν η προσέγγιση της μου-
σικής ως δραστηριότητας παραχωρεί τη θέση της στην αντίληψη για τη μουσική 
ως αντικείμενο383. Η μεταβολή αυτή στον προσανατολισμό των θεωρητικών ανα-
ζητήσεων συνδέεται με τις μεταβολές στη θέση την οποία κατέχει το μουσικό έργο 
στην κοινωνική πραγματικότητα. Οι εξελίξεις αυτές από την πλευρά τους, ακο-
λουθούν τις αλλαγές στην κοσμοθεώρηση και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρω-
ποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Πρόκειται για αλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε 
μεταβολές του ίδιου του κοινωνικού σώματος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον ο-
ποίο στη φιλοσοφία της μουσικής αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ορισμένες διακρί-
σεις: η διάκριση της ποίησης από την πράξη, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω, και 
επομένως η διάκριση ανάμεσα στη δραστηριότητα η οποία καταλήγει σε δοσμένο 
έργο και τη δραστηριότητα το προϊόν της οποίας δε «στερεοποιείται», δηλαδή δεν 
απομένει αντικειμενοποιημένο και δεν τεκμηριώνεται (διάκριση που παρατηρείται 
ήδη από την αρχαιότητα), και τέλος η διάκριση της musica poetica από τη musica 
practica. 

Ανεξάρτητα πάντως από την τεκμηρίωση, η οποία στην ουσία συνιστά σταθε-
ροποίηση της αντικειμενοποίησης στο χρόνο, το μουσικό έργο είναι καταρχήν res 
facta η οποία αναπτύσσεται στο χρόνο και στο χώρο. Αυτό συμβαίνει επειδή η η-
χητική του πραγμάτωση συνιστά συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ για την ολοκληρω-
                                                      
383 Frits Noske, Forma formans – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of 

Music, vol. VII, Nr. 1 (Ιούνιος 1976), σελ. 44. Πρβλ. επίσης και Thrasybulos Georgiades, Nennen und 
Erklingen, Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 1985, σελ. 116. Ο συγγραφέας εξετάζει την πραγμα-
τεία Musica Enchiriadis (9ος μ.Χ. αιώνας), όπου «…Με τη βοήθεια των λέξεων, των διαγραμμάτων 
και των υπόλοιπων μέσων, όπως σημεία και ονομασίες τόνων, παρουσιάζεται εκείνο το οποίο πρέπει 
να πραγματοποιηθεί για να γίνει η μουσική αντιληπτή. Έτσι, η Musica Enchiriadis σηματοδοτεί την 
εμφάνιση της λεγόμενης θεωρίας της μουσικής με την έννοια υποδείξεων για τη συγκεκριμένη μουσι-
κή πρακτική, για τη δημιουργία μουσικής. Αυτό ήταν κάτι νέο, σε διάκριση από την αρχαία ελληνική 
μουσική θεωρία, η οποία σε αντίθεση με τη Musica Enchiriadis και με εντελώς διαφορετικό τρόπο 
ήταν πραγματική μουσική θεωρία (από την οποία αποκρυσταλλώθηκε το τονικό σύστημα), αλλά δεν 
ήταν ακόμη μουσική. Φαίνεται, πως η μουσική η οποία στην αρχαιότητα ήταν στην πραγματικότητα 
‘πράξη’, είχε μάλλον δευτερεύουσα σημασία». Ο συγγραφέας έχει υπόψη του τη δευτερεύουσα ση-
μασία που είχε στην ελληνική αρχαιότητα η μουσική ως αντικείμενο, ως τελειωμένο έργο. Βλ. επίσης 
και Denesch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 136. Για τον 9ο αιώνα ο συγγραφέας τονίζει πως «…τώρα θεωρούν 
τη μουσική ως αντικείμενο που διαρθρώνεται σε διάφορα τμήματα, το οποίο όμως βρίσκεται σε κα-
τάσταση ηρεμίας. Η μουσική παρουσιάζεται ως ανάλογο της εσωτερικής αρμονίας που χαρακτηρίζει 
τη στατικά θεωρούμενη ζωή». 
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μένη και πλήρη πρόσληψή του και επομένως για τη μετατροπή του σε γεγονός της 
κοινωνικής μουσικής συνείδησης και σε πολιτισμική αξία. Αυτή είναι η οντολογι-
κή αιτία ως αποτέλεσμα της οποίας το μουσικό έργο δε θεωρείται forma formata 
(διαμορφωμένη μορφή), αλλά forma formans (διαμορφούμενη μορφή)384. 

Όπως υποδεικνύει ο Θ. Γεωργιάδης, «…η μουσική στηρίζεται σε εκείνο το ι-
διαίτερο Κάτι (Etwas), του οποίου ο τρόπος ύπαρξης ως αυτοδημιουργία συνιστά 
την αιτία χάρη στην οποία η μορφή του πραγματικού που στηρίζεται σ’ αυτό (το 
Κάτι – Α. Μ.), δηλαδή η μουσική, είναι επίσης μια δημιουργία, μία δραστηριότητα 
με την οποία δημιουργείται Κάτι που είναι πραγματικό και υπάρχει μόνον εφόσον 
διεξάγεται… …Η μουσική δε γνωρίζει κανένα μόρφωμα… …το οποίο έχει διάρ-
κεια και συνεχή υπόσταση»385. Παρόμοια άποψη για τη μουσική απαντάται και σε 
άλλες εποχές386. Μόνο στο πλαίσιο της διαλεκτικής όμως έγινε δυνατή η άρση της 
αντιπαράθεσης ανάμεσα στη στατική και τη δυναμική, τη συνέχεια και την ασυνέ-
χεια, τη δομή και τη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, το μουσικό έργο θεωρείται ορ-
γάνωση της χρονικής συνέπειας. 

α) Μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου 
Από τη μέχρι τώρα ανάλυση γίνεται σαφές ότι μπορούν να προσδιοριστούν 

ποικίλες μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου387. Από την άποψη της διαδικασίας 
της πρόσληψης, αλλά και κατά την πραγμάτωση της επικοινωνιακής ουσίας του 
μουσικού έργου δεν έχουν όλες οι μορφές ύπαρξής του την ίδια σημασία. Σύμφω-
να με τη συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως – και η 
οποία αφορά την πλήρη και ολοκληρωμένη πρόσληψη του μουσικού έργου και 
                                                      
384 Frits Noske, όπ. παρ., σελ. 45. Παρά το γεγονός ότι στο κείμενο αυτό δεν αναφέρεται πουθενά το ό-

νομα του Benedictus de Spinoza, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει την ομοιότητα των 
όρων forma formata και forma formans με τους όρους natura naturata και natura naturans (πολύ δε 
περισσότερο που και οι δύο συγγραφείς είναι ολλανδικής καταγωγής). Ο Frits Noske ορίζει τη forma 
formans ως αυτοδιαμορφούμενη μορφή (form forming itself), διαχωρίζοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο 
τη θέση του από τούς ορισμούς του B. de Spinoza (Βλ. Elena Panova, Osnovni problemi vav filosofi-
yata ot Bacon do Marx – Βασικά Προβλήματα στη Φιλοσοφία από τον Bacon στο Marx, Sofia: Nauka i 
Izkustvo 1987, σελ. 37-38 και επίσης Antologiya Evropeyska Filosofiya XVII-XIX vek – Ανθολογία της 
Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας του 17ου-19ου αιώνα, Sofia: Nauka i Izkustvo, μέρος 1ο, σελ. 186, B. de 
Spinoza, Ηθική, ορισμός 3, αξίωμα 1 και θεώρημα 1). Ο όρος «αυτοδιαμορφούμενη μορφή» όμως 
δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της έννοιας ‘αυτοδιαμόρφωση’, επειδή 
δεχόμαστε ότι το μουσικό έργο προϋποθέτει πάντοτε κάποιο κοινωνικό υποκείμενο, δηλαδή κάποια 
δύναμη εξωτερική ως προς τη μορφή, η οποία την παράγει και την αναπαράγει. Από την άποψη αυτή 
δεν πρόκειται για αυτοδιαμορφούμενη μορφή, αλλά για διαμορφούμενη μορφή. 

385 T. Georgiades, όπ. παρ., σελ. 165. Όπως θα γίνει σαφές στη συνέχεια, η ηχητική πραγμάτωση του 
μουσικού έργου δεν είναι η μοναδική πραγματική μορφή ύπαρξής του. 

386 Βλ. για παράδειγμα το απόσπασμα από την Αισθητική του G. W. F. Hegel στη σελίδα 98. 
387 Ή, σύμφωνα με την ορολογία του Stoyan Stoyanov, πρόκειται για ποικίλες μορφές Είναι του μουσι-

κού έργου. Βλ. Stoyan Stoyanov, Problemat muzika – tchovek (Το Πρόβλημα Μουσική – Άνθρωπος), 
Sofia: Bulgarian Academy of Sciences 1983, σελ. 148-160. Ο συγγραφέας ορίζει το Είναι του μουσι-
κού δημιουργήματος (εμείς, σε αντίθεση με την άποψη του Stoyan Stoyanov, θεωρούμε ταυτόσημες 
τις έννοιες «έργο» και «δημιούργημα») ως «…τους τρόπους (modus vivendi) ύπαρξής του» (σελ. 
148). Από φιλοσοφική άποψη, ο όρος «μορφές ύπαρξης» φαίνεται ακριβέστερος. 
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συνεπώς την πραγμάτωση της εκφραστικής και επικοινωνιακής του ουσίας – η η-
χητική του πραγμάτωση προσδιορίζεται ως βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύ-
παρξής του. 

Το γεγονός ότι πρόκειται για αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης, υποδηλώνει 
ότι είναι δυνατές μορφές ύπαρξης οι οποίες δεν είναι αντικειμενοποιημένες. Διότι, 
όπως έχει τονισθεί και σε άλλα σημεία της ανάλυσης αυτής, εάν το μουσικό έργο 
δεν συμπεριληφθεί σε κάποια διαδικασία καλλιτεχνικής μουσικής επικοινωνίας ή 
εάν δεν έρθει σε «επαφή» με κάποιο ακροατήριο (δηλαδή εάν δεν εκπληρώσει τις 
επικοινωνιακές του λειτουργίες) και δεν τεκμηριωθεί (αν δηλαδή δεν αρθεί με κά-
ποιο τρόπο η διαρκής μετατροπή του σε παρελθόν), αλλά παραμείνει στη συνείδη-
ση του συνθέτη, τότε δεν πρόκειται για αντικειμενοποίησή του, αλλά για μορφή 
ύπαρξής του η οποία προηγείται των αντικειμενοποιημένων. Από ιστορική άποψη, 
εκείνο το οποίο μένει στη συλλογική συνείδηση συνιστά μία άλλη μορφή ύπαρξης 
του μουσικού έργου, η οποία προϋπάρχει των αντικειμενοποιημένων. 

Σε αντίθεση με τα έργα άλλων μορφών τέχνης (για παράδειγμα τα έργα των ει-
καστικών τεχνών) το μουσικό έργο εκδιπλώνεται στο χρόνο, χωρίς να μπορεί η 
βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξής του να αποκτήσει χωροχρονική υπό-
σταση πιο σταθερή και μόνιμη από εκείνη που έχουν τα ηχητικά κύματα. 

Η αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου (ή γενικότερα του 
μουσικά οργανωμένου ήχου), μέσω της οποίας διατίθεται για πρόσληψη, είναι 
σύμφυτη με το χρόνο. Το γεγονός αυτό μετατρέπει το μουσικό έργο σε εφήμερη 
πράξη η οποία συνεχώς «διαφεύγει». Οι υπόλοιπες αντικειμενοποιημένες μορφές 
ύπαρξή του388, όπως είναι η γραπτή, η μηχανική, η μαγνητική, η χρωματική, η ψη-
φιακή και η ολογραφική, είναι μάλλον μορφές διατήρησής του, οι οποίες χρησιμο-
ποιούνται για την αναπαραγωγή του. 

Οι αντικειμενοποιημένες αυτές μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου δεν είναι 
προσιτές στην πρόσληψή του389. Ούτως ή άλλως, οι μορφές αυτές και τα αντίστοι-
χα τεχνικά μέσα, χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή της βασικής μορφής 
στην οποία αντικειμενοποιείται το μουσικό έργο και μέσω της οποίας προσλαμβά-
νεται, δηλαδή της ηχητικής του μορφής. Ακόμη και όταν μπορεί κανείς να διαβά-
σει παρτιτούρα, η εντύπωση και η νοερή πρόσληψη με τη βοήθεια της «εσωτερι-
κής» ακοής, διαφέρουν από την πραγματική «ζωντανή» πρόσληψη του μουσικού 
                                                      
388 Ή, σύμφωνα με την ορολογία του Stoyan Stoyanov, «οι στατικές μορφές Είναι του μουσικού δημι-

ουργήματος» (όπ. παρ.). 
389 Πρβλ. Malcolm Budd, Music and the Emotions, London: Routledge & Kegan Paul 1985, σελ. 175: 

«…Από την άποψη του ακροατή, η αξία της μουσικής είναι εγγενής, και όχι απλώς εργαλειακή: ο α-
κροατής αξιολογεί το βίωμα του μουσικού έργου μέσα από το ίδιο. Το βίωμα το οποίο αυτός αξιολο-
γεί μπορεί να προσδιοριστεί μόνο σε σχέση με τη μουσική, η οποία βιώνεται μόνο μέσω αυτού του ί-
διου του βιώματος. Το βίωμα αυτό δεν είναι εναλλάξιμο με κανένα άλλο διαφορετικό βίωμα, το οποίο 
(μπορεί να – Α. Μ.) προτείνει στον ακροατή ακριβώς εκείνο το οποίο αυτός αξιολογεί στο πρωτότυπο 
βίωμα, επειδή αξιολογείται αυτό το ίδιο βίωμα και όχι κάποιο συστατικό του ή κάποιο αποτέλεσμά 
του που μπορεί να διαχωριστεί από αυτό». 
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έργου. Η πράξη αυτή μοιάζει με θεατρικό έργο το οποίο κάποιος έχει διαβαστεί, 
αλλά δεν το έχει δει. Πέρα απ’ αυτό, για τον αναγνώστη της παρτιτούρας είναι αρ-
κετά πιο δύσκολο να φανταστεί πώς θα ηχούσαν στην πραγματικότητα τα διάφορα 
μέρη που σημειώνονται σ’ αυτήν390. 

Η κλασική γραπτή μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου – η παρτιτούρα – δη-
μιουργεί και μια σειρά από δυσκολίες, όταν το μουσικό έργο θεωρείται ως δια-
μορφούμενη μορφή, δηλαδή ως διαδικασία. «…Η ίδια η παρτιτούρα – τονίζει ο 
Frits Noske – είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα για εκείνον ο οποίος επιθυμεί να α-
ναλύσει την αυτοδιαμορφούμενη μορφή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς το τυ-
πωμένο χαρτί, στο οποίο είναι γραμμένο το έργο. Αλλά σε διάκριση από το συνά-
δελφό του ο οποίος αναλύει την τελειωμένη μορφή, θα πρέπει να αναγάγει αυτήν 
την παρτιτούρα στο γενετικό της στάδιο, να τη θεωρήσει όχι ως μορφή στο χώρο, 
αλλά ως δομή στο χρόνο»391. 

Στην ουσία, η ηχητική μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου, η οποία εκδιπλώ-
νεται στη διαδικασία της πραγματικής και πλήρους πραγμάτωσής του, προσδιορί-
ζεται ακριβώς ως βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξής του. 

β) Όψεις του χωροχρόνου 
Η σύμφυση του ηχητικού υλικού με το χρόνο οφείλεται στο γεγονός ότι 

δεν υφίσταται ήχος χωρίς κίνηση, ενώ ταυτόχρονα η κίνηση είναι συνυφασμένη με 
το χώρο και το χρόνο. Ακριβώς το γεγονός αυτό μετατρέπει κατ’ ανάγκη εκείνο το 
«ανεπανάληπτο Είναι» του καλλιτεχνικού έργου, στο οποίο αναφέρεται ο Walter 
Benjamin392, σε σχετικά (και όχι απόλυτα) ανεπανάληπτο είναι της δοσμένης αι-
σθητικής αξίας σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. 

Σε πολλές μορφές τέχνης, η πραγματική κίνηση δεν αποτελεί ουσιώδες χαρα-
κτηριστικό των βασικών αντικειμενοποιημένων μορφών ύπαρξης των έργων τους. 
Για εκείνες τις μορφές τέχνης στα έργα των οποίων εκδηλώνεται το χαρακτηριστι-
κό αυτό, όπως είναι για παράδειγμα οι μορφές που στηρίζονται στην κινούμενη 
εικόνα393, ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για κοινό χαρακτηριστικό τους 
γνώρισμα με τη μουσική τέχνη. Έτσι, για τα έργα ορισμένων μορφών τέχνης (ό-
πως για παράδειγμα το θέατρο ή η τέχνη των κινούμενων εικόνων), συμπεριλαμ-
βανομένης και της μουσικής τέχνης, η πραγματική υπαρκτή κίνηση συνιστά ου-
σιώδες οντολογικό χαρακτηριστικό των αντικειμενοποιημένων μορφών ύπαρξής 
τους, ενώ για τα έργα άλλων μορφών τέχνης (για παράδειγμα των εικαστικών τε-
χνών) αυτό δεν ισχύει. 
                                                      
390 Igor Stravinsky, όπ. παρ., σελ. 132. 
391 Frits Noske, όπ. παρ., σελ. 45. 
392 Walter Benjamin, όπ. παρ., σελ. 341. 
393 Βλ. αναλυτικότερα για το θέμα αυτό, G. Pleios, Kinoto kato hudojestveno obshtuvane (Γ. Πλειός, Ο 
Κινηματογράφος ως Καλλιτεχνική Επικοινωνία), διδακτορική διατριβή, Sofia: Sofia University “sv. 
Kliment Ohridski” 1987. 
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Εδώ πρόκειται για το γνωστό διαχωρισμό σε χρονικές τέχνες και τέχνες του 
χώρου. Στην ουσία, ακριβώς η απουσία του υπό συζήτηση χαρακτηριστικού από 
τις αντικειμενοποιημένες μορφές ύπαρξης, για παράδειγμα του γλυπτού ή του ζω-
γραφικού πίνακα, εγγυάται τη σταθερότητα του Είναι τους. 

Στην προκειμένη περίπτωση, από την ανάλυση αυτή έχουν αφαιρεθεί οι χωρο-
χρονικές μεταβολές τις οποίες υφίστανται τα έργα αυτά και οι οποίες σε τελική 
ανάλυση είναι ασύγκριτα βραδύτερες από τις αντίστοιχες μεταβολές στη βασική 
αντικειμενοποιημένη μορφής ύπαρξης του μουσικού έργου. Πρόκειται για χωρο-
χρονικές μεταβολές που συνδέονται με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο 
οποίο «ζουν» και η δυναμική του οποίου καθορίζει και τις μεταβολές του εννοια-
κού τους περιεχομένου, της αισθητικής και ιδεατής τους «φόρτισης»394. Πρόκειται 
επίσης για μεταβολές της ίδιας τους της υλικής δομής (π.χ. διάβρωση που χρήζει 
αναπαλαίωσης και ειδικής συντήρησης). Με λίγα λόγια (αν χρησιμοποιηθούν ση-
μειωτικοί όροι), πρόκειται για μεταβολές τόσο στο επίπεδο περιεχομένου, όσο και 
στο επίπεδο της έκφρασής τους. 

Έπεται από εδώ ότι η διάκριση ανάμεσα στις χρονικές τέχνες και τις τέχνες του 
χώρου είναι σχετική και συμβατική. Ισχύει μόνο σε ορισμένα πλαίσια. Η μουσική 
ορίζεται κατά παράδοση ως χρονική τέχνη, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι στερείται 
όψεων που αναφέρονται στο χώρο. Επίσης, ο χώρος στη μουσική έχει τη σημασία 
του τόσο από φυσική άποψη, όσο και από κοινωνική: πρώτο, τα ηχητικά κύματα 
διαδίδονται στο φυσικό χώρο και δεύτερο, ο κοινωνικός, αλλά και ο φυσικός χώ-
ρος στον οποίο εκδιπλώνεται η μουσική επικοινωνία, έχουν ουσιαστική σημασία 
τόσο για την ερμηνεία του μουσικού έργου (δηλ. την εκτέλεση), όσο και για την 
πρόσληψή του395. 

Από την άλλη πλευρά, η ενότητα μεταξύ χρόνου και χώρου στη σχέση τους με 
την κίνηση, η οποία θεωρείται ουσιώδες οντολογικό χαρακτηριστικό του μουσικού 
έργου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χώρος δε συνιστά μόνο μία απλή εξωτερική 
συνθήκη αναφορικά με τη βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξής του. Η 
«χωρική» άποψη του μουσικού έργου δεν είναι συνθήκη δευτερεύουσας σημασίας, 
η οποία μπορεί να παραβλεφθεί. Είναι χαρακτηριστικό στην προκειμένη περίπτω-
ση ότι παρά την υπερβολική έμφαση που έχει δοθεί στις χρονικές διαστάσεις και 

                                                      
394 «…Ένα αρχαίο άγαλμα της Αφροδίτης για παράδειγμα, βρισκόταν σε διαφορετική εξάρτηση από την 

παράδοση στους Αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι το θεωρούσαν αντικείμενο λατρείας, από ότι στους με-
σαιωνικούς μοναχούς, οι οποίοι το θεωρούσαν ειδωλολατρικό αντικείμενο». Walter Benjamin, όπ. 
παρ., σελ. 345. 

395 Kurt Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 251-261. Ο συγγραφέας υποδεικνύει ότι ο Johann Nikolaus Forkel στην 
βιογραφία του Johann Sebastian Bach που εξέδωσε το 1802, τονίζει πως ο «…J. S. Bach περιόριζε τις 
μετατροπίες στα ‘μεγάλα ωδικά έργα’ (προορισμένα για μεγάλους χώρους), ενώ στη μουσική δωματί-
ου η μετατροπική φαντασία δεν γνώριζε σύνορα» (σελ. 254). Ο ίδιος συγγραφέας υποδεικνύει ότι ο 
Johannes Brahms διαβεβαίωνε τον εκδότη του πως συνέθετε τη μουσική του έχοντας υπόψη τις ακου-
στικές ιδιομορφίες της αίθουσας συναυλιών της Wiener Musikverein (σελ. 285). Κατά τον K. 
Blaukopf στη μουσική ενυπάρχει «χωρο-ακουστική πληροφορία» (σελ. 258). 
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την ανεπαρκή διερεύνηση των όψεων του χώρου του μουσικού έργου από την 
πλειοψηφία των στοχαστών, όλοι χρησιμοποιούν έννοιες του χώρου κατά τη θεώ-
ρησή του από ποικίλες οπτικές γωνίες. Στην ίδια τη θεωρία της μουσικής μια σει-
ρά όρων αναφέρονται καθαρά στο χώρο (ύψος του τόνου, διάστημα, κ.λπ.). 

Εάν, όσον αφορά την κίνηση, ο χώρος δε μπορεί να θεωρηθεί αποσπασμένος 
από το χρόνο, τότε τίθενται ερωτήματα σχετικά με τη φορά και την κατεύθυνση 
της κίνησης αυτής, όπως και το σύστημα αναφοράς, το «αδρανές πλαίσιο» αναφο-
ρικά με το οποίο πραγματοποιείται η κίνηση396. Η τοποθέτηση αυτή του προβλή-
ματος όμως, στηρίζεται ήδη σε μία λίγο-πολύ παραδοσιακή αντίληψη του απόλυ-
του χώρου που πρόβαλε ο Isaac Newton. Η άποψη αυτή ουσιαστικά δέχεται ότι ο 
χώρος, εφόσον συνιστά «κάτι» στο οποίο έχουν τοποθετηθεί τα πράγματα, υπάρχει 
ανεξάρτητα από αυτά (και αντίστροφα). 

Από την άποψη αυτή, ο χώρος, αναφορικά με το μουσικό έργο, θεωρείται ψυ-
χολογική κατηγορία και η κίνηση ερμηνεύεται ως αίσθηση κίνησης η οποία εμφα-
νίζεται ως αποτέλεσμα της αναμονής εκείνου που προκύπτει μετά τον αρχικά δο-
σμένο ήχο397. Έπεται από εδώ, ότι η μουσική τονισμική κίνηση είναι σαφώς υπο-
κειμενική, δημιουργείται στη συνείδηση του ακροατή και «…ότι η ‘κίνηση’ που 
βιώνουμε στη μουσική πλησιάζει την καθαρή κίνηση, στερημένη από τους απο-
σπασματικούς συνειρμούς του περιβάλλοντος, ενώ η διάρκεια, η οποία αναπτύσ-
σεται από αυτήν προσεγγίζει την καθαρή διάρκεια – την ουσία του ίδιου του χρό-
νου»398. 

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, το ρόλο του χώρου στο μουσικό έργο παίζει η 
σιωπή: η μουσική θέτει το αδρανές πλαίσιο της σιωπής, της μη-δραστηριότητας, 
σε αντίθεση με την οποία κάθε ηχητικό γεγονός, κάθε ηχητική δραστηριότητα θα 
έχει ισχυρό αποτέλεσμα399. Στην προκειμένη περίπτωση η σιωπή και ο ήχος εξετά-
ζονται φαινομεναλιστικά, ως δύο αρχές οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαράθεση και 
αναιρούν η μία την άλλη (το πρόβλημα της σιωπής έχει ήδη διερευνηθεί). Σε αντι-
στοιχία με τον Νευτώνειο απόλυτο χώρο400, η σιωπή θεωρείται ιδιότυπος απόλυτος 
χώρος, ως σύστημα αναφοράς σε σχέση με τη μουσική κίνηση. 

Παρόμοια με την άποψη αυτή είναι και εκείνη του Θρασύβουλου Γεωργιάδη. 
Σύμφωνα με τη γνώμη του, ο τόνος ταυτίζεται με το χρόνο, θεωρούμενο ως διάρ-
κεια: «…Υπάρχει (ο τόνος – Α. Μ.) – σημειώνει ο Θ. Γεωργιάδης – ενώ γίνεται. 
Δεν είναι Κάτι (Etwas), το οποίο αυτή τη στιγμή μεταξύ άλλων ηχεί, αλλά είναι 
κάποιο ηχόν Αυτό (Es), όπως ο χρόνος είναι διαρκές Αυτό. Το ηχόν Αυτό είναι 
Κάτι sui generis: αυτοθεσμοθετείται ως χρόνος, ως διαρκές Αυτό. Καθόσο ο χρό-
                                                      
396 Robert Newell, όπ. παρ., σελ. 149. 
397 Όπ. παρ. 
398 Όπ. παρ., σελ. 155-156. Ο συγγραφέας του άρθρου αυτού δεν ασχολείται με το πρόβλημα των οντο-

λογικών χαρακτηριστικών αυτού που προκαλεί τις υπό συζήτηση παραστάσεις στη συνείδηση. 
399 Robert Newell, όπ. παρ., σελ. 155. 
400 Ο συγγραφέας δεν χρησιμοποιεί ρητά την αναλογία αυτή. 
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νος είναι διαρκές Αυτό χωρίς υπόστρωμα, η ήχηση είναι συγκεκριμένη διάρκεια, 
κάποιο Κάτι ως Διαρκείν, κάποιο Διαρκείν ως Κάτι (ein Etwas als Währen, ein 
Währen als Etwas). Ο νους συλλαμβάνει τον ηχούντα χρόνο, το ίδιο το Διαρκείν 
εμφανίζεται άμεσα ως κάποιο πρωταρχικό Κάτι… …Συνεπώς, η ασταμάτητη ήχη-
ση, εφόσον το Διαρκείν είναι το υπόστρωμά της, δεν είναι – όπως για παράδειγμα 
το Αντικείμενο ή η ομιλία ή οι σκέψεις – κάποιο Κάτι μέσα στο χρόνο, αλλά κά-
ποιο Κάτι, ο τρόπος ύπαρξης του οποίου είναι Διαρκείν, Κάτι το οποίο συνίσταται 
από Διαρκείν. Είναι κάποιο Διαρκείν, το οποίο όμως εκδηλώνεται ως συγκεκριμέ-
νο Κάτι. Αντιλαμβανόμαστε πραγματικό χρόνο»401. Στη βάση αυτή, και στο πλαί-
σιο της σχέσης ανάμεσα στο χρόνο και τον Αριθμό, συνάγεται η τονική σχέση η 
οποία εκδηλώνεται όχι ως σχέση χώρου, αλλά ως αριθμητική και καθαρά χρονική 
σχέση402. 

Οι ερμηνείες αυτές ευσταθούν στο βαθμό που έχει γίνει μεθοδολογικά αποδε-
κτή η υποστασιοποίηση του χώρου και του χρόνου και συνεπώς έχει γίνει αποδε-
κτή η δυνατότητα να υπάρχουν ανεξάρτητα από την κίνηση ή εφόσον η κίνηση 
θεωρείται ανεξάρτητη από το χώρο και το χρόνο. 

Συνεπώς, η απάντηση στο πρόβλημα για το χαρακτήρα, τη φύση του χώρου 
στο μουσικό έργο, εξαρτάται από τις γενικότερες φιλοσοφικές θέσεις από τις ο-
ποίες διερευνώνται ο χώρος, ο χρόνος και η κίνηση. Το ερώτημα εάν το μουσικό 
έργο είναι μορφή κίνησης ή όχι, βρίσκει την απάντησή του όχι τόσο στο πλαίσιο 
του φιλοσοφικού στοχασμού, όσο στο χώρο της φυσικής403. Σύμφωνα με αυτό, 
δύσκολα θα μπορούσε να απορριφθεί η διαπίστωση ότι ο μουσικός ήχος είναι 
μορφή κίνησης. Η φιλοσοφία από την πλευρά της ενδιαφέρεται για την ιδιοτυπία 
αυτής της μορφής κίνησης από μία κάπως πιο ιδιαίτερη άποψη, η οποία υπερβαίνει 
τόσο την «αντικειμενιστική» οπτική γωνία της φυσικής, όσο και την «υποκειμενι-
στική» οπτική γωνία της ψυχολογίας. 

Η μεθοδολογική θέση, σύμφωνα με την οποία η κίνηση είναι αδύνατο να υ-
πάρχει αποκομμένη και ανεξάρτητη από το χρόνο και το χώρο, οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι το μουσικό έργο είναι τελικά ιδιότυπη χωροχρονική ολότητα404. Ακρι-

                                                      
401 T. Georgiades, όπ. παρ., σελ. 52. Εφόσον ο συγγραφέας στη συνέχεια δεν αποσαφηνίζει τι ακριβώς 

συμβαίνει με τη θεώρηση των πραγμάτων «μέσα στο» χρόνο, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι ο χρό-
νος και ο χώρος, κατά την άποψή του, υπάρχουν ανεξάρτητα από τα πράγματα και με τον τρόπο αυτό 
υποστασιοποιούνται. 

402 Όπ. παρ., σελ. 27. 
403 Τα ηχητικά κύματα είναι μεταβολές της πυκνότητας των ελαστικών σωμάτων σε συνάρτηση από το 

χρόνο. Ο ορισμός της φυσικής για τα κύματα προϋποθέτει την παραδοχή της ενότητας του χρόνου και 
του χώρου. Η θεωρία της σχετικότητας επίσης, εισάγει την έννοια του χωροχρόνου και αποδεικνύει 
την αδιάσπαστη ενότητά τους. 

404 Ήδη ο Αριστόξενος από τον Τάραντα θεωρεί το χώρο εσωτερικό χαρακτηριστικό της μουσικής. Ένα 
από τα επιτεύγματά του συνίσταται στην ανακάλυψη της «…ιδιότυπα μουσικής αντίληψης για το χώ-
ρου, η οποία εμπεριέχεται στον ψευδοχώρο της μουσικής που ‘κατοικεί στο χρόνο’». Βλ. Denesch 
Zoltai, όπ. παρ., σελ. 74-75. Ο Georg Lukács υποδεικνύει επίσης (Georg Lukács, όπ. παρ., σελ. 27-29) 
ότι δεν ευσταθεί ο απόλυτος διαχωρισμός του χρόνου από το χώρο, και σ’ αυτό συμπεριλαμβάνει τη 
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βώς αυτό έχει ληφθεί υπόψη στον ορισμό του μουσικού έργου ως οργάνωσης (δη-
λαδή δομής – μία αντίληψη που μάλλον αναφέρεται στην έννοια του χώρου) της 
χρονικής συνέπειας. Η ανάλυσή μας στη συνέχεια διερευνά την ιδιοτυπία που πα-
ρουσιάζουν οι εκφάνσεις του χώρου και του χρόνου στο μουσικό έργο. 

Εάν δεχθούμε ότι με τη βοήθεια της κατηγορίας «χώρος» συλλαμβάνεται η 
ύπαρξη και η συνύπαρξη των ξεχωριστών πραγμάτων, τότε ο χώρος στο μουσικό 
έργο εμφανίζεται ως διακρισιμότητα αυτόνομων πραγμάτων (π.χ. ο τόνος με τα 
τέσσερα χαρακτηριστικά του ύψους, της έντασης, της χροιάς και της διάρκειας εί-
ναι κάτι διακρίσιμο). Το γεγονός ότι το μουσικό τονισμικό συνεχές μπορεί να δι-
αρθρωθεί, το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικοί μεταξύ τους μουσικοί ήχοι ή 
μουσικά ηχητικά συμπλέγματα (τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των οποίων ό-
μως είναι διαφορετικά σε κάθε μουσικό πολιτισμό), συγκρίσιμα από διάφορες α-
πόψεις, στηρίζει την άποψη ότι η έννοια του χώρου είναι εφαρμόσιμη στην περί-
πτωση του μουσικού έργου. 

Παράλληλα, η ύπαρξη της μεταβολής, της μετάβασης από ένα σχετικά αυτό-
νομο μουσικό ήχο, ή μουσικό ηχητικό σύμπλεγμα σε ένα άλλο (μετάβαση η οποία 
πραγματοποιείται με μετα-τόπιση και εκ-τοπισμό), διαμορφώνει τη χρονική όψη 
του μουσικού έργου. 

Συνεπώς, ο χώρος και ο χρόνος στο μουσικό έργο εμφανίζονται: ο πρώτος ως 
διακρισιμότητα και σχετική αυτονομία, η οποία είναι πραγματική και αντικειμενική 
(ο F. W. J. von Schelling θα έλεγε ότι η διακρισιμότητα υπάγεται στην ιδεατή τάξη 
της φιλοσοφίας), ο δε δεύτερος ως συνέπεια, ακολουθία, μεταβολή, εκτοπισμός (ο 
G. W. F. Hegel θα έλεγε άρνηση), που ανήκουν επίσης στη σφαίρα του πραγματι-
κού και του αντικειμενικού και δεν αποτελούν ψυχολογικό γνώρισμα το οποίο 
προσάπτεται από το υποκείμενο που προσλαμβάνει. Με την έννοια αυτή, ο χώρος 
και ο χρόνος στο μουσικό έργο είναι οντολογικοί. 

Ο χρόνος και ο χώρος εμφανίζονται στο μουσικό έργο και ως διαλεκτική ενό-
τητα της συνέχειας με την ασυνέχεια. Η ασυνέχεια της «χωρικής» όψης προσδιο-
ρίζεται με τη θεώρηση του μουσικού τονισμικού συνεχούς και με τη θεώρηση του 
ηχητικού συνεχούς το οποίο διαρθρώνεται με βάση το εκάστοτε πολιτισμικά και 
ιστορικά προσδιορισμένο σύστημα κριτηρίων. Η ασυνέχεια της χρονικής όψης 
εμφανίζεται ως μετρημένη διάρκεια, ενώ η διάρκεια με τον τρόπο αυτό εκδηλώνε-
ται ως έναρθρη συνέπεια (G. Hegel), ενσαρκωμένη στην οργάνωση που εισάγει η 
ρυθμική αγωγή, το μουσικό μέτρο και ο μουσικός χρόνος405. Με την έννοια αυτή, 
ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι το μέτρο δεν παράγεται από τη διάκριση των μερών (ι-
σχυρό και ασθενές μέρος του μέτρου), αλλά – αντίθετα – το μέτρο είναι που παρά-

                                                                                                                                                                           
σφαίρας της μουσικής. 

405 Η απολυτοποίηση του γεγονότος αυτού οδηγεί στη γνωστή θεωρητικολογία (speculation) γύρω από 
τις αριθμητικές σχέσεις. 
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γει τη διάκριση αυτή406. 
Η ιδιοτυπία της μορφής μάλιστα, μέσω της οποίας εκδηλώνονται η ασυνέχεια, 

η διαφορά, η αυτονομία στη μουσική, συνίσταται στον εφήμερο χαρακτήρα της, 
στην απουσία σταθερότητας και – κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία – στη μη οπτι-
κή πρόσληψή της. Τα γνωρίσματα αυτά όλα μαζί διαμορφώνουν τα ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά της βασικής αντικειμενοποιημένης μορφής ύπαρξης του μουσικού 
έργου. 

Κατά πάσα πιθανότητα, οντολογική βάση για να απορριφθεί η αντικειμενική 
ύπαρξη του μουσικού χώρου, συνιστά το ψυχολογικό γεγονός ότι ο χώρος φαίνεται 
να γίνεται αντιληπτός κυρίως (αν όχι αποκλειστικά) οπτικά. Η ηχητική αντίληψη 
όμως, δεν είναι αποσπασμένη από την αντίληψη του χώρου. Στην πραγματικότητα 
ποτέ δεν αντιλαμβάνεται κανείς αφηρημένο ήχο, αλλά μόνο συγκεκριμένους ήχους 
και/ή ηχητικές σχέσεις407. Αυτός ο συγκεκριμένος χαρακτήρας της ακουστικής α-
ντίληψης προϋποθέτει και απαιτεί εντοπισμό της ηχητικής πηγής (binaural effect), 
αναγνώριση της χροιάς, διάκριση του ύψους408 και της έντασης, όπως και της 
διάρκειας. 

Με την έννοια αυτή, «…όταν εντοπίζουμε τον ήχο με βάση κάποια ακουστικά 
και οπτικά δεδομένα, αυτό που εντοπίζουμε δεν είναι ακουστικές και οπτικές αντι-
λήψεις και παραστάσεις που έχουν γίνει αντιληπτές στο ακουστικό και οπτικό ‘πε-
δίο’, αλλά πραγματικά φαινόμενα, τα οποία αναπαρίστανται στις αισθήσεις μας, 
μέσω αντιλήψεων στον πραγματικό χώρο»409. 

Έτσι λοιπόν, δύσκολα θα μπορούσε να επικρατήσει η ταύτιση της μουσικής 
διαδικασίας αποκλειστικά με τη χρονική της όψη, η οποία μάλιστα διερευνάται ως 
ανεξάρτητη από την κίνηση και συνεπώς ως ανεξάρτητη από το χώρο, δηλαδή ως 
καθαρή διάρκεια και συνέπεια410. Στο ίδιο πλαίσιο προκαλεί λογικές αντιρρήσεις 
και η άποψη σύμφωνα με την οποία είναι δυνατό να διαπιστωθούν ιδιότυπα αντι-

                                                      
406 Victor Zuckerkandl, Sound and Symbol, Princeton: University Press 1973, σελ. 168-169. Παρατίθεται 

από τον Robert Newell, όπ. παρ., σελ. 161. 
407 Αυτό ισχύει ιδιαίτερα από την άποψη της ψυχολογίας, σύμφωνα με την οποία τα πράγματα γίνονται 

αντιληπτά «εδώ και τώρα». Από φιλοσοφική αισθητική άποψη και εφόσον πρόκειται για το μουσικό 
έργο, εκείνο το οποίο θα προσληφθεί καθορίζεται από το κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένο 
σύστημα κριτηρίων διάρθρωσης του μουσικού τονισμικού συνεχούς, το οποίο υποδείχθηκε. Συνεπώς, 
ο κοινωνικός και πολιτισμικός προσδιορισμός δημιουργεί το «πρότυπο πρόσληψης», σύμφωνα με το 
οποίο νοηματοδοτούνται οι ηχητικές σχέσεις. Από την άποψη αυτή, η νοηματικές ηχητικές σχέσεις οι 
οποίες προσλαμβάνονται είναι αφηρημένες με την ευρύτερη έννοια, είναι δηλαδή προϊόν ιστορικής 
διαδικασίας σύνθεσης και αφαίρεσης (βλ. σελ. 90). 

408 Τουλάχιστον όσον αφορά τη σχετική ακοή. Στην περίπτωση της απόλυτης ακοής πρόκειται για ανα-
γνώριση του ύψους και όχι για διάκρισή του. 

409 S. L. Rubishtein, Osnovi obsthey psichologii (Βάσεις Γενικής Ψυχολογίας), Moscow: Pedagogika 
1989, τ. 1, σελ. 247. 

410 T. Georgiades, όπ. παρ., σελ. 225: «…Ακριβώς το αρχέτυπο της αντινομίας αυτής μεταξύ του συνε-
χούς και του ασυνεχούς, της φύσης και του Λόγου, συναντάμε στο χρόνο: είναι συνεχής, αλλά ταυτό-
χρονα (θεωρείται – Α. Μ.) ασυνεχής από την ψυχή, από το Νου (Αριστοτέλης). Έτσι η μουσική είναι 
το συνεχές (χρόνος) ως Λόγος (αριθμητική σχέση)». 
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κείμενα, τα οποία ονομάζονται ηχητικά (επομένως και μουσικά), με τη βοήθεια 
της φαινομενολογικής αναγωγής411. Ο Pierre Schaeffer για παράδειγμα, υποθέτει 
ότι ηχητικό αντικείμενο προκύπτει όταν η ακοή δεν κατευθύνεται προς κάποια ε-
ξωτερικά ως προς το ηχητικό δεδομένο αντικείμενα, όπως συμβαίνει κατά την α-
κρόαση δεικτών (index)412 ή σημείων413, αλλά προς το ίδιο το ηχητικό δεδομένο: 

«…Ηχητικό αντικείμενο – σημειώνει ο δημιουργός της musique concrète – 
υπάρχει εφόσον έχω πραγματοποιήσει ταυτόχρονα υλικά και πνευματικά μία ανα-
γωγή ακόμη αυστηρότερη από την ακουσματική414: όχι μόνο μου αρκεί η πληρο-
φορία η οποία διατίθεται στο αυτί μου (υλικά, το παραπέτασμα του Πυθαγόρα θα 
ήταν αρκετό για να με υποχρεώσει σε κάτι τέτοιο), αλλά η πληροφορία αυτή πλέον 
δεν συσχετίζεται με τίποτε άλλο εκτός από το ίδιο το ηχητικό γεγονός: δεν προ-
σπαθώ πλέον να λάβω πληροφορία για κάτι άλλο (για αυτόν που στέλνει το μήνυ-
μα ή για τη σκέψη του) μέσω των διαμεσολαβητών του415. Ο ίδιος ο ήχος είναι ε-
κείνο προς το οποίο προσανατολίζομαι, εκείνο το οποίο αναγνωρίζω»416. 

Η φαινομενολογική αυτή ερμηνεία δεν απορρίπτει την ιδέα ότι υπάρχει νόημα 
του μουσικού έργου417. Η αναχθείσα ακρόαση418 δεν αποκλείει από το οπτικό πε-
δίο τα προβλήματα που αφορούν το περιεχόμενο του μουσικού έργου, τα οποία 
στην ουσία απαρτίζουν μία όψη της οντολογίας του. 

γ) Όψεις του περιεχομένου 
Το νόημα, η ύπαρξη του οποίου προσδίδει εκφραστικό και επικοινωνιακό 

χαρακτήρα στο μουσικό χωρόχρονο, όπως άλλωστε και η ιδιαιτερότητα του μου-
σικού υλικού που εξετάστηκε, προσδιορίζουν το μουσικό έργο ως πολιτισμικό, 
καθαρά ανθρώπινο προϊόν. Το νόημα καθορίζει και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα 
της μορφής του μουσικού έργου: αυτή συνιστά τον νοηματικό χωρόχρονο. Η μορ-
φή του μουσικού έργου είναι μία νοηματική μορφή, με την έννοια ότι περικλείει 
κάποιο νόημα. Στην αντίθετη περίπτωση, θα μετατρεπόταν σε σύνολο αναλογικών 
σημάτων (δηλαδή σε καθαρά φυσικό αντικείμενο), το οποίο θα μπορούσε να εκ-
                                                      
411 Pierre Schaeffer, όπ. παρ., σελ. 263-264 και 268. 
412 Σύμφωνα με την ορολογία του Pierre Schaeffer πρόκειται για ήχους οι οποίοι αναφέρονται σε συγκε-

κριμένα αντικείμενα. Ο καλπασμός του αλόγου για παράδειγμα είναι ένας δείκτης, γύρω από τον ο-
ποίο διευθετούνται οι διάφορες ακουστικές εντυπώσεις (όπ. παρ., σελ. 268). 

413 Πρόκειται για ήχους που σημειώνουν τα πράγματα, τα οποία με τη σειρά τους είναι σημαινόμενα ως 
προς αυτούς. Οι λέξεις σε κάποιο διάλογο συνιστούν σημεία των ιδεών και των αντιλήψεων, προς τις 
οποίες προσανατολίζεται ο ακροατής (όπ. παρ.). 

414 «Ακουσματικοί» ονομαζόταν οι μαθητές εκείνοι του Πυθαγόρα οι οποίοι άκουγαν επί πέντε χρόνια τη 
διδασκαλία του χωρίς να βλέπουν τον ίδιο που έμενε κρυμμένος πίσω από κάποιο παραπέτασμα. Από 
εκεί προέρχεται και ο όρος «ακουσματική» που σημαίνει την ακρόαση χωρίς οπτική επαφή με την πη-
γή του ήχου (Α. Μ.). 

415 Οι δείκτες και τα σημεία είναι οι διαμεσολαβητές των πραγμάτων (Α. Μ.). 
416 Όπ. παρ., σελ. 268. 
417 Όπ. παρ., σελ. 280-281. 
418 «…Την πρόθεση αυτή να μην ακροάται κανείς τίποτε άλλο πέρα από το ηχητικό αντικείμενο, ονομά-

ζουμε αναχθείσα ακρόαση…». Όπ. παρ., σελ. 268. 
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πληρώνει διάφορες λειτουργίες, αλλά όχι εκείνες της τέχνης. Από την άποψη αυτή, 
ο μουσικός χωρόχρονος εγγράφεται στον ιδιότυπα ανθρώπινο τρόπο πρόσληψης 
της πραγματικότητας ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παρουσία συνείδησης και 
αυτοσυνείδησης. 

Η συνείδηση και η αυτοσυνείδηση εκδηλώνονται ως διαχωρισμός του υποκει-
μένου από το περιβάλλον του («εγώ», οι «άλλοι», ο κόσμος των αντικειμένων 
κ.λπ.) και ως αυτοαναγνώριση σε κάθε δεδομένη στιγμή419. Η συνείδηση και η αυ-
τοσυνείδηση, ως χωροχρονικός διαχωρισμός και ταύτιση του υποκειμένου, αλλη-
λεπιδρούν διαλεκτικά με την πράξη της ονοματοθεσίας με την ευρύτερη έννοια. 

Το υποκείμενο ονομάζει τα πράγματα και τον εαυτό του εφόσον διαχωρίζεται 
από το περιβάλλον και αντίστροφα. Το υποκείμενο, διαχωριζόμενο από το περι-
βάλλον και αποκτώντας αυτοσυνείδηση, μπορεί να ονομάσει τα πράγματα. Ακρι-
βώς αυτή η ιδιομορφία της ανθρώπινης χωροχρονικής αντίληψης (η σχέση της δη-
λαδή με τη συνείδηση και την αυτοσυνείδηση) είναι προϋπόθεση κάθε νοήματος, 
συμπεριλαμβανομένου και του νοήματος που έχει το μουσικό έργο. 

Ήδη ο G. W. F. Hegel εξετάζει το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στο χρόνο 
και το Εγώ420, υποδεικνύοντας ότι η «χωρικότητα» αίρεται υποκειμενικά στο μου-
σικό έργο: «…ακριβώς η πνευματικότητα* (ο ψυχισμός ο οποίος κατά τον G. W. F. 
Hegel εκφράζεται στη μουσική – Α. Μ.) ως υποκειμενική ενότητα είναι η πρακτι-
κή άρνηση της αδιάφορης σταθερής ύπαρξης των πραγμάτων το ένα κοντά στο 
άλλο στο χώρο και αυτό είναι αρνητική ενότητα»421. 

Οι παρατηρήσεις αυτές, σε συμφωνία με την τονισμική θεωρία, αποκαλύπτουν 
το νόημα του μουσικού έργου όχι ως κάτι εξωτερικό το οποίο προστίθεται στο έρ-
γο post factum, ούτε ως κάτι «γύρω» από το οποίο δομείται κάποια μουσική μορ-
φή, αλλά ως εγγενή «διάσταση», εγγενές δεδομένο του μουσικού έργου. Ακριβώς 
η θεώρηση του μουσικού έργου ως τονισμικού χωροχρόνου422, δημιουργημένου με 

                                                      
419 «…Το επαναλαμβανόμενο ‘τώρα’ αντανακλά την καθολική ταυτότητα του ‘εαυτού’ και την υποστη-

ρίζει. Το ότι εγώ γνωρίζω γι’ αυτήν (την καθολική ταυτότητα του ‘εαυτού’ – Α. Μ.) σημαίνει: εγώ 
γνωρίζω ότι είμαι, ότι ήμουν. Θυμάμαι τον εαυτό μου το ίδιο (σε κάθε χρονική στιγμή – Α. Μ.). Το 
χρονολογικό μου όργανο συνδέει τον εαυτό μου με το ενιαίο, επαναλαμβανόμενο ‘τώρα’. Ο εαυτός 
μου θεσμοθετείται στο ‘τώρα’, όπως το ‘τώρα’ στον εαυτό μου». T. Georgiades, όπ. παρ., σελ. 51. 
Πρβλ. επίσης και G. W. F. Hegel, όπ. παρ., σελ. 150-151. 

420 «…Για την ακρίβεια, το ίδιο το πραγματικό Εγώ ανήκει στο χρόνο, με τον οποίο και συμπίπτει, εάν 
αφαιρέσουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο της συνείδησης και της αυτοσυνείδησης, στο βαθμό που 
το Εγώ δεν είναι τίποτε, εκτός από την κενή κίνηση του να θέτει εαυτόν ως κάτι άλλο και του να α-
ναιρεί τη μεταβολή αυτή, δηλαδή να διατηρεί μέσα του τον ίδιο του τον εαυτό, το Εγώ και μόνο το 
Εγώ ως τέτοιο. Το Εγώ είναι μέσα στο χρόνο και ο χρόνος είναι το Είναι του ίδιου του υποκειμέ-
νου…». G. W. F. Hegel, όπ. παρ., σελ. 151. 

* Innerlichkeit, «εσωτερικότητα», «εσωτερικός κόσμος». 
421 G. W. F. Hegel, όπ. παρ., σελ. 150. 
422 Το επίθετο «τονισμικός» υποδηλώνει την ιδιαιτερότητα του υλικού. Κάνει μάλιστα περιττή την υπο-

γράμμιση του γεγονότος ότι η οργάνωση αυτή της χρονικής συνέπειας (αυτός ο τύπος χωροχρόνου) 
φέρει εκφραστικές και επικοινωνιακές λειτουργίες, εφόσον η τονισμική θεωρία στηρίζεται ακριβώς σ’ 
αυτήν την ιδιοτυπία της ανθρώπινης λεκτικής και μουσικής ηχοεκδήλωσης. 
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τη βοήθεια ηχοαναπαραστατικών και/ή ηχοπαραγωγικών μέσων, μετατρέπει το 
πρόβλημα του νοήματος σε ένα από τα προβλήματα της οντολογίας του. 

Συνήθως, το νόημα του μουσικού έργου ταυτίζεται με το περιεχόμενό του. Το 
περιεχόμενο όμως, δεν είναι μόνο πνευματικό (δηλαδή ιδεατό – σε αντιδιαστολή 
προς το υλικό) περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο μουσικό ηχητικό υλικό που έχει 
χρησιμοποιηθεί κατά τη δόμηση δοσμένου μουσικού έργου συνιστά επίσης όψη 
του περιεχομένου του και μάλιστα την υλική του όψη, η οποία μπορεί να μελετηθεί 
με μαθηματική ακρίβεια423. Από την άποψη αυτή, το περιεχόμενο του μουσικού 
έργου είναι διττό424. Στην προκειμένη περίπτωση η παρούσα ανάλυση ενδιαφέρε-
ται για τη νοηματική όψη του περιεχομένου του μουσικού έργου. 

Η θεώρηση του μουσικού χωροχρόνου, η οποία παραδέχεται το νόημα ως εγ-
γενές δεδομένο του μουσικού έργου, μετατοπίζει το κέντρο βάρους στο πρόβλημα 
της ιδιοτυπίας, σε συνάρτηση με την οποία εκδηλώνεται το νόημα αυτό. Εάν δε-
χθεί κανείς ότι πρόκειται για ιδιότυπα μουσικό νόημα το οποίο είναι αδύνατο να 
συσχετιστεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από την ίδια τη μουσική (κατά τον Eduard 
Hanslik), τότε το νόημα αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί ή να μεταδοθεί μέσω κα-
μιάς έννοιας, επειδή οι έννοιες είναι κάτι το εξωμουσικό. Πράγματι, μπορεί να ση-
μειωθεί ότι το μουσικό έργο δεν φέρει κανενός είδους εννοιακό νόημα. Το νόημα 
του μουσικού έργου (εάν υφίσταται κάτι τέτοιο) δεν εκφράζεται μέσω εννοιών, οι 
οποίες θα μπορούσαν, σύμφωνα με την έκφραση του Immanuel Kant, να προμη-
θεύσουν το πνεύμα με κάποια κουλτούρα425. Ανεξάρτητα από αυτό η μουσική 
«…συγκινεί παρόλα αυτά την ψυχή πιο ποικιλόμορφα και, αν και μόνο παροδικά, 
πιο βαθιά…»426. 

Σύμφωνα με τον I. Kant, που κατέχει ιδιαίτερη θέση σε μια μακραίωνη παρά-
δοση, την αρχή της οποίας έθεσαν οι Πυθαγορικοί και η οποία συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, το νόημα του μουσικού έργου είναι καθαρά συναισθηματικό (affektiv). 
Αυτό οφείλεται κυρίως στον μη εννοιακό του χαρακτήρα, ενώ το «παιχνίδι των 
σκέψεων» το οποίο προκαλεί, οφείλεται στους συνειρμούς427. Από την άποψη αυ-
τή, εάν είναι καθόλου επιτρεπτός ο λόγος περί ιδεατού νοήματος, περί ιδεατού πε-
ριεχομένου του μουσικού έργου, το περιεχόμενο αυτό είτε είναι αποτέλεσμα συ-
νειρμών, είτε είναι ιδιότυπα ενδομουσικό και δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε 
                                                      
423 Παρόμοιο τύπο μελέτης του μουσικού έργου διεξάγει η μουσική ανάλυση. 
424 Πρβλ. με Eberhard Lippold, όπ. παρ., σελ. 50: «…Μπορούμε να προσδιορίσουμε το καλλιτεχνικό πε-

ριεχόμενο ως σύνολο όλων των εσωτερικών χαρακτηριστικών, στοιχείων και διαδικασιών του καλλι-
τεχνικού έργου, τα οποία εμφανίζονται ως αποτελέσματα της ολοκληρωμένης πραγματοποιούμενης 
καλλιτεχνικής οικειοποίησης, στην ενότητα γνώσης, αξιολόγησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας της 
μορφής». Ο ίδιος συγγραφέας υποδεικνύει (όπ. παρ., σελ. 51) και εκείνο, το οποίο πηγάζει και από 
την μέχρι εδώ ανάλυση: είναι συζητήσιμο αν είναι σωστό να ταυτίζεται το περιεχόμενο του μουσικού 
έργου με την ουσία του. Παρόμοια ταύτιση κάνει για παράδειγμα ο Krum Angelov (Osnovi na 
muzikalnata estetika – Βάσεις της Μουσικής Αισθητικής, Sofia: Muzika 1980, σελ. 87). 

425 I. Kant, όπ. παρ., σελ. 223. 
426 Όπ. παρ., σελ. 222. 
427 Όπ. παρ. 
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εξωμουσικό, ακόμη και με τα συναισθήματα (κατά τη θεωρία του E. Hanslik). 
Από εδώ έπεται, ότι η εμφάνιση έργων στα οποία η έκφραση ιδεών και εν-

νοιών είναι κεντρικό στοιχείο (και κεντρικό πρόβλημα)428, ή έργων τα οποία συνι-
στούν μουσική αναπαράσταση όχι μόνο δοσμένων κοινωνικών γεγονότων429, αλλά 
και της φύσης, είναι δυνατή εφόσον τα έργα αυτά μπορούν να προκαλούν με συ-
νειρμικό (και/ή συναισθητικό) τρόπο παραστάσεις που συνδέονται με τις αντίστοι-
χες έννοιες και αντιλήψεις, με τα αντίστοιχα γεγονότα κ.λπ. Οι διάφορες συνειρμι-
κές «διαδρομές» είναι ιστορικό προϊόν και διαμορφώνονται στο πλαίσιο του εκά-
στοτε μουσικού πολιτισμού μέσω της ενσωμάτωσης των ποικίλων μουσικών έρ-
γων στην παράδοσή του. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας το χρησι-
μοποιούμενο μουσικό υλικό αποκτά συμβατικό χαρακτήρα. 

Η έκφραση συγκεκριμένων ιδεών και εννοιών μέσω συγκεκριμένων μουσικών 
έργων όμως, αποτελεί εξαίρεση στην ιστορία της οργανικής μουσικής. Θα ήταν 
επισφαλής ο ισχυρισμός ότι όλα τα μουσικά έργα εκφράζουν και αναπαριστούν 
συγκεκριμένες ιδέες και έννοιες. Από την άλλη πλευρά, κάθε μουσικό έργο είναι 
έκφραση συγκεκριμένων αισθητικών ιδεών και – πολύ περισσότερο – αποτελούν 
ενότητα γνώσης και αξιολόγησης. Ή, με άλλα λόγια, το περιεχόμενο του μουσικού 
έργου (όπως και το περιεχόμενο του κάθε καλλιτεχνικού έργου) πάντοτε περικλεί-
ει κάποιες σκέψεις430, εφόσον είναι παραστατική έκφραση των απόψεων του ποιη-
τικού υποκειμένου για την οργάνωση του «…ανθρώπινου κόσμου των παραστά-
σεων και των συναισθημάτων – κόσμος, ο οποίος είναι πραγματικός, αλλά έχει ε-
ξαχθεί από τη ζωή με αφαίρεση και γενίκευση…»431. 

Παράλληλα, ο περιορισμός του ποιητικού υποκειμένου (ατομικού ή συλλογι-
κού) σε ορισμένες μορφές οργάνωσης του τονισμικού χωροχρόνου, προϋποθέτει 
(και αποτελεί) γνώση των επαναλαμβανόμενων (δηλαδή των σταθερών) σχέσεων 
ανάμεσα στα πράγματα της αντικειμενικής πραγματικότητας, προϋποθέτει σύ-
γκριση, ανάλυση και σύνθεση, αφαίρεση και γενίκευση432. Οι διαδικασίες αυτές 
χαρακτηρίζουν επίσης την ιστορική διαμόρφωση και συμβατικοποίηση του μουσι-
κού υλικού στο πλαίσιο δοσμένου μουσικού πολιτισμού433. Αυτό από την πλευρά 

                                                      
428 Για παράδειγμα οι συμφωνίες του L. v. Beethoven. 
429 Για παράδειγμα το έργο La Bataille de Marignan (1545) του Clément Jannequin, που προαναφέρθηκε. 
430 Arnold Sochor, Muzika kak vid iskusstva (Η Μουσική ως Είδος Τέχνης), Moscow: Gosudarstvennoe 

Muzikalnoe Izdatelstvo 1961, σελ. 14-15. 
431 Sidney Finkelstein, Εισαγωγή στο Νόημα της Μουσικής, Αθήνα: Εκδοτική Εστία. Πρβλ. επίσης και 

Georg Lukács, όπ. παρ., σελ. 17, όπου υποδεικνύεται πως τα συναισθήματα ασφαλώς υπήρχαν για 
πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως συγκεκριμένες, διαφοροποιημένες μορφές και «…δρούσαν 
με τον τρόπο αυτό πριν οι άνθρωποι να τα αναγάγουν ως ιδιότυπα συναισθήματα σε ένα κοινό παρο-
νομαστή αντίληψης που τα ενώνει. Είναι επίσης σίγουρο ότι πριν από αυτή τη γλωσσική παραστατική 
αναγωγή σε κάποια από τις ονομασίες που τα συνδέουν, πραγματοποιήθηκε συναισθηματική σύνθεση 
σε ομάδες και υποομάδες ανά ζεύγη». Με την έννοια αυτή ευσταθεί ο όρος «αφαιρετικότητα της μου-
σικής ως είδους τέχνης». 

432 Arnold Sochor, όπ. παρ., σελ. 103. 
433 Για παράδειγμα οι μουσικές κλίμακες συνιστούν ιστορικά διαμορφωμένες αφαιρέσεις. 
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του προϋποθέτει και αποτελεί (όπως υποδείχθηκε) επιλογή (και συνεπώς αξιολό-
γηση) συγκεκριμένων μορφών οργάνωσης του ηχητικού συνεχούς. Δηλαδή, το πε-
ριεχόμενο του μουσικού έργου προϋποθέτει (και αποτελεί) γνώση και αξιολόγηση 
της συναισθηματικής και ηχητικής πραγματικότητας. Η συναισθηματική πραγμα-
τικότητα μάλιστα, συνδέεται τόσο με την κοινωνική, όσο και με τη φυσική πραγ-
ματικότητα. 

Συνεπώς, ανεξάρτητα από το μηχανισμό με τον οποίο εκφράζεται και μεταδί-
δεται το νόημα του μουσικού έργου (συνειρμικός, συναισθητικός ή οποιοσδήποτε 
άλλος μηχανισμός), ο μη εννοιακός τρόπος με τον οποίο ασκεί τη συναισθηματική 
του επίδραση δεν αρκεί για να αποδειχθεί η απουσία ιδεατού και εννοιακού περιε-
χομένου (ενδο- ή εξωμουσικού). Η «εννοιακότητα» μάλιστα του μουσικού έργου 
είναι εγγενώς δεδομένη και υφίσταται ανεξάρτητα από το αν το έργο αυτό εκφρά-
ζει και αναπαριστά συγκεκριμένες ιδέες και έννοιες ή όχι. Η ιδιαιτερότητα του 
τρόπου, με τον οποίο το ιδεατό και συναισθηματικό περιεχόμενο εκφράζεται μέσω 
του μουσικού έργου, συνίσταται στο συνειρμικό μηχανισμό που αναφέρθηκε, στο 
φαινόμενο της συναισθησίας και κυρίως στη γνωστική ουσία του ιδιότυπου τρό-
που με τον οποίο ο άνθρωπος οικειοποιείται την πραγματικότητα μέσω της μουσι-
κής. 

Με την έννοια αυτή, ο τονισμικός χωρόχρονος είναι μορφή υποκειμενικής ανα-
παράστασης της αντικειμενικής πραγματικότητας και από την άποψη αυτή το «εν-
δομουσικό» νόημα εξαρτάται από το «εξωμουσικό». Η αντιπαράθεσή τους μάλι-
στα είναι μάλλον επισφαλής. Το επίθετο «ενδομουσικό» έχει έννοια εφόσον με τη 
βοήθειά του υπογραμμίζεται η ιδιοτυπία αυτής της μορφής αναπαράστασης434. 
Όπως υποδεικνύει ο Eberhard Lippold, «…η αντανάκλαση είναι μόνο μία ‘όψη’ 
της μουσικής αισθητικής οικειοποίησης της πραγματικότητας και συνιστά το κα-
θοριστικό της υπόβαθρο. Δεν περιορίζεται στην γνωσιολογική όψη του μουσικού 
έργου, αλλά αποτελεί σύνθετη, μουσικοποιητική αντίδραση ως προς την κοινωνι-
κά προσδιορισμένη ζωτική δραστηριότητα και συμπεριλαμβάνει τη γνωσιολογική 
(με τη στενή έννοια) όψη της μουσικής, όπως και την αξιολογική της όψη»435. 
Μπορεί να προστεθεί ότι οι δύο αυτές όψεις είναι πάντοτε συναισθηματικά «φορ-
τισμένες». 

Η ίδια ιδιοτυπία εκφράζεται και με τις έννοιες «μουσικό σκέπτεσθαι» και 
«μουσική σκέψη». Το μουσικό σκέπτεσθαι συνιστά ιδιότυπη μορφή σκέψης (συ-
νεπώς αναπαράστασης), στην οποία ο συσχετισμός ανάμεσα στο ορθολογικό 
(σκέψη) και το ανορθολογικό (συναίσθημα) στοιχείο είναι διαφορετικός από ότι 

                                                      
434 Σχετικά με τούς διάφορους τύπους αναπαράστασης πρβλ. Eberhard Lippold, Intonation und Wider-

spiegelung. Neue Gedanken zu einem alten Problem – στο Musikästhetik in der Diskussion, Leipzig: 
VEB Deutscher Verlag für Musik 1981, σελ. 14. 

435 Όπ. παρ., σελ. 15. 
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σε άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα στην επιστημονική436. Ακριβώς ο χαρα-
κτήρας της αναλογίας αυτής δημιουργεί τη δυσχέρεια (και μάλιστα και την αδυνα-
μία) να λογοποιηθεί το νόημα του μουσικού έργου. Στην προκειμένη περίπτωση η 
δυνατότητα να μεταφραστεί δοσμένο σύστημα σημασιών (νοηματικό περιεχόμενο 
του μουσικού έργου) με τη βοήθεια άλλου σημειακού συστήματος (φυσική γλώσ-
σα) βρίσκεται στο κατώτατο δυνατό όριο. 

Οι μουσικές σκέψεις με τη σειρά τους, συνιστούν συναισθηματικές λογικές 
μονάδες στις οποίες μπορεί να διαρθρωθεί το μουσικό τονισμικό συνεχές του μου-
σικού έργου. Γι’ αυτό και ο όρος «μουσική σκέψη» μπορεί να είναι αντίστοιχος 
του όρου «τονισμός», όταν ο τελευταίος νοείται ως ελάχιστη νοηματική μονάδα 
του μουσικού τονισμικού συνεχούς437. Στο πλαίσιο αυτό, η νοηματική όψη του πε-
ριεχομένου του μουσικού έργου είναι σύνθεση ανάμεσα στο ορθολογικό και το α-
νορθολογικό στοιχείο. 

Ο ορισμός λοιπόν της μουσικής σκέψης ως «…σύντομης, διακεκριμένης τονι-
κής ακολουθίας, ιδιότητα της οποίας είναι η μουσική έκφραση συναισθημάτων»438 
φαίνεται μάλλον ανεπαρκής, εφόσον λαμβάνει υπόψη μόνο την έκφραση της συ-
ναισθηματικότητας και δεν υπογραμμίζει τη σύνθεση του ορθολογικού με το ανορ-
θολογικό στοιχείο. 

Η μουσική σκέψη συνδέεται με το μουσικό θέμα, στο βαθμό που είναι ο υλικός 
φορέας της. Γι’ αυτό, η ταύτιση της μουσικής σκέψης με το μουσικό θέμα439 (η 
οποία μάλιστα χαρακτηρίζει συγκεκριμένη περίοδο στην ιστορία της «δυτικοευ-
ρωπαϊκής» μουσικής) είναι τελικά σχετική και σε κάποιο βαθμό απέχει από την 
πραγματικότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εκδηλώσεις «α-θεματισμού» από 
την πρωτοποριακή μουσική του 20ού αιώνα440. Με την ίδια έννοια δύσκολα μπορεί 
να γίνει παραδεκτή και η ύπαρξη μονοσήμαντης σχέσης ανάμεσα στη μουσική 
σκέψη και τα συναισθήματα441. Η σκέψη είναι σχετικά αυτόνομη ως προς τον υλι-
κό της φορέα και εξ αιτίας του γεγονότος αυτού δοσμένος υλικός φορέας επιδέχε-
ται ποικιλία ερμηνειών από την πλευρά του αποδέκτη. 

                                                      
436 V. P. Bobrovskii, Tematizm kak faktor myzikalnogo mishleniya. Ocherki (Ο Θεματισμός ως Παράγο-
ντας του Μουσικού Σκέπτεσθαι. Δοκίμια), Moscow: Muzika 1989, σελ. 7-13. Stoyan Stoyanov, In-
tonaciya i muzikalen obraz (Τονισμός και Μουσική Παράσταση), Sofia: Bulgarian Academy of Sci-
ences 1973, σελ. 40-41, 62. 

437 Πρβλ. Stoyan Stoyanov, όπ. παρ. 
438 Ulrich Leisinger, Was sind musikalische Gedanken? – στο περιοδικό Archiv für Musikwissenschaft, 

Heft 2, 1990, σελ. 118. 
439 Όπ. παρ. 
440 Ο Donald Mitchell, συγκρίνοντας το μουσικό θέμα με το αντικείμενο το οποίο αναπαρίσταται στις 

εικαστικές τέχνες (Donald Mitchell, όπ. παρ., σελ. 90), υποδεικνύει ότι «…η μουσική ακολουθεί τη 
ζωγραφική στην αφαίρεση…». Κατά τη γνώμη του η αφηρημένη μουσική ταυτίζεται με την αθεματι-
κή μουσική. Σύμφωνα με αυτό, η μουσική είναι αφηρημένη με διπλή έννοια: ως συναισθηματική λο-
γική αφαίρεση (βλ. σελ. 117) και ως ορισμένο καλλιτεχνικό ρεύμα. 

441 Ulrich Leisinger, όπ. παρ.: «…Μία μουσική σκέψη είναι με τον τρόπο αυτό φορέας ενός συναισθήμα-
τος». 
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Αν θεωρήσει κανείς τη μουσική σκέψη ως συναισθηματική και ταυτόχρονα 
λογική νοηματική μονάδα, είναι δύσκολο να δεχθεί τη θεωρία, σύμφωνα με την 
οποία η μουσική συνολικά και συνεπώς και η μουσική σκέψη (δηλαδή η μορφή 
αναπαράστασης που υποδείχθηκε) αποτελούν μορφή μίμησης. Αυτή είναι η άποψη 
του Georg Lukács442, αν και κατά τη γνώμη του η μίμηση ταυτίζεται με την ανα-
παράσταση. Υποστηρίζοντας την ιδιοτυπία της μουσικής αναπαράστασης, ο G. 
Lukács θεωρεί ότι η μουσική είναι διπλή μίμηση: μίμηση (δηλαδή αναπαράσταση 
των συναισθημάτων, τα οποία μιμούνται (δηλαδή αναπαριστούν) την πραγματικό-
τητα443. Οι διαδικασίες της ιστορικής διαμόρφωσης του μουσικού υλικού και της 
ενσάρκωσης συναισθημάτων και σκέψεων σε καθορισμένες μορφές του (οι οποίες 
με τον τρόπο αυτό μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως νοηματικές μορφές), συνι-
στούν κάτι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που είναι σε θέση να περιγράψει ο όρος 
«μίμηση». 

Οι μουσικές ιδέες (ή επινοήματα) κατά τη διαδικασία της δημιουργίας μετα-
τρέπονται σε μουσικές σκέψεις. Οι τελευταίες αυτές κατά την εκδίπλωση της ίδιας 
διαδικασίας συντίθενται στο ολοκληρωμένο δυναμικό σύστημα που ονομάζεται 
μουσική παράσταση. Η βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του μουσι-
κού έργου συνιστά τον υλικό φορέα αυτής της παράστασης444. Σχετική αυτονομία 
της μουσικής σκέψης από τον υλικό της φορέα σημαίνει σχετική αυτονομία του 
ιδεατού και συναισθηματικού περιεχομένου από τη μουσική μορφή, και της παρά-
στασης από το έργο. Άλλωστε, η σχετική αυτή αυτονομία αποτελεί και το υπόβα-
θρο της πολυσημίας του νοήματος το οποίο «ενσαρκώνεται» στο μουσικό έργο. 

Το γεγονός αυτό δεν είναι ήσσονος σημασίας για τη διαδικασία της μουσικής 
επικοινωνίας. Συμβαίνει μάλιστα ακριβώς το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο προσλαμ-
βάνει ο αποδέκτης ως νοηματική όψη του περιεχομένου που ενσωματώνεται στο 
μουσικό έργο δε συμπίπτει πάντοτε με εκείνο, το οποίο έχει ενσωματώσει σ’ αυτό 
το ποιητικό υποκείμενο. Πολύ δε περισσότερο, που η μουσική παράσταση διακρί-
νεται για την πολυσημία της, επειδή αυτό το οποίο προσλαμβάνει ο αποδέκτης δι-
ακρίνεται από εκείνο το οποίο εκφράζει (ή αναπαριστά) ο δημιουργός. Η διάκριση 
της έννοιας «ακουστική εικόνα» (βλ. σελ. 83-84) από την έννοια «μουσική σκέ-
ψη» αντιστοιχεί στη διάκριση ανάμεσα στην «οπτική γωνία» (ή – ακριβέστερα – 
«ακουστική γωνία») του αποδέκτη από εκείνη του συνθέτη445. 

Στη βάση αυτή, η διαδικασία της μουσικής πρόσληψης μπορεί να αναπαρα-
                                                      
442 Georg Lukács, όπ. παρ., ιδιαίτερα σελ. 41 και 46. 
443 Κριτική της άποψης αυτής, όπως και της άποψης της Zofia Lissa πάνω στο ίδιο θέμα, ασκεί ο E. 

Lippold, όπ. παρ., σελ. 15-17. 
444 Ακριβώς ο χαρακτήρας της βασικής αντικειμενοποιημένης μορφής ύπαρξης του μουσικού έργου κα-

θορίζει τη μουσική παράσταση ως δυναμικό σύστημα. Όσον αφορά τη μουσική παράσταση ως δομή 
και διαδικασία βλ. αναλυτικότερα Stoyan Stoyanov, όπ. παρ., σελ. 122-132. 

445 Η διάκριση αυτή ισχύει για τη λεγόμενη δυτικοευρωπαϊκή μουσική κουλτούρα και μάλιστα από τότε 
που η μουσική ζωή εξορθολογίζεται και στο προσκήνιο εμφανίζονται ο συνθέτης, ο ερμηνευτής και ο 
ακροατής ως διαφορετικά υποκείμενα. 
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σταθεί, σε γενικές γραμμές και σε κάποιο βαθμό συμβατικά, ως άνοδος από τις 
ακουστικές παραστάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται σε ακουστικές εικόνες, προς 
την πρόσληψη της ολοκληρωμένης μουσικής παράστασης. 

Πολυσημία της μουσικής παράστασης δε σημαίνει απόρριψη της αντικειμενι-
κότητάς της (εδώ μπορεί να γίνει κάποιος παραλληλισμός με το πρόβλημα για τον 
αντικειμενικό χαρακτήρα του μουσικού υλικού). Η αυτονομία των μουσικών σκέ-
ψεων και της μουσικής μορφής ωστόσο, είναι σχετική, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
ερμηνείες που προσδίδει ο αποδέκτης, ποικίλουν μέσα σε ορισμένο πλαίσιο. Ακρι-
βώς αυτό το πλαίσιο προσδιορίζει την αντικειμενικότητα της μουσικής παράστα-
σης (συνεπώς και του νοήματος του μουσικού έργου). Φυσικά, αυτό ισχύει για την 
εκάστοτε μουσική κουλτούρα και την εκάστοτε ιστορική περίοδο. Δοσμένο μου-
σικό έργο μπορεί να αποκτήσει (και αποκτά) διαφορετικό νόημα σε διαφορετική 
ιστορική περίοδο. Οι μεταβολές αυτές είναι αποτέλεσμα της μεταβολής που υφί-
σταται όχι το μουσικό έργο, αλλά ο αποδέκτης και οι κοινωνικές πολιτισμικές 
συνθήκες στις οποίες πραγματοποιείται η πρόσληψη αυτή446. Με την έννοια αυτή, 
ο άνθρωπος του 20ού αιώνα ποτέ δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί τη μουσική του J. 
S. Bach, όπως την αντιλαμβανόταν ο άνθρωπος του 18ου αιώνα. 

Δεν φαίνεται να ευσταθεί λοιπόν ο ισχυρισμός, ότι η αντικειμενικότητα της 
μουσικής παράστασης, η οποία τελικά αποδεικνύεται σχετική, υφίσταται για το 
ίδιο και το αυτό μουσικό έργο το οποίο προσλαμβάνεται από μουσικούς πολιτι-
σμούς που διαφέρουν μεταξύ τους. Οι φυλές που ζουν στην Κεϋλάνη για παρά-
δειγμα, δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν εκείνο, το οποίο έχει ενσαρκωθεί ως 
ιδεατό και συναισθηματικό περιεχόμενο στην Erwartung του Arnold Schoenberg. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι αποκλείεται η κατανόηση και η αλληλεπίδραση ανά-
μεσα σε διαφορετικούς μουσικούς πολιτισμούς, η οποία πολλές φορές οδηγεί στην 
εμφάνιση ποιοτικά διαφορετικών καινοτομιών. 

Τέλος, η κοινωνική και πολιτισμική σχετικότητα, ως όριο της αντικειμενικότη-
τας, είναι ταυτόχρονα και καθοριστικός παράγοντας του νοηματικού περιεχομένου 
του μουσικού έργου. Όπως ο αποδέκτης δοσμένης ιστορικής περιόδου (και/ή δο-
σμένου μουσικού πολιτισμού) δεν ακούει στο έργο το ίδιο νόημα που ακούει σ’ 
αυτό ο αποδέκτης άλλης ιστορικής περιόδου (και/ή άλλης μουσικής κουλτούρας), 
με τον ίδιο τρόπο ο δημιουργός δοσμένης ιστορικής περιόδου (και/ή δοσμένης 
μουσικής κουλτούρας) ενσαρκώνει στο έργο περιεχόμενο που αντιστοιχεί στην 
περίοδο αυτής (και/ή την κουλτούρα αυτή), με επίσης αντίστοιχους τρόπους και 
μέσα (αντιστοιχία η οποία αναφέρθηκε κατά την εξέταση του κοινωνικού και ι-
στορικού προσδιορισμού του μουσικού υλικού)447. 

                                                      
446 Βλ. σελ. 109 και σημείωση 216. 
447 Για τη μουσική παράσταση ως σχέση του υποκειμένου προς την αντικειμενική πραγματικότητα βλ. 

αναλυτικότερα S. Stoyanov, όπ. παρ. 
 



 



 

Σχήμα 15. 

Μορφή Νόημα 

Διάδοση 
Εκτέλεση 

Αναπαραγω-
γή 

Διατήρηση 

Ιδεατό 

Αποδοχή Δημιουργία

Συναισθηματικό

Μουσική μορφή* 

Δυναμική 

Συγχρονία 
(αρμονία) 

Διαχρονία 
(μέλος) 

Ύψος Τόνος Χροιά 
Περιεχόμενο 

Ρυθμική 
αγωγή 

Μέτρο & 
Ρυθμός 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ 

Όπως σημειώθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η έννοια της μουσικής τέχνης 
δε συμπίπτει ως προς το περιεχόμενό της με την έννοια της μουσικής ζωής. Η 
μουσική ζωή αποτελεί δυναμικό σύστημα διυποκειμενικών σχέσεων διαφορετικής 
τάξης, ο συστηματοποιός παράγοντας του οποίου συνίσταται στην ιδιότυπη σχέση 
του κοινωνικού υποκειμένου προς το φυσικό υπόστρωμα (βλ. σελ. 78-81). Το φυ-
σικό υπόστρωμα, χάρη στην ιδιότυπη αυτή σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το 
αντικείμενο, μετατρέπεται σε μουσικό υλικό. Δεν υφίσταται δηλαδή σε κανενός 
είδους άμορφη κατάσταση, αλλά πάντοτε εκδηλώνεται μέσα από συγκεκριμένες 
μορφές οργάνωσής του. Οι μορφές αυτές αποτελούν αφαιρέσεις οι οποίες έχουν 
διαμορφωθεί κοινωνικά και ιστορικά. Πέρα από τις κατεξοχήν καλλιτεχνικές και 
αισθητικές διαδικασίες της μουσικής δημιουργίας, ερμηνείας και πρόσληψης, η 
μουσική περιλαμβάνει μια σειρά άλλες διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την 
πραγματοποίηση της μουσικής επικοινωνίας και οι οποίες δε μπορούν να χαρα-
κτηρισθούν ως «καλλιτεχνικές αισθητικές». 

Στο συμβατικό σχήμα 15 παρουσιάζεται σχηματικά το σύστημα των ποικίλων 
διαδικασιών που απαρτίζουν τη μουσική ζωή. Το σχήμα αυτό κατά κάποιο τρόπο 
γενικεύει όχι μόνο τη σειρά της έκθεσης, αλλά και την άποψη που αναπτύχθηκε 
μέχρι εδώ για τη μορφή αυτή της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

Στο σχήμα αυτό, σε πρώτο πλάνο παρουσιάζονται οι διαδικασίες που περιλαμ-
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βάνονται στην έννοια της μουσικής ζωής. Στο κέντρο του σχήματος έχει τεθεί το 
μουσικό έργο, του οποίου η ουσία ως τονισμικού χωροχρόνου (οργανωμένου υλι-
κού) φαίνεται σε δεύτερο πλάνο. Τα στοιχεία που απαρτίζουν το μουσικό υλικό 
παρουσιάζονται ως αντικείμενο της δραστηριότητας η οποία καταλήγει στη δημι-
ουργία του μουσικού έργου, ενώ η όλη δομή του μουσικού έργου παρουσιάζεται 
ως αντικείμενο των δραστηριοτήτων της πρόσληψης, διάδοσης, αναπαραγωγής και 
διατήρησής του. Αυτό το νόημα έχει η συγκεκριμένη τοποθέτηση του μουσικού 
υλικού και της δομής του μουσικού έργου στο παραπάνω σχήμα. Παρουσιάζεται 
επίσης και η αλληλεπίδραση όλων αυτών των δομών και διαδικασιών με τη μου-
σική συνείδηση. 

Η συμβατικότητα του σχήματος προσδιορίζει και τους περιορισμούς του, αν 
και με κάποια έννοια το σχήμα αυτό συμπληρώνει το σχήμα 2 που παρατέθηκε 
στο εισαγωγικό κεφάλαιο: εδώ δεν φαίνονται ο ρόλος και η θέση του τεχνικού μέ-
σου, ούτε οι αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες δομές και διαδικασίες του κοινωνι-
κού μορφώματος, συστατικό στοιχείο του οποίου αποτελεί και η μουσική ζωή. Ε-
πίσης δεν φαίνονται οι συγκεκριμένοι κοινωνικοί, πολιτισμικοί και ιστορικοί 
προσδιορισμοί της μουσικής ζωής οι οποίοι καθορίζονται από τις αλληλεπιδράσεις 
της με τις υπόλοιπες κοινωνικές δυναμικές δομές, τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
στις ποικίλες μορφές κοινωνικής και μουσικής συνείδησης και τέλος από τις διά-
φορες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη συνείδηση και τις πραγματικές δυναμικές 
δομές. 

Οι απόψεις που έχουν αναπτυχθεί σκιαγραφούν το δεύτερο επίπεδο ή τη δεύ-
τερη όψη των προβλημάτων που συνδέονται με τη διερεύνηση της μουσικής ζωής 
(βλ. σελ. 35). Πρόκειται για το επίπεδο που προσδιορίστηκε ως κοινωνιολογικό. 
Στο επίπεδο αυτό διερευνώνται οι αλληλεπιδράσεις της μουσικής ζωής με τις άλ-
λες σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους μηχανισμούς με 
τους οποίους πραγματοποιείται η αμφίδρομη σχέση της μουσικής ζωής και των 
υπόλοιπων κοινωνικών δυναμικών δομών. Μέρος των μηχανισμών αυτών διερευ-
νήθηκε ήδη κατά την ανάλυση του μουσικού υλικού και του μουσικού έργου. Για 
την ακρίβεια πρόκειται για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα κοινωνικά πραγματι-
κά δεδομένα, τα διάφορα συστήματα αξιών (που απαρτίζουν την κοσμοθεώρηση, 
την καλλιτεχνική και πιο συγκεκριμένα τη μουσική συνείδηση) και τις διαδικασίες 
δημιουργίας και πρόσληψης του μουσικού έργου,. 

1. Βασικές προϋποθέσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες 
Στο πλαίσιο της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής, οι ποικίλες διαδικασίες 

εμφανίζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά ερευνητικού προτύπου. Το σύνολο των 
σχέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην εξορθολογισμένη μουσική ζωή υφίστα-
ται και αναπτύσσεται με αφορμή, αλλά και με βάση κάποια συγκεκριμένη μορφή 
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οργάνωσης του μουσικού υλικού που δεν είναι άλλη από το μουσικό έργο. Η βα-
σική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου συνιστά αποτέλε-
σμα της μουσικοποιητικής δραστηριότητας (βλ. σελ. 36) και τελικό της σκοπό, 
στο πλαίσιο της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής. 

Σύμφωνα με αυτό, η βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του μουσι-
κού έργου αποτελεί αντικείμενο ποικίλων δραστηριοτήτων (διατήρηση, αναπαρα-
γωγή, διάδοση και πρόσληψη), γεγονός που καθορίζει και την υπαγωγή τους στη 
γενικότερη κατηγορία της μουσικής ζωής539. Ήδη στο εισαγωγικό κεφάλαιο η κα-
τηγορία αυτή προσδιορίστηκε ως οντολογική, εφόσον σημειώνει δοσμένο φαινό-
μενο το οποίο υφίσταται αντικειμενικά. Προσδιορίστικε όμως και ως γνωσιολογι-
κή, εφόσον συνιστά αντίληψη για το ίδιο φαινόμενο. Οντολογικά, η μουσική ζωή 
συνιστά ιδιόμορφο «τόπο» της κοινωνικής πραγματικότητας και αλληλεπιδρά με 
τα υπόλοιπα δυναμικά υποσυστήματά της (βλ. συμβατικό σχήμα 2, σελ. 18). Στο 
πλαίσιο αυτό και από την άποψη της μεθοδολογικής θέσης που αφορά τη διαλε-
κτική αλληλόδραση υποκειμένου και αντικειμένου στη διαδικασία της δραστηριό-
τητας, η μουσική ζωή περιλαμβάνει ένα σύνολο από ποικίλες δραστηριότητες και 
διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα δεν καθορίζεται μόνο από τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά του υποκειμένου, αλλά και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου. 

Συνεπώς, η μουσική ζωή προσδιορίζεται ποιοτικά και από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του κοινωνικού μορφώματος, στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται, αλ-
λά και από την ειδοποιό διαφορά* της βασικής αντικειμενοποιημένης μορφής ύ-
παρξης του μουσικού έργου (τονισμικός χωρόχρονος). 

α) Φυσικές προϋποθέσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες 
Η διατήρηση του μουσικού έργου ως αξίας εξαρτάται από τη δυνατότητα 

να αναιρεθεί ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του – αυτό της διαρκούς μετατροπής 
του σε παρελθόν. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ήδη από την αρχαιότητα επι-
βλήθηκε η επεξεργασία τεχνικών μέσων και διαδικασιών, με τη βοήθεια των ο-
ποίων γίνεται δυνατή η πρακτική άρνηση της συνεχούς αναίρεσης του «εδώ και 
τώρα» του μουσικού έργου, δηλαδή της διαρκούς αναίρεσης του παρόντος του και 
                                                      
539 Σύμφωνα με την ορολογία άλλων, ο όρος «μουσική ζωή» ταυτίζεται με τον όρο «μουσική πράξη» 

(Βλ. αναλυτικότερα Elisabeth Haselauer, Handbuch der Musiksoziologie, Köln: Hermann Böhlaus 
Nachfolger 1980, σελ. 140-141 και 321). Ο όρος «μουσική πράξη» χρησιμοποιείται με την έννοια της 
κοινωνικής δομής σχέσεων (κατά την ορολογία του K. Blaukopf, ως ενότητα των «τρόπων μουσικής 
συμπεριφοράς» – «musikalische Verhaltensweisen» – των νομοτελειών ή προτύπων αυτής της συμπε-
ριφοράς και των «μουσικών προσδοκιών συμπεριφοράς» – «musikalische Verhantenserwartungen»). 
Επομένως, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται με εντελώς διαφορετική έννοια από αυτή που έχει στην πα-
ρούσα ανάλυση του ουσιώδους δεσμού ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και το μουσικό υλι-
κό. Ο δεσμός αυτός αποτελεί και το υπόβαθρο για την εμφάνιση των ποικίλων μορφών οργάνωσης 
του μουσικού υλικού (συμπεριλαμβανομένου και του μουσικού έργου). Θα πρέπει να σημειωθεί επί-
σης ότι ο όρος «μουσική πράξη» αναπτύσσεται στο πνεύμα της Βεμπεριανής αντίληψης για την κοι-
νωνική δράση (K. Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 17-22). 

* Differentia specifica. 
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της μετατροπής του σε παρελθόν. 
Εκείνο που χαρακτηρίζει τη βασική αντικειμενοποιημένη μορφής ύπαρξης του 

μουσικού έργου και το οποίο σημειώθηκε, θέτει μία σειρά από προβλήματα τα ο-
ποία αφορούν τον προσδιορισμό της σταθερότητας εκείνης που θα μπορούσε να 
οριστεί ως αυθεντικότητά του540. Το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό τόσο από την 
άποψη της πραγματοποίησης των επικοινωνιακών και εκφραστικών λειτουργιών 
του μουσικού έργου, όσο και από την άποψη της υπαγωγής του σε κάποια παρά-
δοση. Για να γίνει δυνατή η αλληλεπίδραση του μουσικού έργου με κάποιο ακρο-
ατήριο, είναι αναγκαία η αναπαραγωγή του (ο μουσικός αυτοσχεδιασμός αποτελεί 
εξαίρεση). Εφόσον πρόκειται για την υπαγωγή του μουσικού έργου σε κάποια πα-
ράδοση, το ζήτημα αυτό αφορά και τη διαμόρφωση της μουσικής συνείδησης. Εί-
ναι προφανές, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται λόγος για υ-
λική διάρκεια, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει σ’ αυτή τη μορφή ύπαρξης 
του μουσικού έργου το χαρακτήρα της ιστορικής μαρτυρίας, σε αντίθεση με ό,τι 
ισχύει για τα έργα άλλων μορφών τέχνης. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές, η ίδια η φύση του μουσικού έργου καθο-
ρίζει την κοινωνική ανάγκη αναπαραγωγής του, η οποία με τη σειρά της επιβάλλει 
την επεξεργασία των αντίστοιχων τεχνικών μέσων. Για να αναπαραχθεί ωστόσο το 
μουσικό έργο, θα πρέπει προηγουμένως να έχει διατηρηθεί. Η ανάγκη να διατηρεί-
ται το μουσικό έργο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με τις δυνατότητες που προ-
σφέρει η ανθρώπινη μνήμη, ακόμη και η συλλογική, στις συνθήκες κατά τις οποίες 
η μουσική ζωή μετατρέπεται σε σχετικά αυτόνομη σφαίρα στο πλαίσιο της κοινω-
νικής ζωής, και πολύ περισσότερο στις συνθήκες κατά τις οποίες η σφαίρα αυτή 
είναι εσωτερικά έντονα διαφοροποιημένη. 

Η αναπαραγωγή επομένως του μουσικού έργου εξαρτάται άμεσα από τη δυνα-
τότητα να διατηρηθεί. Οι αντικειμενοποιημένες μορφές ύπαρξης του μουσικού έρ-
γου, με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται η διατήρησή του και μπορεί να 
αναπαραχθεί, μεταβάλλουν κατ’ ανάγκη τη βασική αντικειμενοποιημένη μορφή 
ύπαρξής του, δηλαδή την ηχητική του μορφή ύπαρξης. Θα πρέπει να προστεθεί, 
ότι η διατήρηση των έργων σε μια σειρά άλλες μορφές της τέχνης δεν είναι ανα-
γκαίο να πραγματοποιείται με τη βοήθεια κάποιας άλλης αντικειμενοποιημένης 
μορφής ύπαρξής τους που είναι διαφορετική από αυτή με την οποία μπορούν να 
προσληφθούν. Η ανάγκη μετατροπής της βασικής αντικειμενοποιημένης μορφής 
ύπαρξης του μουσικού έργου σε κάποια άλλη, εκφράζει ακόμη ένα χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα του έργου αυτού του τύπου, σε σύγκριση με τα έργα άλλων μορφών 
τέχνης, όπως για παράδειγμα των λεγόμενων τεχνών του χώρου. Αντίθετα, αυτό το 
γνώρισμα του μουσικού έργου είναι κοινό με τα έργα των λεγόμενων χρονικών τε-
                                                      
540 Ο Walter Benjamin υποδεικνύει ότι «…η αυθεντικότητα ενός έργου είναι το σύνολο όλων όσων φέρει 

ήδη από τη δημιουργία του, από την υλική του διάρκεια μέχρι την ιδιότητά του της ιστορικής μαρτυ-
ρίας» (Walter Benjamin, όπ. παρ., σελ. 342-343). 
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χνών. Το ίδια ισχύει για παράδειγμα και για το θέατρο, και για τον κινηματογρά-
φο. 

Η διατήρηση, η αναπαραγωγή, η διάδοση και τέλος η πρόσληψη του μουσικού 
έργου συνεπώς, εξαρτώνται: πρώτο, από τη δυνατότητα να μετατραπεί η ηχητική 
μορφή ύπαρξής του σε κάποια άλλη (με σκοπό να διατηρηθεί) και δεύτερο, από τη 
δυνατότητα να αποκατασταθεί αυτή η «αναμορφωμένη» μορφή. 

Οι δυνατότητες αυτές, που αποτελούν και προϋποθέσεις της εξορθολογισμένης 
μουσικής ζωής, δεν είναι μόνο πρακτικής, αλλά και θεωρητικής σημασίας. Στη 
βάση της ιστορικής τους ανάπτυξης και της αντίστοιχης ανάπτυξης των τεχνικών 
μέσων με τα οποία μετουσιώνονται σε πραγματικότητα, ο Curt Sachs προτείνει τη 
διάκριση των εξής περιόδων στην ιστορία της μουσικής: 

1. Μη σημειωμένη μουσική (δηλαδή μουσική που δεν έχει σταθεροποιηθεί 
μέσω κάποιου είδους μουσικής σημειογραφίας), κατά την οποία ο συνθέτης 
και ο ερμηνευτής είναι το ίδιο πρόσωπο. Χωρίς αυτόν η μουσική δεν μπο-
ρεί να διαδοθεί και η διάρκειά της εξαρτάται από την επισφαλή προφορική 
παράδοση. 

2. Σημειωμένη μουσική, κατά την οποία ο συνθέτης διαφοροποιείται από τον 
ερμηνευτή και η οποία αποκτά κάποιες δυνατότητες διάδοσης και διαρκούς 
υπόστασης. 

3. Τυπωμένη μουσική, κατά την οποία ενισχύονται οι δυνατότητες διάδοσης 
και διαρκούς υπόστασης του μουσικού έργου. 

4. Τεχνικά εγγεγραμμένη μουσική, κατά την οποία επέρχεται απόλυτος δια-
χωρισμός ανάμεσα στην αναπαραγωγή και την πραγματική εκτέλεση. Στο 
στάδιο αυτό αναπτύσσονται απεριόριστες δυνατότητες διάδοσης του μου-
σικού έργου και διατήρησής του στην αρχική μορφή της εκτέλεσης541. 

Σύμφωνα με τον Kurt Blaukopf, το τελευταίο αυτό στάδιο προκάλεσε μετάλ-
λαξη της μουσικής πράξης542. 

Συνεπώς, η ίδια η ηχητική φύση της βασικής αντικειμενοποιημένης μορφής 
ύπαρξης του μουσικού έργου αποδεικνύεται ένας από τους βασικούς παράγοντες 
για τη δόμηση και τη λειτουργία (ή τη δυσλειτουργία) της μουσικής ζωής. Όπως 
θα αποσαφηνιστεί στη συνέχεια, η φύση αυτή αποτελεί και παράγοντα που επη-
ρεάζει την αλληλόδραση της μουσικής ζωής με τις υπόλοιπες δυναμικές κοινωνι-
κές δομές. Στη βάση αυτή, η σταθερότητα η οποία διακρίνει την αντικειμενοποιη-
μένη μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου, και η οποία θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ως στοιχείο της αυθεντικότητάς του, ουσιαστικά αποτελεί κοινωνικό και 
πολιτισμικό, ιστορικό προϊόν. Φυσικά δεν έχουν περάσει όλοι οι μουσικοί πολιτι-
σμοί από τα ιστορικά στάδια που υποδεικνύει ο Curt Sachs, και μάλιστα ακόμη και 
                                                      
541 Curt Sachs, Our musical Heritage, New York 1948, σελ. 378. Παρατίθεται από τον Kurt Blaukopf, 

όπ. παρ., σελ. 241. 
542 Kurt Blaukopf, όπ. παρ. 
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σήμερα υπάρχουν μορφές μουσικού πολιτισμού οι οποίες παραμένουν στο πρώτο 
στάδιο. Με την έννοια αυτή, μόνο κατά την εποχή της τεχνητής διατήρησης και 
αναπαραγωγής της η βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του μουσικού 
έργου μετατρέπεται σε στοιχείο εκείνου του συνόλου των ιδιοτήτων που ορίζεται 
ως αυθεντικότητά του. 

Από ιστορική άποψη, η πρώτη αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του μου-
σικού έργου που διαφέρει από την ηχητική, είναι η γραπτή. Αυτό ισχύει άλλωστε 
και για τη λεκτική μορφή επικοινωνίας. Η γραπτή μορφή ύπαρξης του μουσικού 
έργου εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο ακόμη και στην εποχή της μηχανι-
κής, μαγνητικής, χρωματικής, ψηφιακής και ολογραφικής του διατήρησης και α-
ναπαραγωγής. Η παρτιτούρα εξακολουθεί παρόλα αυτά (ή ακόμη) να χρησιμοποι-
είται από την πλειοψηφία των συνθετών και των ερμηνευτών, ενώ οι ποικίλες 
μορφές διατήρησης και αντίστοιχα αναπαραγωγής του μουσικού έργου, πραγμα-
τοποιούνται με βάση αυτήν. 

Οι αντικειμενοποιημένες μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου που διαφέρουν 
από τη βασική, έχουν θέσει στους θεωρητικούς, που μελετούν τη μουσική τέχνη 
και τη μουσική ζωή, σειρά ερωτημάτων. Η γραπτή μορφή για παράδειγμα, υπο-
βάλλει την αντίληψη της διαμορφωμένης μορφής (βλ. σελ. 108). Πέρα από αυτό 
όμως, λειτούργησε καταλυτικά ώστε να πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές 
στις ποικίλες δραστηριότητες της μουσικής ζωής: το μουσικό έργο πρέπει να απο-
κωδικοποιηθεί και να ερμηνευθεί, πριν αλληλεπιδράσει με το ακροατήριο. 

Η σχέση ανάμεσα στο συνθέτη και τον ερμηνευτή επομένως, διαμεσολαβείται 
από την παρτιτούρα, όπως και η σχέση ανάμεσα στο συνθέτη και το ακροατήριο 
διαμεσολαβείται από τον ερμηνευτή. Με τον τρόπο αυτό όμως, «…ο συνθέτης έ-
φτασε στο σημείο ανθρώπου ο οποίος έχει χάσει τη δυνατότητα του λόγου και εί-
ναι υποχρεωμένος να μεταδίδει τις σκέψεις του γράφοντας γράμματα προς κάποιο 
κοινό το οποίο δεν γνωρίζει ανάγνωση»543. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη βάση για 
τη διαμάχη σχετικά με την ερμηνεία του μουσικού έργου από τον εκτελεστή544, το 
λογικό άκρο της οποίας εκτείνεται μέχρι την αμφισβήτηση της πραγματικής ύπαρ-
ξης του έργου545. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, το μουσικό έργο είναι μη πραγματικό, επειδή 
υφίσταται μόνο στη φαντασία και κάθε φορά το ακροατήριο προσλαμβάνει μόνο 
κάποιο ανάλογό του546. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιήσει ούτε 
ένα επινόημά του (ή έμπνευσή του). Εκείνο, το οποίο πραγματοποιεί είναι ένα α-
νάλογο των επινοημάτων, τα οποία είναι μεν υπαρκτά, αλλά δεν είναι πραγματικά, 
                                                      
543 Aaron Copland, Μουσική και Φαντασία, Αθήνα: Νεφέλη 1980, σελ. 85. 
544 Βλ. για παράδειγμα Enrico Fubini, όπ. παρ., σελ. 183, Aaron Copland, όπ. παρ., σελ. 84-89, George 

Pilka, Ο Κόσμος της Μουσικής, Αθήνα: Κάλβος 1968, σελ. 73-131, Igor Stravinsky, όπ. παρ., σελ. 
131-142. 

545 Jean-Paul Sartre, όπ. παρ., σελ. 372-384. 
546 Jean-Paul Sartre, όπ. παρ. 
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εφόσον υπάρχουν μόνο στη φαντασία του. Συνεπώς, το καλλιτεχνικό έργο συνιστά 
κάτι το υλικό, το οποίο το «επισκέπτεται» κάτι το μη πραγματικό, κάθε φορά που 
έρχεται σε επαφή με το προσλαμβάνον υποκείμενο547 (σ’ αυτό συνίσταται η ε-
μπρόθετη ουσία του). Στην προκειμένη περίπτωση, η φαινομενολογική μεθοδολο-
γία οδηγεί λογικά στο συμπέρασμα ότι το μουσικό έργο δεν υφίσταται αντικειμενι-
κά ως ενότητα της μορφής με το ιδεατό και συναισθηματικό νόημα. 

Το οντολογικό υπόβαθρο της άποψης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι οι αντι-
κειμενοποιημένες μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου μετατρέπονται η μια στην 
άλλη. Σύμφωνα με την μέθοδο που ακολουθείται στην παρούσα ανάλυση, το μου-
σικό έργο υφίσταται κατ’ ανάγκη σε μορφές διάφορες της ηχητικής. Η μαγνητική 
ή η ψηφιακή εγγραφή, το γραπτό μουσικό κείμενο και οι υπόλοιπες αντικειμενο-
ποιημένες μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου δεν είναι λιγότερο πραγματικές 
από τη βασική και συνεπώς δεν το κάνουν μη πραγματικό. 

Το γεγονός επίσης, ότι παρά τις πολυποίκιλες ερμηνείες δοσμένο έργο ανα-
γνωρίζεται ως το ίδιο και το αυτό, δικαιολογεί την πεποίθηση πως υπάρχουν στα-
θερές παράμετροι του μουσικού έργου, η μεταβολή των οποίων πέρα από κάποια 
όρια, το μεταβάλλει σε κάποιο άλλο548. Ταυτόχρονα, υπάρχουν μεταβλητές παρά-
μετροι549 χάρη στις οποίες η μουσική εκτέλεση δεν αποτελεί κάποιου είδους μηχα-
νική «μετάφραση», αλλά δημιουργική ερμηνεία550. Η ποικιλομορφία του ιδεατού 
και συναισθηματικού νοήματος, αποδεικνύει με τη σειρά της μάλλον την πολυση-
μία της μουσικής παράστασης, παρά την μη πραγματική της ύπαρξη. 

Η γραπτή μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου συνιστά την τεχνική βάση για 
την αυτονόμηση και την ανάπτυξη μιας νέας τέχνης στο πλαίσιο της μουσικής τέ-
χνης. Η νέα αυτή τέχνη είναι η μουσική ερμηνεία551. Η διαφοροποίηση αυτή των 
ποικίλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μουσικής ζωής καθορίζεται πρώτα απ’ 
όλα από την ίδια τη φύση του μουσικού έργου, όπως και από τις τεχνικές δυνατό-
τητες της δοσμένης κοινωνίας, και δεύτερο από τις αντίστοιχες κοινωνικές ανά-
γκες που δημιουργεί η φύση αυτή. Από την άποψη αυτή, η διάκριση των περιόδων 
                                                      
547 Όπως υποδεικνύει ο N. Hartmann, η φύση των αντικειμενοποιήσεων του πνεύματος – και το καλλιτε-

χνικό έργο είναι τέτοια αντικειμενοποίηση – αποτελείται από δύο στρώματα: το πρώτο συνίσταται 
στο πραγματικό προσκήνιο της φυσικής ύπαρξης του καλλιτεχνικού έργου και το δεύτερο συνίσταται 
στο μη πραγματικό παρασκήνιο, το οποίο και εμφανίζεται μέσω του πρώτου. 

548 Π.χ. η μελωδική γραμμή, η μετρο-ρυθμική δομή κ.ά. 
549 Π.χ. η δυναμική, η ενορχήστρωση κ.α. 
550 Στην ηλεκτρονική μουσική οι μεταβλητές αυτές εξαλείφονται. Στο παράδειγμα που παρατέθηκε στο 

σχήμα 11, οι συχνότητες (πάνω γράφημα του σχήματος), η χρονική τους διάρκεια (μεσαίο τμήμα με 
τους αριθμούς) και η δυναμική (κάτω γράφημα) είναι επακριβώς προσδιορισμένες, γεγονός που δεν 
αφήνει καμιά δυνατότητα διάκρισης ανάμεσα στις διάφορες ερμηνείες: εδώ υπάρχει στην πραγματι-
κότητα εκτέλεση και όχι ερμηνεία. 

551 Στην προκειμένη περίπτωση η ανάλυση αφαιρεί την εσωτερική λογική εξέλιξης της μουσικής τέχνης 
που διερευνήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, και η οποία συμβάλλει στο διαχωρισμό του συνθέτη 
από τον ερμηνευτή. Στη λογική αυτή εντάσσεται η ανάπτυξη της οργανικής μουσικής η οποία όμως 
συνδέεται (όπως υποδείχθηκε στη ανάλυση του μουσικού υλικού) με τις μεταβολές των μουσικών αι-
σθητικών αντιλήψεων, υπό την επίδραση και εξωτερικών ως προς τη μουσική ζωή αλλαγών. 
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στην ιστορία της μουσικής η οποία αναφέρθηκε, δεν εκφράζει κάποιο είδος τεχνο-
λογικού ντετερμινισμού, αλλά στηρίζεται στις πραγματικές προϋποθέσεις της 
μουσικής ζωής, περιλαμβάνει τόσο τον καταμερισμό των δραστηριοτήτων, όσο 
και τις τεχνικές του προϋποθέσεις. Πρόκειται ακριβώς για τα μέσα διατήρησης, 
αναπαραγωγής και διάδοσης του μουσικού έργου. 

Οι προϋποθέσεις της μουσικής ζωής, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και 
προσδιοριστικούς παράγοντες δόμησης και λειτουργίας της, είναι τόσο αντικειμε-
νικού, φυσικού, όσο και υποκειμενικού, κοινωνικού χαρακτήρα. Εκείνες οι φυσιο-
λογικές και βιολογικές ιδιότητες του υποκειμένου που συνιστούν τις φυσικές προ-
ϋποθέσεις της ικανότητάς του να εκφράζεται και να επικοινωνεί μουσικά, δηλαδή 
να τονίζει μουσικά552, υπάγονται επίσης στις φυσικές προϋποθέσεις της μουσικής 
ζωής. 

Με την ανάπτυξη της κυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση όμως, ο ρόλος τους 
υποτάσσεται και «δρομολογείται» από τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς προσ-
διορισμούς. Εννοείται πως όχι μόνο η μουσική ζωή, αλλά και η ύπαρξη του ίδιου 
του μουσικού έργου θα ήταν αδύνατη εάν απουσίαζαν οι προϋποθέσεις αυτές. Οι 
υπό συζήτηση προϋποθέσεις ωστόσο, δεν μπορούν να προσδώσουν ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά στη μουσική ζωή. Οι φυσικές προϋποθέσεις, σημαντικότερη των ο-
ποίων είναι η φύση του μουσικού έργου, εξ ορισμού παίζουν κάποιο ρόλο στη δό-
μηση και τη λειτουργία της μουσικής ζωής, ενώ τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά 
καθορίζονται από τις κοινωνικές προϋποθέσεις, στις οποίες υπάγονται οι αντίστοι-
χες ανάγκες. 

Ο αντικειμενικός χαρακτήρας των φυσικών προϋποθέσεων της μουσικής ζωής 
καθορίζεται από το γεγονός ότι είναι ανεξάρτητες από το κοινωνικό υποκείμενο. Ο 
υποκειμενικός χαρακτήρας των κοινωνικών προϋποθέσεων έπεται από τη συνθή-
κη, σύμφωνα με την οποία οι προϋποθέσεις αυτές είναι αδιανόητες έξω από το 
πλαίσιο των κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένων μορφών της δραστηριότητας 
του κοινωνικού υποκειμένου και είναι δυνατές μόνον ως κοινωνικές διαδικασίες, 
δηλαδή εξαρτώνται από το κοινωνικό υποκείμενο. Παρά το ότι οι φυσικές και κοι-
νωνικές προϋποθέσεις της μουσικής ζωής δεν είναι της ίδιας τάξης, οι τελευταίες 
είναι αδύνατο να υπάρξουν εάν απουσιάζουν οι πρώτες. Οι κοινωνικές προϋποθέ-
σεις είναι αδιανόητες χωρίς τις φυσικές, γεγονός που καθορίζει την ανάγκη να λη-
φθούν υπόψη και οι τελευταίες. Στην προκειμένη περίπτωση η μεταξύ τους σχέση 
μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια της σκέψης του Francis Bacon: «…Η φύση 
μπορεί να ηττηθεί μόνο μέσω υποταγής»553. 

                                                      
552 Για την ανάλυση στο σημείο αυτό έχει γίνει αφαίερεση του ουσιώδους κοινού χαρακτηριστικού που 

υπάρχει ανάμεσα στο μουσικό τονισμό και τον τονισμό του λόγου (δηλαδή της ομιλίας). 
553 Antologiya evropeyska filosofiya (Ανθολογία Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας), Sofia: Nauka i Izkustvo 1985, 

σελ. 34. 
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β) Κοινωνικές προϋποθέσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες 

β.1) Κοινωνική ανάγκη 
Στο βαθμό που η εσωτερική διαφοροποίηση της μουσικής ζωής είναι κοι-

νωνικό και ιστορικό προϊόν, στον ίδιο βαθμό οι ποικίλες δραστηριότητες και δια-
δικασίες της διεξάγονται με τη μορφή συγκρητικού όλου. Η συγκρητική ύπαρξη 
της μουσικής ζωής εξακολουθεί και μέχρι την εποχή που εμφανίζονται εκείνες οι 
κοινωνικές ανάγκες και εκείνες οι τεχνικές προϋποθέσεις οι οποίες όχι μόνο επι-
τρέπουν, αλλά και επιβάλλουν την εσωτερική της διαφοροποίηση και τη σχετική 
της αυτονόμηση από τις υπόλοιπες σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Οι παράγοντες 
αυτοί με τη σειρά τους συνδέονται και εξαρτώνται από τις γενικότερες κοινωνικές 
και πολιτισμικές μεταβολές. Επομένως, είναι αναγκαίο επίσης να διαμορφωθεί ε-
κείνο το κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα απαιτεί ανάλογο καταμερισμό των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μουσικής ζωής. 

Φυσικά, η ανάπτυξη και η επιπλοκή των ίδιων των μουσικών μορφών και γε-
νικότερα η εξέλιξη του μουσικού υλικού, έχουν επίσης τη σημασία τους για τη δι-
αφοροποίηση της μουσικής ζωής. Με τον ίδιο τρόπο, οι συνθήκες που επιβάλλουν 
την τεχνητή διατήρηση και αναπαραγωγή του μουσικού έργου είναι τόσο ενδο-, 
όσο και εξωμουσικού χαρακτήρα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η ανάλυσή 
μας ενδιαφέρεται κυρίως για τους προσδιοριστικούς παράγοντες οι οποίοι είναι 
εξωτερικοί ως προς τη μουσική. 

Η μεταβολή στην κοινωνική κατάσταση* του μουσικού έργου, με την οποία 
μετατρέπεται σε ελεύθερο Ωραίο, τίθεται κατά την ιστορική στιγμή από την οποία 
πηγάζει η κυριαρχία της εκθεσιακής του αξίας. Όπως υποδείχθηκε, η μεταβολή 
αυτή είναι προϋπόθεση για να εμφανιστεί η κοινωνική ανάγκη καταμερισμού των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μουσικής ζωής. Είναι επίσης προϋπόθεση για τη 
σχετική αυτονόμηση της μουσικής ζωής, η οποία οδηγεί στο λειτουργικό μονισμό 
του μουσικού έργου. Το μουσικό έργο παύει να έχει τις συνοδευτικές λειτουργίες 
που υπογραμμίζουν και ενισχύουν συναισθηματικά μια σειρά από εξωκαλλιτεχνι-
κές και εξωμουσικές κοινωνικές δραστηριότητες (αν και δεν υπάρχει δραστηριό-
τητα που να στερείται πλήρως αισθητικών στοιχείων). Το κέντρο βάρους μεταφέ-
ρεται στην αισθητική του πρόσληψη και από την άποψη αυτή επιτυγχάνεται η αυ-
τονόμηση και στη συνέχεια η κυριαρχία της αισθητικής του αρχής, η κυριαρχία 
των αισθητικών του λειτουργιών. 

Στη βάση των μεταβολών αυτών πλέον δεν γίνεται απλώς δυνατή, αλλά κυρίως 
αναγκαία η εμφάνιση των νέων λειτουργιών της αίθουσας συναυλιών, οι οποίες με 
τη σειρά τους επιβάλλουν τις παραπέρα μεταβολές στη μουσική ζωή. Όλες οι με-
ταβολές όμως, που σκιαγραφούν τη διαδικασία εξορθολογισμού της μουσικής ζω-

                                                      
* Status. 
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ής, επέρχονται ως συνέπεια των βαθύτερων μεταβολών που συντελούνται στην 
κοσμοθεώρηση, με την επίδραση των νέων συνθηκών που δημιουργούνται προς το 
τέλος του μεσαίωνα και ιδιαίτερα προς το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αι-
ώνα. 

Οι νέες συνθήκες χαρακτηρίζονται κυρίως από τη βαθμιαία απελευθέρωση του 
υποκειμένου – κατά συνέπεια και των δημιουργών – από τις σχέσεις προσωπικής 
εξάρτησης (βλ. σελ. 41-42). Η απελευθέρωση αυτή, είναι μία από τις προϋποθέ-
σεις για να διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες, στις οποίες ο άνθρωπος αρχίζει να 
συνειδητοποιείται ως ύπαρξη που δημιουργεί τον ίδιο της τον εαυτό και τη μοίρα 
της (τυπικό παράδειγμα από την άποψη αυτή αποτελεί η πορεία του Wolfgang 
Amadeus Mozart). Έτσι, «η ατομική εσωτερική ουσία του ανεξάρτητου ελεύθερου 
ατόμου»554 μετατρέπεται σε βασικό περιεχόμενο του μουσικού έργου. Από την 
άλλη πλευρά, οι διαδικασίες αυτές εισάγουν βαθιές αλλαγές όχι μόνο στο περιεχό-
μενο του μουσικού έργου, αλλά και στη δομή του, καθώς μεταβάλλουν τις γενικές 
αισθητικές αντιλήψεις. 

Ήδη έχει υποδειχθεί η σημασία της μεταβολής στην αντίληψη του χρόνου (βλ. 
σελ. 46) η οποία παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δόμηση του μουσικού έργου. Με αυ-
τή της την ιδιότητα μετατρέπεται και σε διαμεσολαβητικό κρίκο ανάμεσα στις γε-
νικότερες μεταβολές που υποδείχθηκαν και την έκφρασή τους στην ίδια τη δομή 
του μουσικού έργου. 

Πρώτο, η ανυσματική αντίληψη του χρόνου συνδέεται με την principium 
individuationis*: κάθε συμβάν διακρίνεται για την αποκλειστικότητα και τη μονα-
δικότητά του. Η αντίληψη αυτή δεν μπορεί να εμφανιστεί στις συνθήκες στις ο-
ποίες το άτομο δεν έχει ακόμη αυτονομηθεί. Δεύτερο, η σημασία της για τη δόμη-
ση του μουσικού έργου και την έκφραση με τον τρόπο αυτό ορισμένου ιδεατού και 
συναισθηματικού περιεχομένου, έχει το οντολογικό της υπόβαθρο τόσο στην ου-
σία του μουσικού υλικού ως σχέσης, όσο και στην ουσία του μουσικού έργου ως 
τονισμικού χωροχρόνου. Πρόκειται για το νόημα το οποίο σε γενικές γραμμές πε-
ρικλείεται στο γεγονός ότι η δραματική σύγκρουση αποτελεί πλέον κεντρικό 
σημείο αναφοράς, με την εναλλακτικότητα και την πολλαπλότητα των λύσεών της 
και με την αποκλειστικότητα και μοναδικότητά της (βλ. σελ. 46). 

Τυπικό παράδειγμα έκφρασης της ανυσματικής αντίληψης για το χρόνο αποτε-
λεί η δομή της κλασικής μορφής της σονάτας**. Από την άποψη αυτή μπορεί να 
ερμηνευθεί ο σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην εισαγωγή, την ανάπτυξη 
(επεξεργασία) του θέματος, το αποκορύφωμα, κατά το οποίο η σύγκρουση 
παρουσιάζεται σε όλη της τη δραματική οξύτητα, και τέλος τη λύση, ή την 
αμφιβολία σχετικά με την έκβαση της δραματικής σύγκρουσης (σχήμα 16). 
                                                      
554 Denesch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 163 και 167. 
* Αρχή της εξατομίκευσης. 
** Στην πρώτη έκδοση είχε αποδοθεί λανθασμένα «συμφωνία-ροντό», αντί «σονάτα». 
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Επομένως, οι μεταβολές στη δομή και το περιεχό-
μενο του μουσικού έργου, εκφράζουν τις μεταβολές 
στη δομή και τις λειτουργίες της μουσικής ζωής, κα-
θώς και τις γενικότερες μεταβολές που πραγματοποι-
ούνται στην κοινωνική ζωή. Δεν πρόκειται για άμεση 
αντανάκλαση των μεταβολών αυτών στο ίδιο το μου-
σικό έργο. Η αντανάκλαση αυτή διαμεσολαβείται από 
τις κοσμοθεωρητικές και γενικές αισθητικές αντιλή-
ψεις που συνδέονται με τις αντίστοιχες κοινωνικές α-
νάγκες. Οι ανάγκες αυτές αποτελούν εκείνη την κομ-
βική στιγμή στο κοινωνικό πολιτισμικό διαδικαστικό 
(ιστορικό) και δομικό συνεχές*, στην οποία πραγματο-
ποιούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο μουσικό 
έργο και την πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 
κοινωνική πραγματικότητα μπορεί να ερμηνευθεί και 
να αποσαφηνιστεί στο φως του μουσικού έργου, αλλά 
ακριβώς το αντίθετο: το μουσικό έργο μπορεί να ερμη-
νευθεί και να αποσαφηνιστεί μόνο στο φως της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Από την άποψη αυτή, το μουσικό έργο παραμένει ακατανόητο ή δεν μπορεί να 
κατανοηθεί πλήρως, εάν θεωρηθεί έξω από τις συνθήκες που το δημιούργησαν555. 
Οι μορφές της μουσικής ηχητικής οργάνωσης επομένως, θα πρέπει να ερμηνεύο-
νται ως αποτέλεσμα των διυποκειμενικών σχέσεων και των μορφών που αποκτούν 
οι σχέσεις αυτές στα ποικίλα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια556. 

Οι κοινωνικές ανάγκες, εφόσον συνιστούν θεωρητική σχέση με την αντικειμε-
νική πραγματικότητα, με τη μετατροπή τους σε πρακτική σχέση προς αυτήν, 
πραγματοποιούν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη μουσική ζωή και τις υπόλοιπες 
σφαίρες της κοινωνικής πραγματικότητας. Η μουσική καλλιτεχνική αναπαραστα-
τική πραγματοποίηση δε συνιστά μόνο ικανότητα του κοινωνικού υποκειμένου, 
αλλά επίσης και συγκεκριμένη ανάγκη (υλική και πνευματική) για μουσική τονι-
σμική έκφραση δοσμένου ιδεατού και συναισθηματικού νοήματος, το οποίο θα 
πρέπει να διαδοθεί και να προσληφθεί. 

Εφόσον η ικανοποίηση οποιασδήποτε κοινωνικής ανάγκης είναι δυνατή μόνο 
εντός και μέσω του συστήματος που απαρτίζεται από τους ποικίλους τομείς της 
κοινωνικής πραγματικότητας και εφόσον το σύστημα αυτό θέτει και παρέχει το 
πλαίσιο για την ικανοποίηση αυτή, η κοινωνική ανάγκη διαμεσολαβεί την αλληλε-
πίδραση ανάμεσα στις ποικίλες διαδικασίες της μουσικής ζωής και τις υπόλοιπες 

                                                      
* Continuum. 
** Στην πρώτη έκδοση είχε αποδοθεί λανθασμένο όνομα στην συγκεκριμένη μουσική φόρμα. 
555 Sidney Finkelstein, όπ. παρ., σελ. 7. 
556 John Blacking, όπ. παρ., σελ. 36. 
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κοινωνικές δυναμικές δομές. Με την έννοια αυτή, η κοινωνική ανάγκη για καλλι-
τεχνική αναπαραστατική μουσική πραγματοποίηση ικανοποιείται στο πλαίσιο μιας 
σειράς οικονομικών, πολιτικών, νομικών κ.λπ. δυναμικών δομών. Μερικές από 
αυτές συνιστούν υπό μία έννοια συστατικό στοιχείο της μουσικής ζωής, ενώ άλλες 
όχι. Πρόκειται για παράδειγμα, για τους θεσμούς οι οποίοι όχι μόνο διευκολύνουν, 
αλλά και ασκούν έλεγχο στη διεξαγωγή της μουσικής επικοινωνίας, όπως είναι τα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα ιδρύματα για τη διοργάνωση συναυλιών, οι θεσμοί 
που δημιουργούν ή ελέγχουν τα νομικά πλαίσια των ποικίλων διαδικασιών της 
μουσικής ζωής, η παραγωγή μέσων διατήρησης και αναπαραγωγής του μουσικού 
έργου, κ.λπ. 

Οι κοινωνικές ανάγκες αντανακλούν τις κοινωνικές προϋποθέσεις και τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της μουσικής ζωής. Στους τελευταίους υπάγονται τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κοινωνικού μορφώματος, στο πλαίσιο του οποίου 
αναπτύσσονται οι διαδικασίες δημιουργίας, διατήρησης, αναπαραγωγής, διάδοσης 
και πρόσληψης του μουσικού έργου. Τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα αντα-
νακλώνται στη δομή και τη λειτουργία της μουσικής ζωής. Καταρχάς, εδώ συμπε-
ριλαμβάνεται ο κυρίαρχος κοινωνικός δεσμός, ο οποίος δεν αφήνει έξω από το 
«πεδίο δράσης του» τη μουσική ζωή, αφού προσδίδει ποιοτικά χαρακτηριστικά 
στις ποικιλόμορφες κοινωνικές δυναμικές δομές. 

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει να υπάρχουν – στο 
πλαίσιο δοσμένης κοινωνικής πραγματικότητας – διαφορετικά μεταξύ τους «περι-
θωριακά» πολιτισμικά υποσυστήματα, τα οποία χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες 
κοινωνικές ομάδες. Τα πολιτισμικά αυτά συστήματα έχουν τη σημασία τους, όσον 
αφορά το γενικό, αλλά και πιο συγκεκριμένα το μουσικό, «πολιτισμικό προφίλ» 
της δοσμένης κοινωνίας. Από την άποψη αυτή, είναι δυνατό να διαπιστωθεί ποικι-
λομορφία των κοινωνικών αναγκών οι οποίες στο πλαίσιο της μουσικής ζωής α-
ποκτούν τη συγκεκριμένη μορφή καθορισμένης δόμησης των κοινωνικών ομάδων 
που συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της μουσικής ζωής. 

Ο κυρίαρχος κοινωνικός δεσμός, όπως είναι γνωστό, είναι μία λογική αφαίρε-
ση. Από τη μέχρι τώρα ανάλυση γίνεται σαφές ότι οι συγκεκριμένες εκφάνσεις της 
αφαίρεσης αυτής στους διάφορους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας διαμε-
σολαβούνται από τη συνείδηση και την κοσμοθεώρηση οι οποίες διαμορφώνονται 
στη βάση αυτής της πραγματικότητας. Η συνείδηση και η κοσμοθεώρηση – με τη 
σειρά τους – ασκούν επίδραση στη διαμόρφωση των κοινωνικών αναγκών (βλ. 
σελ. 23-24 και 44-45). Θα πρέπει να προστεθεί ότι οι κοινωνικές ανάγκες όχι μόνο 
επιδρούν στη δόμηση και τη λειτουργία της μουσικής ζωής, όπως άλλωστε επι-
δρούν και στο ίδιο το μουσικό έργο, αλλά η ίδια η μουσική ζωή και το ίδιο το 
μουσικό έργο δημιουργούν καινούργιες ανάγκες557. 
                                                      
557 Για παράδειγμα, η ανάγκη εξορθολογισμού της μουσικής ζωής, που έχει δημιουργηθεί από τις γενικό-

τερες κοινωνικές πολιτισμικές μεταβολές, προκαλεί τον καταμερισμό των ποικίλων δραστηριοτήτων 
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β.2) Το τεχνικό μέσο – όψεις εξορθολογισμού 
Όπως υποδείχθηκε, τα τεχνικά μέσα αποτελούν μία άλλη προϋπόθεση για 

την ανάπτυξη της μουσικής ζωής. Από τη μια πλευρά, η ίδια η φύση του μουσικού 
έργου προβάλλει ορισμένες απαιτήσεις: είναι απαραίτητα διάφορα τεχνικά μέσα 
για να ασκείται ο έλεγχος του μουσικού υλικού, όπως και για να μπορεί αυτό να 
παραχθεί. Ανακεφαλαιώνοντας την μέχρι τώρα ανάλυση, μπορούμε να υποστηρί-
ξουμε ότι η φύση της βασικής αντικειμενοποιημένης μορφής ύπαρξης του μουσι-
κού έργου προβάλλει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις, η ικανοποίηση των οποίων 
εξαρτάται από τις αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, ως συνειδη-

τή σχέση προς την αντικειμε-
νική πραγματικότητα, με την 
οποία εκφράζονται γενικότε-
ρες κοινωνικές διεργασίες, 
καθορίζουν όχι μόνο το περιε-
χόμενο του μουσικού έργου, 
αλλά και τη δόμηση και την 
ανάπτυξη της μουσικής ζωής 

γενικά. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές ανακεφαλαιώνονται στο συμβατικό σχήμα 17. 
Από την άλλη πλευρά, τα τεχνικά μέσα διατήρησης, αναπαραγωγής και διάδο-

σης του μουσικού έργου, υπάγονται στις κοινωνικές προϋποθέσεις και επιδρούν 
στη δομή και τη λειτουργία της μουσικής ζωής. Η επίδραση αυτή με τη σειρά της, 
εξαρτάται από τις αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες. 

Πρακτικά, τα τεχνικά μέσα παίζουν ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις μορφές τέ-
χνης. Είναι γνωστό, ότι σε κάθε ιστορική περίοδο η αρχή της έκφρασης μέσω καλ-
λιτεχνικών παραστάσεων, όπως και η επικοινωνιακή αρχή της τέχνης, εξαρτώνται 
άμεσα από τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τη διάδοση 
και την πρόσληψή τους. Στην προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητο να διευκρι-
νιστεί, ότι εφόσον πρόκειται για την εξορθολογισμένη μουσική ζωή, οι αρχές αυ-
τές καθορίζονται και από τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα διατήρησης, αναπα-
ραγωγής και διάδοσης του μουσικού έργου. 

Τα τεχνικά μέσα πραγματοποιούν επίσης την αλληλεπίδραση της μουσικής 
ζωής με μια σειρά άλλες σφαίρες της κοινωνικής πραγματικότητας. Πρόκειται κα-
ταρχάς για την παραγωγή των μουσικών οργάνων (τεχνικά μέσα παραγωγής και 
έλεγχου ή «χειρισμού» του μουσικού υλικού), για την εκτύπωση παρτιτούρων, για 

                                                                                                                                                                           
στα πλαίσιά της. Η ίδια η ανάπτυξη της μουσικής ζωής και του μουσικού έργου, από την άλλη πλευ-
ρά, δημιουργούν την ανάγκη να οργανωθεί μια ιδιότυπη μορφή μουσικής επικοινωνίας – αυτή της συ-
ναυλίας. Σχετικά με αυτό, είναι γνωστός ο ρόλος της κλασικής συμφωνίας: η ανάγκη για σωστή εκτέ-
λεση και ερμηνεία των συμφωνιών του L. v. Beethoven, προκάλεσε κατά το 19ο αιώνα την εμφάνιση 
ιδρυμάτων για τη διοργάνωση και διεξαγωγή συναυλιών, καθώς επίσης και τη δημιουργία ορχηστρι-
κών συνόλων που ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή. 
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την έρευνα, εφεύρεση και στη συνέχεια παραγωγή των μέσων διατήρησης, αναπα-
ραγωγής και διάδοσης του μουσικού έργου, για την οικοδόμηση ειδικών κτιρίων 
τα οποία ευνοούν τη μουσική ερμηνεία και πρόσληψη, κ.λπ. 

Γύρω από τα τεχνικά μέσα διατήρησης, αναπαραγωγής και διάδοσης του μου-
σικού έργου, ή μάλλον με βάση αυτά, δημιουργείται ολόκληρη βιομηχανία, νέο 
κοινωνικό μόρφωμα, το οποίο κατακτά την «παραδοσιακή» μουσική ζωή και τη 
μεταβάλλει ποιοτικά. Έτσι, στην εποχή της προσωπικής ανεξαρτησίας η οποία θε-
μελιώνεται στην εμπράγματη εξάρτηση, όπου το μουσικό έργο μετατρέπεται σε 
ελεύθερο Ωραίο, δημιουργείται εκείνη η τεχνική υποδομή η οποία όχι μόνο επι-
τρέπει, αλλά από ένα σημείο και μετά επιβάλλει τη μετατροπή του μουσικού έργου 
σε εμπόρευμα. 

Με τη μετατροπή αυτή όμως, μεταβάλλεται και η μουσική ζωή από δομική και 
λειτουργική άποψη558. Από τη μια πλευρά, το μουσικό έργο βγαίνει από την αί-
θουσα συναυλιών για να μπει στην καθημερινότητα, ενώ από την άλλη, η ίδια αυ-
τή διαδικασία αποπροσωποποιεί τις σχέσεις στο πλαίσιο της μουσικής ζωής. Για 
παράδειγμα, ο J. S. Bach γνώριζε πολύ καλά σε ποιο κοινό, σε ποιες χωρο-
ακουστικές κ.λπ. συνθήκες θα αναπαραχθεί δοσμένο έργο του την εποχή εκείνη. 
Αντίστροφα, ο σημερινός συνθέτης βασικά μόνο υποθετικά ή με έμμεσο τρόπο 
μπορεί να έχει αντίληψη των συνθηκών πρόσληψης του έργου του και του ακροα-
τηρίου του. Αυτό σημαίνει ότι μεταβάλλονται όχι μόνο οι συνθήκες πρόσληψης, 
αλλά και οι συνθήκες δημιουργίας και διάδοσης του μουσικού έργου. 

Η διαδικασία μετατροπής του μουσικού έργου σε ελεύθερο Ωραίο και η εξέλι-
ξη της μουσικής από δραστηριότητα σε αντικείμενο, είναι προϋποθέσεις θεμελιώ-
δους σημασίας για την πραγματοποίηση των παραπάνω αλλαγών. Κατά την ορο-
λογία άλλων ερευνητών, των μεταβολών αυτών προηγείται η απολειτουργικοποίη-
ση* της μουσικής τέχνης, με την έννοια ότι η δημιουργία, η διάδοση και η πρόσ-
ληψη του μουσικού έργου δεν εξαρτώνται πλέον από τη θέση** που κατείχε ως συ-
νοδός των ποικίλων συλλογικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων (γνώρισμα, το οποίο 
παραμένει χαρακτηριστικό της μουσικής φολκλόρ)559. 

Το μουσικό έργο δε δημιουργείται πλέον προορισμένο να συνοδεύσει μια σει-
ρά από κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες είναι διαφορετικές από την καλλιτε-
χνική αισθητική επικοινωνία560. Η διάδοση και η ερμηνεία του μουσικού έργου με 
τη σειρά τους, υποτάσσονται στις εμπορευματοχρηματικές σχέσεις – γεγονός που 
                                                      
558 Michel de Coster, L’ Art Mass-médiatisé – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and 

Sociology of Music, vol. VI, Nr. 2 (Δεκέμβριος 1975), σελ. 255-267. 
* Defunctionalization. 
** Status. 
559 Όπ. παρ., σελ. 256. Βλ. επίσης και Bruno Nettl, όπ. παρ., σελ. 37. Ο όρος «απολειτουργικοποίηση» 

φαίνεται μάλλον ανακριβής από την άποψη ότι στην πραγματικότητα οι λειτουργίες του μουσικού έρ-
γου μεταβάλλονται, αλλά δεν εξαλείφονται. 

560 Εδώ πρόκειται για την κυρίαρχη τάση. Με την έννοια αυτή, μουσικά έργα που εκπληρώνουν τη λει-
τουργία αυτή, εξακολουθούν να δημιουργούνται, αλλά ο ρόλος τους είναι πλέον ήσσονος σημασίας. 
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ασκεί επίδραση τόσο στη διαδικασία της δημιουργίας, όσο και στη διαδικασία της 
πρόσληψης561. Παράλληλα, μεταβάλλεται και εκείνο το οποίο γίνεται αντιληπτό 
ως ιδεατό και συναισθηματικό νόημα των «παραδοσιακών» μουσικών έργων562. 

Στις συνθήκες αυτές, η εκθεσιακή αξία και η επικοινωνιακή αρχή του μουσι-
κού έργου μετατρέπονται σε ανταλλακτική του αξία. Πολύ δε περισσότερο που οι 
διεργασίες αναδόμησης της μουσικής ζωής, οι οποίες αναπτύσσονται με βάση την 
κυριαρχία της εκθεσιακής αξίας του μουσικού έργου, γίνονται δυνατές κατά την 
εποχή, κατά την οποία η ανταλλακτική αξία του εμπορεύματος αρχίζει πλέον να 
κυριαρχεί επί της αξίας χρήσης του και οι διαδικασίες εξορθολογισμού γίνονται 
καθολικές. 

Σχετικά μ’ αυτό, φαίνεται να ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι οι μορφές ύπαρξης του 
μουσικού έργου, οι οποίες διαφέρουν από τη βασική, και τα αντίστοιχα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή του, προκαλούν ουσιώ-
δεις μεταβολές στη δομή και τους τρόπους λειτουργίας της μουσικής ζωής. Οι 
μορφές αυτές όμως, εξαρτώνται πάντοτε από την αντίστοιχη κοινωνική ανάγκη με 
την οποία και εκφράζονται γενικότερες και βαθύτερες κοινωνικές μεταβολές. Τα 
τεχνικά μέσα συμβάλλουν στην εκβιομηχάνιση και «μαζικοποίηση» του μουσικού 
έργου. 

Όταν ο συνθέτης και ο ερμηνευτής χάνουν την άμεση επαφή με το ακροατήρι-
ο, στέκονται εμπρός του ως άγνωστοι «μεταδότες» μηνυμάτων. Η μουσική μετα-
τρέπεται τόσο σε «μαζική», όσο και σε απρόσωπη. Η κυριαρχία των απρόσωπων 
σχέσεων στην κοινωνία είναι το κατάλληλο περιβάλλον για να εμφανιστούν απρό-
σωπες σχέσεις και στη σφαίρα της μουσικής ζωής, εφόσον φυσικά υφίσταται η α-
ντίστοιχη τεχνική υποδομή563. Αλλά ακριβώς οι σχέσεις αυτές οι οποίες εξαπλώ-
νονται σε όλες τις σφαίρες της κουλτούρας, μετατρέπουν τη βασική τους προϋπό-
θεση – το άτομο – σε κάτι τόσο αφηρημένο, όσο και φανταστικό. 

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν εκδήλωση της διαλεκτικής του Διαφωτισμού. 
Από τη μία πλευρά δημιουργούνται απεριόριστες δυνατότητες διάδοσης του μου-

                                                      
561 Για την ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων που έχει η επίδραση αυτής, βλ. τη συζήτηση σχετικά με 

το άρθρο του Alexander L. Ringer, Musical Taste and the Industrial Syndrome – στο περιοδικό Inter-
national Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, Nr. 1 (Ιούνιος 1975), σελ. 125-
135. Όπως υποδεικνύεται εκεί από τον Barry S. Brook (σελ. 128), η μουσική αποκτά την κοινωνικο-
οικονομική θέση (status) του εμπορεύματος κατά την περίοδο του ρομαντισμού και κατά την περίοδο 
του εκβιομηχανισμού της Ευρώπης. 

562 Michel de Coster, όπ. παρ. 
563 Το λεγόμενο star system αποτελεί εκβιομηχανισμένη μορφή των απρόσωπων σχέσεων στη σφαίρα της 

μουσικής ζωής. Όπως υποδεικνύει ο Hans Stuckenschmidt, το σύστημα αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο 
τη λεγόμενη ελαφρά μουσική. «…Στο προσκήνιο της μουσικής ζωής βγαίνουν, σχεδόν εκτός ανταγω-
νισμού, οι συμφωνικές ορχήστρες των μεγάλων διευθυντών» (Hans Stuckenschmidt, Charaktiristika 
des modernen Musiklebens, στη συλλογή Prisma der gegenwärtigen Musik, εκδ. Joachim E. Berendt 
και Jürgen Uhde, Hamburg: Im Furche Verlag 1959, σελ. 107). Ο ίδιος συγγραφέας υποδεικνύει ότι η 
ιεραρχία έχει αντιστραφεί: το όνομα του διευθυντή της ορχήστρας παρουσιάζεται στις αφίσες με τε-
ράστια γράμματα, ενώ το όνομα του συνθέτη μόλις που διακρίνεται (όπ. παρ., σελ. 105). 
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σικού έργου, ενώ από την άλλη η «χρεοκοπία του ατόμου» μετατρέπεται σε βασι-
κό γνώρισμα της νέας μουσικής κατάστασης564. Οι δυνατότητες αυτές μάλιστα, 
παραμένουν θεωρητικές: εκείνο το οποίο πραγματοποιείται εξαρτάται μάλλον από 
τις εξωκαλλιτεχνικές οικονομικές αρχές565 και – γεγονός στο οποίο έστρεψε την 
προσοχή της η πρώιμη Σχολή της Φραγκφούρτης – από τους μηχανισμούς χειρα-
γώγησης της απρόσωπης κουλτούρας. 

Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη των φαινομένων 
της αποξένωσης και της αλλοτρίωσης και στο πλαίσιο της μουσικής ζωής. Η απο-
ξένωση στη μουσική ζωή δεν εκδηλώνεται μόνο ως αποξένωση ανάμεσα στα υπο-
κειμένα που αντιπαρατίθενται ως «γνώστες» δημιουργοί, ερμηνευτές, κριτικοί 
κ.λπ. από τη μια πλευρά και ως ακροατήριο που αποτελείται από «αδαείς»566, από 
την άλλη. Πρόκειται κυρίως για σύστημα σχέσεων και δομών, το οποίο ενώ είναι 
προορισμένο να διευρύνει και να διευκολύνει τη διαδικασία της μουσικής επικοι-
νωνίας, επιβάλλει τελικά τους απρόσωπους περιορισμούς και το απρόσωπο πλαί-
σιο της μουσικής ζωής. Η διαλεκτική αυτή κρύβει τους μηχανισμούς κυριαρχίας 
και εξουσίας567. Ουσιαστικά διανοίγονται πρακτικές δυνατότητες όχι μόνο για α-
περιόριστη διεύρυνση της μουσικής συνείδησης, αλλά και για τη χειραγώγησή της. 
Αν και η σχέση ανάμεσα στην εξουσία και τη μουσική δεν εμφανίζεται ειδικά 
στην εποχή της απρόσωπης μουσικής κουλτούρας568, ωστόσο μεταβάλλεται ποιο-
τικά ακριβώς κατά την ιστορική αυτή περίοδο. 

Οι μηχανισμοί της αλληλόδρασης αυτής δεν αποκαλύπτονται μόνο με την α-
                                                      
564 T. W. Adorno, Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens, στο T. W. 

Adorno, Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht 1958, 
σελ. 16. Φυσικά, πρόκειται για πνευματική πτώχευση του ατόμου. Η μαζική πολιτιστική παραγωγή 
περιβάλλεται από το «…φωτοστέφανο της ελεύθερης επιλογής ή της ανοικτής αγοράς» και πραγμα-
τοποιείται στη βάση της τυποποίησης. «…Η τυποποίηση των επιτυχιών κρατάει την πελατεία στην 
τάξη, πραγματοποιώντας την ακρόαση αντ’ αυτής. Η ψευδοεξατομίκευση από την πλευρά της, την 
κρατάει στην τάξη κάνοντάς την να ξεχάσει ότι αυτό το οποίο ακούει έχει ήδη προαποφασιστεί…». 
Βλ. T. W. Adorno, Τρία Κείμενα Μουσικής Κοινωνιολογίας, Αθήνα: Πρίσμα 1991, σελ. 76-77 (T. W. 
Adorno, G. Simpson, On Popular Music – Studies in Psychology and Social Science, vol. 9, Nr. 1, 
1941). 

565 Ενδιαφέροντα στοιχεία, για παράδειγμα, που αφορούν στην δέσμευση της τέχνης της όπερας με τις 
οικονομικές δομές, περιέχονται στο άρθρο της Martorella Rosanne, The Structure of the Market and 
musical Style, – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, 
Nr. 2 (Δεκέμβριος 1975), σελ. 241-252. Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η οικονομική βάση των τεσσάρων 
μεγαλύτερων ιδρυμάτων όπερας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την περίοδο 1982-1973. Η έρευνα δεί-
χνει την έντονη τυποποίηση του ρεπερτορίου η οποία στηρίζεται στην ανάγκη επικερδών παραστάσε-
ων. 

566 Ο Jürgen Habermas σημειώνει αυτή τη διχοτόμηση της κουλτούρας, υποδεικνύοντας την απόσταση 
που χωρίζει την κουλτούρα των ειδημόνων από την καθημερινότητα. Βλ. Jürgen Habermas, Το Μο-
ντέρνο – Ένα Ημιτελές Έργο – στο περιοδικό Λεβιάθαν, Αθήνα: Ινστιτούτο Έρευνας και Μελέτης του 
Πολιτισμού και της Κουλτούρας 1988, τεύχος 1. 

567 Βλ. Max Horkheimer, T. W. Adorno, Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών. Κοινωνιολογία, Αθήνα : Κρι-
τική 1987, σελ. 136. 

568 Ήδη ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του επιδεικνύει τη σχέση αυτή. Από την άλλη πλευρά, η μουσική 
υπήρξε πάντοτε μέσο κοινωνικοποίησης, όπως άλλωστε και μέσο για τη διάδοση ιδανικών τα οποία 
αντιπαρατίθενται στα κυρίαρχα. 
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νάλυση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην ίδια τη μαζική παραγωγή και τις α-
νάγκες τις οποίες η ίδια διαμορφώνει ή μόνο με την ανάλυση των αλληλεπιδράσε-
ων ανάμεσα στις ποικίλες δυναμικές κοινωνικές δομές. Το ίδιο το περιεχόμενο και 
η ίδια η δομή του μουσικού έργου αποκαλύπτουν επίσης ουσιώδεις πλευρές των 
μηχανισμών αλληλόδρασης ανάμεσα στην εξουσία και τη μουσική. Με την έννοια 
αυτή, ο D. Held ανακεφαλαιώνει την άποψη του T. W. Adorno περιγράφοντας δύο 
διαφορετικούς τύπους μουσικού έργου569. 

Στον πρώτο τύπο: η σύνθεση ακολουθεί κοινότυπες, τυποποιημένες φόρμου-
λες, η πρωτοτυπία των οποίων είναι περιορισμένη στο ελάχιστο. Η δομή του συ-
νόλου δεν εξαρτάται από τις λεπτομέρειες. Η μελωδική δομή είναι εξαιρετικά «ά-
καμπτη» και επαναλαμβάνεται συχνά. Η αρμονική δομή περιέχει κάποιο καθιερω-
μένο θέμα – οι επιπλοκές δεν ασκούν επίδραση στη δομή του έργου και δεν ανα-
πτύσσουν ποικιλία θεμάτων. Υπογραμμίζεται ο συνδυασμός ανάμεσα σε μεμονω-
μένες εντυπώσεις. Τα στοιχεία αυτοσχεδιασμού «εξομαλύνονται» και οι λεπτομέ-
ρειες είναι εναλλάξιμες. Η όλη σύνθεση είναι καινοφανής, αλλά ουσιαστικά επι-
βεβαιώνονται τα συμβατικά πρότυπα εκείνου το οποίο θεωρείται «κοινά αποδε-
κτό». 

Έτσι, αυτός ο τύπος μουσικού έργου μπορεί να τυποποιηθεί εύκολα με τη βοή-
θεια αναγνωρίσιμων συνταγών οι οποίες είναι κοινά γνωστές και αποδεκτές ήδη 
πριν από την ένταξή του στη διαδικασία της πρόσληψης, επειδή έχει συμμορφωθεί 
με τα πρότυπα τα οποία το ακροατήριο ήδη γνωρίζει και σύμφωνα με τα οποία τα-
ξινομούνται τα μουσικά βιώματα. Η κατανόηση του νοήματος αυτού του τύπου 
μουσικού έργου στηρίζεται στη αναγνώριση της ήδη γνωστής συνταγής. Επιπλέον, 
ενισχύει την αίσθηση της συνέχειας της καθημερινότητας και κάνει περιττή τη δι-
αδικασία του κριτικού σκέπτεσθαι. 

Στο δεύτερο τύπο: η μουσική σημασία κάθε μέρους εξαρτάται από την ανά-
πτυξη της ολότητας. Η δομή της ολότητας είναι άρρηκτα δεμένη με τα μέρη και τα 
θέματα, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν, χωρίς να αλλάξει και η ολότητα. Η 
τυπική δομή και το περιεχόμενο είναι σύμφυτα. Η ερμηνεία του απαιτεί σε υψηλό 
βαθμό αναπτυγμένες τεχνικές ικανότητες. 

Η πρόσληψη του νοήματος αυτού του τύπου μουσικού έργου είναι αδύνατη 
χωρίς την ολοκληρωμένη του ακρόαση, ενώ τα ποικίλα θέματα μπορούν να κατα-
νοηθούν μόνο στο πλαίσιο του όλου. Το νόημα δεν μπορεί να κατανοηθεί με ανα-
γνώριση και ταύτιση του δοσμένου έργου με κάποιο άλλο και είναι απαραίτητη η 
προσεκτική ακρόασή του. Η αισθητική αυτού του τύπου μουσικού έργου διασπά 
το συνεχές της καθημερινότητας. 

Από την άλλη πλευρά, παρακάμπτοντας τη θεωρητική απολυτοποίηση των αρ-
                                                      
569 D. Held, Introduction to Critical Theory. Horkheimer to Habermas, London: Hutchinson 1980, σελ. 

101, 103. Βλ. επίσης και T. W. Adorno, Για τη Δημοφιλή Μουσική, όπ. παρ., σελ. 63-88 (T. W. 
Adorno, G. Simpson, όπ. παρ.). 
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νητικών τάσεων που παρουσιάζει η εξορθολογισμένη μουσική ζωή, η εμφάνιση 
των τεχνικών μέσων για διατήρηση, αναπαραγωγή και κυρίως διάδοση του μουσι-
κού έργου, δημιουργεί πρωτοφανείς δυνατότητες μουσικής επικοινωνίας. Οι δυνα-
τότητες οι οποίες τελικά θα περάσουν στη σφαίρα του πραγματικού, εξαρτώνται 
από τις κοινωνικές ανάγκες. Όπως στην ίδια την ουσία του μουσικού έργου κρύβε-
ται η δυνατότητα να αναπτυχθεί ο καταμερισμός των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
της μουσικής ζωής, έτσι και στον καταμερισμό αυτό κρύβεται η δυνατότητα για 
την επικράτηση της τεχνητής αναπαραγωγής του μουσικού έργου. Αυτός ο τύπος 
αναπαραγωγής με τη σειρά του, είναι προϋπόθεση για την είσοδο του μουσικού 
έργου στον κόσμο των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων. 

Η όψη της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής που συνδέεται με τις απρόσωπες 
σχέσεις και την αποξένωση, αποτελεί ακόμη ένα παράδοξο, εκτός από εκείνο της 
αναγκαιότητας για πρακτική άρνηση της χρονικής «διάστασης» του μουσικού έρ-
γου η οποία ήδη διερευνήθηκε: ουσιαστικά, η βαθιά προσωπική συναισθηματική 
έκφραση αποκτά απρόσωπες μορφές διάδοσης. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί 
να διαφύγει του οπτικού πεδίου η τάση για επανένταξη της μουσικής τέχνης στην 
καθημερινή ζωή, η οποία υποδείχθηκε ήδη στο εισαγωγικό κεφάλαιο. 

Η σχετική αυτονόμηση της μουσικής ζωής σηματοδοτεί τη μετάβαση από το 
πρωταρχικό στάδιο που ο Heinrich Besseler ονομάζει «συμμετοχική μουσική» 
(Umgangsmusik)570, στο ιστορικά δεύτερο στάδιο της «μουσικής της παράστασης» 
(Darbietungsmusik). Πράγματι, η συμμετοχική μουσική υπήρχε μέχρι να εμφανι-
στούν τα τεχνικά μέσα για τη διατήρηση, την αναπαραγωγή και τη διάδοση του 
μουσικού έργου (η μουσική σημειογραφία εξαιρείται εύλογα: δεν αποτελεί μέσο 
ευρείας πρόσβασης). 

Όπως υποδείχθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, πριν από την εμφάνιση των μέ-
σων αυτών, η μουσική ερμηνεία και πρόσληψη αποτελούσαν σαφώς διαχωρισμέ-
νες από χωροχρονική άποψη δραστηριότητες, οι οποίες για το λόγο αυτό διεξάγο-
νταν ξεχωριστά από τις άλλες δραστηριότητες571. Η εμφάνιση αυτή, και ιδιαίτερα 
η βαθμιαία επικράτηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας (τα οποία συνιστούν και 
τεχνικά μέσα διάδοσης του μουσικού έργου) συμβάλλουν στη μετάβαση σε ένα 
τρίτο στάδιο (ή σε ένα τρίτο τύπο μουσικής), το οποίο προσδιόρισε ο Bernhard 
Winzheimer το 1939 και ονόμασε ο Konrand Niemann το 1974 – αυτό της μεταδό-
σιμης μουσικής (Übertragungsmusik)572. Το τελευταίο αυτό στάδιο σηματοδοτεί 
                                                      
570 Βλ. Kurt Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 268-272. 
571 Πρόκειται για την ιστορική περίοδο, κατά την οποία η μουσική ζωή ήδη είχε αρχίσει να εξελίσσεται 

σε σχετικά αυτόνομη σφαίρα, και όχι για την περίοδο της συγκρητικής της ύπαρξης. 
572 Βλ. Kurt Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 273, Konrand Niemann, Mass Media – New Ways of Approach to 

Music and New Patterns of Musical Behaviour, στο New Patterns of Musical Behaviour of the Young 
Generation in Industrial Societies, εκδ. Irmgard Bontinck, Vienna 1974, παρατίθεται από τον Irmgard 
Bontinck, Mass Media and New Types of Youth Music. Methodological and Terminological Problems, 
στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, Nr. 1 (Ιούνιος 
1975), σελ. 48. 
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τον πλήρη αποχωρισμό της ερμηνείας από την ακρόαση573, καθώς το ακροατήριο 
αποκτά τη δυνατότητα να επιλέγει αυθαίρετα το χρόνο και το χώρο της μουσικής 
πρόσληψης574. Η μουσική μετατρέπεται σε συστατικό στοιχείο της καθημερινότη-
τας και με την έννοια αυτή έχει υποδειχθεί ότι παρατηρείται τάση για επανένταξη 
της μουσικής τέχνης στην καθημερινή ζωή. Σύμφωνα με τον K. Blaukopf, η λεγό-
μενη μεταδόσιμη μουσική περιλαμβάνει τόσο συμμετοχική μουσική, όσο και μου-
σική παράστασης575. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι κατά τα τελευταία χρόνια η επανένταξη αυτή 
της μουσικής τέχνης στην καθημερινή ζωή δεν αφορά μόνο τη διαδικασία της 
πρόσληψης. Αφορά επίσης και τη διαδικασία της δημιουργίας. Πρόκειται για το 
ρόλο που παίζουν οι νέες τεχνολογίες (και για την ακρίβεια η ηλεκτρονική τεχνο-
λογία) στις εξελίξεις αυτές. Ήδη έχουν δημιουργηθεί πραγματικές δυνατότητες 
τόσο για τη μετατροπή του «μαζικού» ακροατή, ο οποίος δε διαθέτει συστηματική 
μουσική μόρφωση, σε συνθέτη, όσο και για την ενεργή του «ανάμιξη» στη δομή 
του μουσικού έργου576. 

Στην άποψη του K. Blaukopf που παρατέθηκε, θα πρέπει να προστεθεί και ο 
παράγοντας «κοινωνική ανάγκη». Σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται στην 
παρούσα ανάλυση, η πραγματοποίηση των υπό συζήτηση διαδικασιών δεν είναι 
δυνατή μόνο χάρη στην ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής υποδομής. Για τον κα-
ταμερισμό των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μουσικής ζωής είναι απαραίτητες 
από τη μία πλευρά οι κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες, καθώς επίσης και η εμφά-
νιση των αντίστοιχων κοινωνικών αναγκών, και από την άλλη, είναι απαραίτητη η 
παρουσία των κατάλληλων τεχνικών μέσων τα οποία θα επιτρέπουν τις στις αντι-
κειμενοποιημένες μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου να μετατρέπονται η μία 
στην άλλη. Επομένως, η μετάβαση από το πρώτο στάδιο της συμμετοχικής μουσι-
κής, στο τελευταίο στάδιο της μεταδόσιμης, δεν είναι δυνατή μόνο με βάση την 
οποιαδήποτε τεχνική υποδομή. 

Η μέχρι τώρα ανάλυση αποσαφηνίζει, σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθεί-
ται, ότι οι προϋποθέσεις της μουσικής ζωής που διερευνώνται, μπορούν να παρα-
τεθούν ως αυτόνομες, μόνο χάρη της αφαιρετικής και θεωρητικής τους εξέτασης. 
Στην πραγματικότητα, πάντοτε λειτουργούν σε άρρηκτη ενότητα, ως όλο (ή για 
την ακρίβεια ως σύστημα) και αλληλοκαθορίζονται. 

                                                      
573 Irmgard Bontinck, Mass Media and New Types of Youth Music. Methodological and Terminological 

Problems, όπ. παρ., σελ. 48. 
574 Όπ. παρ. 
575 Περισσότερες λεπτομέρειες για τούς όρους αυτούς, όπως για τη χρησιμοποιούμενη συγκριτική ιστο-

ρική και κοινωνιολογική τυπολογική μέθοδο, βλ. Kurt Blaukopf, όπ. παρ., σελ. 271-273. 
576 Εδώ και αρκετά χρόνια είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση του «μέσου καταναλωτή» σε προγράμματα 

προσωπικών υπολογιστών, αλλά και σε ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, με τη βοήθεια των οποίων η 
σύνθεση γίνεται προσιτή σε όλους. 



 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

1. Μορφές δραστηριότητας και μορφές συνείδησης 
Η ποικιλομορφία των μορφών της δραστηριότητας αποτελεί το υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η ποικιλομορφία και η πληθώρα των μορφών θεω-
ρητικής οικειοποίησης της πραγματικότητας. Ο κοινωνικός και πολιτισμικός κα-
θορισμός των θεωρητικών αυτών μορφών εκδηλώνεται ακριβώς στη σχέση τους 
με τις διάφορες μορφές δραστηριότητας, προϊόν των οποίων αποτελούν. Με άλλα 
λόγια, ο κοινωνικός προσδιορισμός των μορφών με τις οποίες ο άνθρωπος ιδιοποι-
είται θεωρητικά την πραγματικότητα, γίνεται εμφανής κατά τη διερεύνηση της 
σχέσης τους με τις ποικίλες μορφές πρακτικής ιδιοποίησης της πραγματικότητας. 
Οι μορφές πρακτικής ιδιοποίησης της πραγματικότητας αποτελούν και μορφές κυ-
ριαρχίας του ανθρώπου πάνω σ’ αυτήν. 

Ο καθορισμός του μουσικού υλικού ωστόσο, και ιδιαίτερα της μορφής του που 
ονομάζεται μουσικό έργο, δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως άμεση, «ευθύγραμμη» 
και μονοσήμαντη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ίδια την πραγματικότητα και τις 
μορφές μουσικής αισθητικής, καλλιτεχνικής αναπαράστασης και οικειοποίησής 
της οι οποίες αποτελούν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική δραστηριότητα. Του-
ναντίον, η αλληλεπίδραση αυτή διακρίνεται κυρίως για το διαμεσολαβημένο και 
πολυσήμαντο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται. Είναι επομένως δικαιολογη-
μένη η αυστηρή κριτική στην οποία ο Γερμανός κοινωνιολόγος της μουσικής 
Tibor Kneif υποβάλλει τις πρώιμες απόψεις του Kurt Blaukopf. Ουσιαστικά η κρι-
τική του αφορά κάθε δογματική προσέγγιση που υπεραπλουστεύει τη σχέση ανά-
μεσα στην καλλιτεχνική αναπαράσταση και την πραγματικότητα και θεωρεί μονο-
σήμαντη την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη μουσική τέχνη και την κοινωνική 
πραγματικότητα615. 

Αυτού του είδους η προσέγγιση της μουσικής τέχνης αποτελεί μορφή αναγω-
γισμού, διότι την υποβιβάζει στο επίπεδο κάποιου ιδιότυπου καθρέφτη, στον οποίο 
με καθαρά μηχανικό και «αυτόματο» τρόπο αντανακλώνται όλες οι κοινωνικές και 
ιστορικές διαδικασίες. Η προσέγγιση αυτή ουσιαστικά μυστικοποιεί τους τρόπους 
με τους οποίους διεξάγονται οι αλληλεπιδράσεις που ενδιαφέρουν την παρούσα 
ανάλυση και τελικά εκχυδαΐζει την ουσία τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εί-
ναι ο λαϊκισμός. Συνοπτικά, οι έτοιμες συνταγές για απλουστευμένη και δογματική 

                                                      
615 Tibor Kneif, Musiksoziologie, Köln: Musikverlag Hans Gerig 1975, σελ. 43-57. Ο συγγραφέας χρησι-

μοποιεί τη χαρακτηριστική έκφραση «ιστορικός υλισμός ad usum musicorum» (σελ. 53). 
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ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων, οι οποίες οδηγούν σε ανάλογες γενικεύσεις, υπο-
καθιστούν την διαλεκτική ουσιαστική ανάλυση616. 

Από μια άποψη, δεν είναι μονοσήμαντες οι σχέσεις ανάμεσα στις μορφές οι-
κειοποίησης της πραγματικότητας (οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 
πραγματικότητας και υποκειμένου) και τις συνθήκες στις οποίες εμφανίζονται, 
παρόλο που είναι δυνατό να αποσαφηνιστούν με βάση τις συνθήκες αυτές. Αν ή-
ταν μονοσήμαντη η σχέση ανάμεσα στις μορφές μουσικής αισθητικής οικειοποίη-
σης της πραγματικότητας και τις συνθηκών στις οποίες αυτές οι μορφές παρουσιά-
ζονται, τότε θα ήταν απολύτως αδύνατο και απίθανο οι ίδιες μορφές να λειτουρ-
γούν σε διαφορετικές συνθήκες και/ή διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Ακριβώς 
η πολυσημία της σχέσης αυτής κάνει δυνατό (και πραγματικό) το καλλιτεχνικό 
άπειρο σε αντιδιαστολή με το πεπερασμένο της ζωής617. Το στοιχείο της σχετικό-
τητας που περικλείει η παραπάνω διαπίστωση αναφέρεται στους κοινωνικούς και 
πολιτισμικούς προσδιορισμούς. Για παράδειγμα, η κυριαρχία του τονικού μουσι-
κού σκέπτεσθαι γίνεται δυνατή στις συγκεκριμένες συνθήκες της εξορθολογισμέ-
νης μουσικής ζωής η οποία, με τη σειρά της, εμφανίζεται και αναπτύσσεται σε ο-
ρισμένα κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια. 

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία πρόσληψης της πραγματικότητας από το 
κοινωνικό υποκείμενο, αποτελεί ένα είδος «διήθησης» της πραγματικότητας από 
τη συνείδηση και την αυτοσυνείδηση, οι οποίες και τη νοηματοδοτούν. Έτσι, η 
πραγματικότητα αποκτά ποικίλες σημασίες και διαφορετικό νόημα για τα διαφο-
ρετικά υποκείμενα (ατομικά ή/και συλλογικά). Όπως υποδεικνύει ο André Cuve-
lier618, πρόκειται για διττή σχετικότητα. Από τη μία πλευρά υπάρχει η σχετικότητα 
η οποία είναι ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης (propter naturam hominis), χάρη 
στην οποία ο άνθρωπος αντιπαρατίθεται σε όλα τα άλλα όντα και είναι εξαρτημέ-
νος από αισθητήρια, συναισθηματικά και ορθολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
το είδος. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει σχετικότητα η οποία είναι ίδιο της αν-
θρώπινης προσωπικότητας (propter personam suam) και κάνει τους ανθρώπους να 
διαφέρουν μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της πολυσημίας στη σχέση 
που εξετάζουμε έχει διπλό νόημα: αφενός ως πολυσημία της σχέσης ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τις μορφές οικειοποίησής της και αφετέρου ως πολυσημία της 
ίδιας της πραγματικότητας η οποία αποκτά διαφορετική σημασία για κάθε διαφο-
ρετικό υποκείμενο. 

Η διαδικασία πρόσληψης της πραγματικότητας από το κοινωνικό υποκείμενο 
όχι μόνο απαιτεί, αλλά και προϋποθέτει τη διαμεσολαβητική λειτουργία της συνεί-
δησης (η οποία περιλαμβάνει και το υποσυνείδητο) που αναφέρθηκε προηγουμέ-

                                                      
616 Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη του ιστορικού της μουσικής K. Rosenschield (όπ. παρ.). 
617 «Η τέχνη μακρά, ο βίος βραχύς» (Ιπποκράτης). 
618 André Cuvelier, La Musique et l’ Homme ou Relativité de la Chose Musicale, Paris: Presses Universi-

taires de France 1949, σελ. 281. 
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νως. Σε συνάρτηση με μια σειρά παράγοντες – τους οποίους προς το παρόν η ανά-
λυση αφαιρεί – το τελικό προϊόν της διαδικασίας αυτής, δηλαδή η παράσταση για 
την πραγματικότητα (η οποία στη συνέχεια μπορεί να υψωθεί στο επίπεδο της αξι-
ολογικής σχέσης, δοσμένης γνώσης και/ή δοσμένης συναισθηματικής σχέσης), πα-
ρουσιάζει πάντοτε κάποιο βαθμό «απόκλισης» από το «πρωτότυπο». Η παράστα-
ση για την πραγματικότητα ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτα πιστή και ακριβής 
ιδεατή αναπαραγωγή της. Ο βαθμός απόκλισης είναι ταυτόσημος με το βαθμό ιδε-
ολογικοποίησης619 της πραγματικότητας. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάλυση ενδιαφέρεται για τη συλλογική (ομα-
δική ή κοινωνική) συνείδηση. Η πραγματικότητα διηθείται από τη συλλογική συ-
νείδηση και ως αποτέλεσμα διαμορφώνονται οι συλλογικές παραστάσεις, τα συλ-
λογικά αισθήματα, συναισθήματα κ.λπ., δηλαδή ό,τι συνιστά περιεχόμενο της συ-
νείδησης αυτής. Κατά την ιστορική διαδικασία, η συλλογική συνείδηση διαφορο-
ποιείται εσωτερικά καθώς υπερβαίνεται ο συγκρητισμός της ίδιας της κοινωνικής 
πραγματικότητας και των ίδιων των διυποκειμενικών σχέσεων (και άρα των μορ-
φών δραστηριότητας και επικοινωνίας) οι οποίες αποτελούν το υπόβαθρό της. Στο 
στάδιο αυτό αυτονομούνται οι ποικίλες μορφές κοινωνικής συνείδησης, ενώ ο δια-
χωρισμός των διαφόρων κοινωνικών ομάδων (και κατά συνέπεια και των διαφό-
ρων, σχετικά αυτόνομων κοινωνικών πραγματικοτήτων) συνιστά το οντολογικό 
υπόβαθρο για την εμφάνιση της διαφοροποιημένης ομαδικής συνείδησης. 

Η διαφοροποίηση της συλλογικής συνείδησης επομένως, στηρίζεται τόσο (α) 
στη διαφοροποίηση των ποικίλων μορφών της δραστηριότητας (συνεπώς και των 
ποικίλων μορφών επικοινωνίας), όσο και (β) στη διαφοροποίηση των ποικίλων 
κοινωνικών ομάδων. Οι δύο αυτές όψεις είναι αλληλένδετες, εφόσον η διαφορο-
ποίηση των ποικίλων κοινωνικών ομάδων συνδέεται με τη διαφοροποίηση των 
ποικίλων μορφών δραστηριότητας. 

Ταυτόχρονα, οι διάφορες μορφές ομαδικής συνείδησης δεν αντιστοιχούν μο-
νοσήμαντα στις ποικίλες μορφές κοινωνικής συνείδησης, ούτε στις ποικίλες μορ-
φές κοινωνικής δραστηριότητας και τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ουσιαστικά, 
η ομαδική συνείδηση αποτελεί «κράμα» ποικίλων μορφών κοινωνικής συνείδη-
σης. Η τυπική για δοσμένη κοινωνική ομάδα συνείδηση από την πλευρά της, δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα άτομα που ανήκουν σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα να 
είναι «φορείς» της συνείδησης αυτής. Αυτή την έννοια έχει ο ισχυρισμός ότι οι 
ποικίλες μορφές ομαδικής συνείδησης δε βρίσκονται σε μονοσήμαντη αντιστοιχία 
με τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες χαρακτηρίζουν. 

Ο διαχωρισμός των ποικίλων μορφών κοινωνικής συνείδησης δεν μπορεί επί-
σης να είναι απόλυτος, εφόσον κάθε μορφή περιλαμβάνει και στοιχεία από τις υ-
πόλοιπες μορφές κοινωνικής συνείδησης. Το γεγονός αυτό στηρίζεται: πρώτο, 

                                                      
619 Ο όρος «ιδεολογία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια της ψευδούς συνείδησης. 
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στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ποικίλες μορφές της δραστηριότητας και συνε-
πώς ανάμεσα στις διάφορες σφαίρες της κοινωνικής πραγματικότητας, οι οποίες 
και αλληλοδιαπλέκονται και διεισδύουν η μία στην άλλη· δεύτερο στηρίζεται στις 
διαδικασίες ολοκλήρωσης*, ομοιογενοποίησης, που συνοδεύουν τις διαδικασίες 
διαφοροποίησης της κοινωνικής συνείδησης. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές, 
κάθε μορφή κοινωνικής συνείδησης είναι ένα είδος λογικής αφαίρεσης. Το σύνολο 
των αντιλήψεων, αισθημάτων, συναισθημάτων κ.λπ. τα οποία μπορούν να υπα-
χθούν σε κάποια μορφή κοινωνικής συνείδησης παρουσιάζεται ως θεωρητικά συ-
γκεκριμένη μορφή της συνείδησης που χαρακτηρίζει δοσμένη κοινωνική ομάδα. 

α) Βασικά στοιχεία της μουσικής συνείδησης 
Οι παρατηρήσεις που έγιναν μέχρι εδώ σκιαγραφούν το μεθοδολογικό 

πλαίσιο, στο οποίο διερευνάται μία ιδιότυπη μορφή συλλογικής συνείδησης – η 
μουσική συνείδηση. Η μουσική ζωή, ως σχετικά αυτόνομη σφαίρα της κοινωνικής 
πραγματικότητας, δηλαδή ως σύνολο ποικίλων σχέσεων ανάμεσα στο υποκείμενο 
και το αντικείμενο και ποικίλων διυποκειμενικών σχέσεων με πυρήνα μια ιδιότυπη 
μορφή επικοινωνίας – τη μουσική επικοινωνία (η οποία, με τη σειρά της διαμεσο-
λαβείται από το μουσικό έργο) – «γεννά» αυτή την ιδιότυπη μορφή συλλογικής 
συνείδησης. Οι μορφές της δραστηριότητας και η ιδιότυπη μορφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας την οποία αυτές δομούν (δηλαδή το τμήμα εκείνο της πραγματι-
κότητας που ονομάζεται μουσική ζωή), συνιστούν το οντολογικό υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη της μουσικής συνείδησης. 

Σε γενικές γραμμές, η κοινωνική και η ομαδική μουσική συνείδηση συμπερι-
λαμβάνουν τα αξιολογικά και γνωστικά συστήματα, καθώς επίσης και τα ιδιότυπα 
συναισθηματικά στοιχεία (βουλητικά στοιχεία, αισθήματα, διαθέσεις κ.λπ.) που 
συνδέονται με τις διάφορες διαδικασίες της μουσικής ζωής και γενικά με αυτήν τη 
σφαίρα της κοινωνικής πραγματικότητας. Η ενότητα ανάμεσα στα ορθολογικά και 
ανορθολογικά στοιχεία, η οποία εκδηλώνεται και στο ίδιο το μουσικό έργο, έχει 
και εδώ ουσιαστική σημασία. Η ενότητα αυτή, που εμφανίζεται τόσο στη μορφή, 
όσο και στο περιεχόμενο του έργου, συνιστά εξωτερικευμένη έκφραση της αντί-
στοιχης ενότητας που υπάρχει στο πλαίσιο της συνείδησης. 

Από την άποψη αυτή, και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που εκτέθηκαν στο 
τρίτο κεφάλαιο, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχθεί κανείς το διαχωρισμό 
του Συναισθήματος από το Λόγο, διαχωρισμό ο οποίος δημιουργεί αγεφύρωτο χά-
σμα μεταξύ τους και περιορίζει τα ορθολογικά στοιχεία μόνο στο πλαίσιο της δο-
μής, της μορφής δηλαδή του μουσικού έργου620. Σύμφωνα με την άποψη που απο-
δέχεται αυτό το διαχωρισμό, το περιεχόμενο του μουσικού έργου έχει αποκλειστι-
κά ανορθολογικό χαρακτήρα και συνίσταται σε μια ιδιότυπη μορφή συναισθημά-
                                                      
* Integration. 
620 André Cuvelier, όπ. παρ., σελ. 37, 45, 66. 
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των, τα μουσικά συναισθήματα. Επομένως, η ορθολογική προσέγγιση του μουσι-
κού έργου είναι άσχετη προς το ίδιο της το αντικείμενο. Ως προσπάθεια ορθολογι-
κής ανάλυσης του μουσικού έργου, θεωρείται και κάθε προσπάθεια να λογοποιη-
θεί το περιεχόμενό του621. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία της μουσικής συνείδησης, τα οποία χαρακτη-
ρίζουν ορισμένη πολιτισμική κοινότητα, και ως αποτέλεσμα της ιστορικής τους 
εξέλιξης, καθώς και της ιστορικής ανάπτυξης της ίδιας της μουσικής ζωής, απο-
κρυσταλλώνονται οι κώδικες συμπεριφοράς και ανάπτυξης των ποικίλων δραστηρι-
οτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτού του κοινωνικού μορφώματος. 

Η μουσική συνείδηση περιλαμβάνει επίσης το κοινωνικά και πολιτισμικά κα-
θορισμένο πρότυπο (ή ακριβέστερα παράδειγμα) για δημιουργία και πρόσληψη 
του μουσικού έργου, καθώς επίσης και την ιστορίας του παραδείγματος αυτού, η 
οποία είναι αποκλειστική για κάθε πολιτισμική κοινότητα. Το παράδειγμα δημι-
ουργίας και πρόσληψης του μουσικού έργου περιλαμβάνει το κοινωνικά και ιστο-
ρικά προσδιορισμένο μουσικό υλικό, τον τρόπο μουσικού σκέπτεσθαι ο οποίος 
καθορίζει τις μεθόδους με τις οποίες το υλικό οργανώνεται σε μουσικό έργο, κα-
θώς και όλα τα στοιχεία που συντελούν στη μετατροπή του υλικού σε κάποιο είδος 
σύμβασης622. Τα παραδείγματα δημιουργίας και πρόσληψης με τη σειρά τους, α-
ποτελούν τη βάση πάνως στην οποία διαμορφώνονται οι κώδικες μουσικής επικοι-
νωνίας οι οποίοι χαρακτηρίζουν δοσμένη μουσική κοινότητα. 

Επομένως, οι κώδικες συμπεριφοράς στο πλαίσιο της μουσικής ζωής και οι 
κώδικες μουσικής επικοινωνίας αποτελούν συνισταμένη των αλληλεπιδράσεων 
ανάμεσα στα ποικίλα στοιχεία της μουσικής συνείδησης, η οποία ωστόσο δεν είναι 
ανεξάρτητη και απόλυτα αυτόνομη από τις υπόλοιπες μορφές της κοινωνικής και 
κυρίως της καλλιτεχνικής συνείδησης. Στην ουσία, η μουσική συνείδηση αποτελεί 
μορφή καλλιτεχνικής συνείδησης. 

Στο σχήμα 18 της επόμενης σελίδας παρουσιάζονται συμβατικά τα παραπάνω 
στοιχεία της μουσικής συνείδησης και οι αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και η κα-
θοριστική τους λειτουργία ως προς τους κώδικες συμπεριφοράς και μουσικής επι-
κοινωνίας. 

                                                      
621 Πρβλ. με την παράθεση που υποδείχθηκε στη σημείωση 151 και με την άποψη του Tibor Kneif, Some 

non-communicative Aspects in Music – συζήτηση με τούς Frits Noske, Jean-Jacques Nattiez, Célestin 
Deliège, Christian Kaden – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of 
Music, vol. VI, Nr. 1 (Ιούνιος 1975), σελ. 98. 

622 Η υπέρβαση δοσμένου παραδείγματος συνδέεται με τα προβλήματα της παράδοσης και της πρωτοτυ-
πίας που εξετάστηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι συνήθως η υπέρβαση του παραδείγματος δημι-
ουργίας συμβαίνει πριν από την υπέρβαση του παραδείγματος πρόσληψης. Το δεύτερο παράδειγμα εί-
ναι πιο σταθερό σε σύγκριση με το πρώτο. Το γεγονός αυτό το αποδεικνύουν όλες οι σημαντικές με-
ταβολές στην ιστορία της μουσικής ζωής. 
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β) Μουσική συνείδηση και μουσική ζωή 
Η θεώρηση της μουσικής ζωής ως οντολογικού υπόβαθρου για τη μουσική 

συνείδηση, όπως και οι παρατηρήσεις που για τη σχέση ανάμεσα στις μορφές της 
δραστηριότητας, της πραγματικότητας και της συνείδησης, υποδηλώνουν ότι υ-
πάρχει κάποια αντιστοιχία ανάμεσα στη μουσική ζωή και τη μουσική συνείδηση. 
Υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μορφή μουσικής συνείδησης η οποία αντι-
στοιχεί στη δομή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξορθολογισμένης μουσικής 
ζωής, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται ιστορικά υπό την επίδραση των προϋποθέ-
σεων και των προσδιορισμών που διερευνήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η 
αντιστοιχία αυτή είναι εμφανής στους κώδικες συμπεριφοράς και μουσικής επι-
κοινωνίας οι οποίοι μπορούν να διαπιστωθούν εμπειρικά και οι οποίοι χαρακτηρί-
ζουν αυτόν τον τύπο μουσικής ζωής. 

Όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μουσικής ζωής αντιστοιχούν στα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού μορφώματος, στο πλαίσιο του οποίου ανα-
πτύσσεται, με τον ίδιο τρόπο τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μουσικής συνεί-
δησης αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μουσικής ζωής. Πιο συ-
γκεκριμένα, η αντιστοιχία μεταξύ μουσικής ζωής και μουσικής συνείδησης δια-
γράφεται ως διαδικασία αλληλοκαθορισμού. 

Ο καταμερισμός των ποικίλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εξορθολογι-
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σμένης μουσικής ζωής, όπως και η δομή της τελευταίας η οποία θεμελιώνεται 
στην κυριαρχία της εκθεσιακής αξίας του μουσικού έργου και στην υπαγωγή του 
στις εμπορευματοχρηματικές σχέσεις, δημιουργούν εκείνο το σύστημα αξιών το 
οποίο καθορίζει τη συμπεριφορά των διαφόρων ομάδων που μετέχουν των διαδι-
κασιών της μουσικής ζωής. Η κατεστημένη συμπεριφορά του κοινού και των ερ-
μηνευτών στην αίθουσα συναυλιών, για παράδειγμα, πρακτικά αποτελεί έκφραση 
δοσμένων στερεότυπων τα οποία «εγγυώνται» τη διεξαγωγή της μουσικής επικοι-
νωνίας και τα οποία θεμελιώνονται ακριβώς στα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα αυτού του τύπου μουσικής ζωής623. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τις 
υπόλοιπες σφαίρες της μουσικής ζωής. 

Οι κώδικες μουσικής επικοινωνίας με τη σειρά τους, δεν καθορίζονται μόνο 
από παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται εξωτερικοί ως προς το μουσικό έργο. Το 
παράδειγμα μουσικής δημιουργίας και πρόσληψης, το οποίο συνιστά στοιχείο της 
μουσικής συνείδησης και συνδέεται με την ιστορική εξέλιξη του μουσικού υλικού 
και της μορφοπλασίας του, επιδρά επίσης στη διαμόρφωση των κωδίκων. Το τονι-
κό μουσικό σκέπτεσθαι, για παράδειγμα, και μάλιστα ορισμένες μουσικές παρα-
στάσεις οι οποίες εδραιώνονται στη μουσική συνείδηση ως παραδείγματα αυτού 
του είδους624, διαμορφώνουν τη βάση για την ανάπτυξη ορισμένων στερεότυπων 
μουσικής δημιουργίας και πρόσληψης και, άρα μουσικής επικοινωνίας. 

Φυσικά, τα στερεότυπα δεν έχουν καθολική ισχύ, παρόλο που η βάση τους συ-
νίσταται στη μετατροπή του μουσικού υλικού και των τρόπων διεξαγωγής της 
μουσικής επικοινωνίας σε συμβάσεις. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχει ένα ελάχι-
στο σύνολο στερεότυπων το οποίο είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση της 
μουσικής επικοινωνίας. Η απουσία συμβατικότητας οποιασδήποτε μορφής και άρα 
οποιασδήποτε μορφής στερεότυπων θα έκανε αδύνατη την μουσική επικοινωνία 
ως τέτοια (βλ. σελ. 84-90). Από την άλλη πλευρά, τα στερεότυπα αυτά δεν είναι 
δεδομένα ανεξάρτητα από την ιστορία, ούτε είναι κατεστημένα άπαξ και δια πα-
ντός. Εκτοπίζονται από (ή/και εξελίσσονται σε) άλλα στερεότυπα, ανάλογα με τις 
μεταβολές που υφίστανται τα διάφορα στοιχεία της μουσικής συνείδησης. 

Η αντιστοιχία ανάμεσα στη μουσική ζωή και τη μουσική συνείδηση, ως διαδι-
κασία αλληλοκαθορισμού, σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η μουσική ζωή που καθορί-
ζει το περιεχόμενο της μουσικής συνείδησης, αλλά και το αντίστροφο: η ίδια η 
                                                      
623 Ακόμη και όταν πρόκειται για παραδοσιακά κατεστημένους τρόπους συμπεριφοράς, οι οποίοι αν και 

έχουν ξεπεραστεί εξακολουθούν να ισχύουν, η ισχύ τους αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιας ε-
λάχιστης έστω αντιστοιχίας με το δοσμένο τύπο μουσικής ζωής. 

624 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνείδηση των μη ειδικών περιλαμβάνει μάλλον παραδειγματικές πα-
ραστάσεις, παρά συστηματοποιημένες γνώσεις θεωρίας και ιστορίας της οργάνωσης του μουσικού υ-
λικού. Η κατάσταση αυτή μοιάζει αρκετά με την κατάσταση που επικρατεί με τη γραμματική και το 
συντακτικό οποιασδήποτε φυσικής γλώσσας: σε γενικές γραμμές, ο ειδικός διαθέτει συστηματοποιη-
μένες γνώσεις, ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποιεί τη γλώσσα χωρίς να είναι σε θέση να 
αναλύσει τα ποικίλα γλωσσικά φαινόμενα, αλλά με βάση παραδείγματα που έχουν αποκρυσταλλωθεί 
μέσα από την καθημερινή εμπειρία. 
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μουσική συνείδηση η οποία αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής συ-
νείδησης, καθορίζει επίσης τη μουσική ζωή. Το γεγονός αυτό μπορεί να διαπιστω-
θεί εάν ληφθούν υπόψη όλες οι μεγάλες μεταβολές στην ιστορία της μουσικής ζω-
ής, η οποία είναι χαρακτηριστική για τη λεγόμενη δυτικοευρωπαϊκή πολιτισμική 
κοινότητα. 

Υποδείχθηκε ότι η διαμόρφωση της μεσαιωνικής και στη συνέχεια της σύγ-
χρονης, εξορθολογισμένης μουσικής ζωής πραγματοποιείται με την επίδραση των 
γενικότερων και βαθύτερων κοινωνικών και πολιτισμικών (συμπεριλαμβανομένων 
και των τεχνολογικών) μεταβολών, οι οποίες οδηγούν σε μεταβολές της κοσμο-
θεώρησης και των συστημάτων αξιών που συνδέονται με τη μουσική τέχνη και τη 
μουσική ζωή. Από εδώ έπονται και οι μεταβολές στο μουσικό υλικό, στη θέση* 
του μουσικού έργου, στη δομή της ίδιας της μουσικής ζωής. Επομένως, η μουσική 
συνείδηση αλληλεπιδρά με τις πραγματικές δυναμικές δομές της μουσικής ζωής. 
Στην πραγματικότητα, αποτελεί συστατικό της στοιχείο. Η αναγκαιότητα όμως να 
διάκρινονται οι πραγματικές δυναμικές δομές από το σύνολο των αντιλήψεων για 
αυτές, υπαγορεύει τη διαφοροποίηση των όρων «μουσική ζωή» και «μουσική συ-
νείδηση». Αυτό δεν σημαίνει ότι η μουσική συνείδηση θεωρείται κάτι εξωτερικό 
ως προς τη μουσική ζωή και αυτόνομο από αυτήν. 

Επομένως, στο πνεύμα της ανάλυσής μας, η μουσική συνείδηση δε θεωρείται 
ως ψυχολογική κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό, η άποψη σύμφωνα με την οποία η 
μουσική συνείδηση θεσμοθετεί «μέσω του εαυτού της και για τον εαυτό της» τον 
ηχητικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του μουσικού625, δε φαίνεται ιδιαίτερα 
πειστική. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η μουσική συνείδηση διαφέρει από την 
ακουστική. Ως ακουστική συνείδηση θεωρείται εκείνη η δραστηριότητα της συ-
νείδησης η οποία συνίσταται απλώς στην αντίληψη του ήχου (με την έννοια της 
ψυχολογίας ή της φυσιολογίας), ενώ η μουσική συνείδηση ορίζεται ως δραστηριό-
τητα η οποία νοηματοδοτεί τις μουσικές δομές626. 

Από τις θέσεις αυτές η ιδιοτυπία της ιστορικής διαδικασίας με την οποία ανα-
πτύσσονται οι διυποκειμενικές σχέσεις και οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση 
δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο και δεν έχει καμία σημασία για την εξέλιξη και 
τις μεταβολές του μουσικού υλικού, των μεθόδων οργάνωσής του, της κοινωνικής 
θέσης του μουσικού έργου, κ.λπ. Η μουσική συνείδηση μάλιστα, η οποία δημιουρ-
γεί το μουσικό ήχο, θεσμοθετεί τον φανταστικό μουσικό χωρόχρονο627. Η δραστη-

                                                      
* Status. 
625 Βλ. Ernest Ansermet, Les Fondements de la Musique dans la Conscience Humaine, Neuchâtel: A la 

Baconnière 1987, σελ. 76, 109 κ.ά. Ο συγγραφέας, υποδεικνύοντας ότι θεωρεί τη μουσική φαινόμενο 
της συνείδησης, υπογραμμίζει το φαινομενολογικό χαρακτήρα της μελέτης του, στην οποία επιδιώκει 
να ερμηνεύσει τη μουσική πρόσληψη με τη βοήθεια της θεωρίας των λογαρίθμων. 

626 Όπ. παρ., σελ. 41 και 73. 
627 Όπ. παρ., σελ. 136. 
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ριότητά της είναι εικάζουσα* και επιδιώκει να εκφράσει το ανθρώπινο ήθος628. Από 
την άποψη αυτή απουσιάζει σχεδόν τελείως η σχέση ανάμεσα στη συνείδηση (η 
οποία θεωρείται ταυτόσημη με τη δραστηριότητα) και τις πραγματικές δυναμικές 
δομές. Η συνείδηση αποκτά όλα τα δικαιώματα κάποιας αυθύπαρκτης υπόστασης, 
η οποία δημιουργεί τον κόσμο629 και τη μουσική. 

γ) Η διαφοροποιημένη μουσική συνείδηση 
Η κοινωνική μουσική συνείδηση υφίσταται με τη συγκεκριμένη μορφή της 

ομαδικής μουσικής συνείδησης. Στο πλαίσιο της πολιτισμικής κοινότητας διαμορ-
φώνονται ποικίλα πολιτισμικά υποσυστήματα, ανάλογα με τα κοινωνικά και πολι-
τισμικά χαρακτηριστικά των ποικίλων κοινωνικών ομάδων. Ο όρος «κοινωνική 
και πολιτισμική ομάδα» υπογραμμίζει τη διαφοροποίηση του κοινωνικού όλου με 
βάση τα ποικίλα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά 
για τις διάφορες ομάδες ανθρώπων. Με την έννοια αυτή, είναι δυνατή η αναφορά 
στην ύπαρξη διαφορετικών μορφών ομαδικής μουσικής συνείδησης οι οποίες α-
ντιστοιχούν στις ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες: δεν είναι όλες οι 
ομάδες στο πλαίσιο μιας κοινωνίας φορείς της ίδιας ομαδικής μουσικής συνείδη-
σης, αν και υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι κοινά για όλες τις μορφές ομαδικής 
μουσικής συνείδησης που απαντώνται σε δοσμένο κοινωνικό μόρφωμα. 

Τα ποικίλα στοιχεία της μουσικής συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων και των 
κωδίκων συμπεριφοράς και μουσικής επικοινωνίας, εκδηλώνονται διαφοροποιη-
μένα, ανάλογα με την αντίστοιχη μορφή ομαδικής μουσικής συνείδησης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η κοινωνική μουσική συνείδηση αποτελεί πολυσύνθετο πλέγμα από 
διαφορετικές μορφές ομαδικής μουσικής συνείδησης οι οποίες με τη σειρά τους 
δεν είναι άσχετες με τις ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες. 

Η διαδικασία με την οποία διαφοροποιείται η συλλογική μουσική συνείδηση, η 
διαφοροποίηση της κοινωνικής μουσικής συνείδησης (όπως άλλωστε και η διαδι-
κασία διαφοροποίησης της πολιτισμικής συνείδησης γενικά), συνδέονται με την 
ιστορική διαδικασία με την οποία διαφοροποιούνται οι ποικίλες κοινωνικές και 
πολιτισμικές ομάδες, καθώς και με την εμφάνιση των πολιτισμικών υποσυστημά-
των που ακολουθεί τη διαφοροποίηση αυτή. Στη βάση αυτή μπορούν να διακρίνο-
νται – στο πλαίσιο μιας κοινωνίας – οι διάφοροι μουσικοί πολιτισμοί (ή για την 
ακρίβεια οι ποικίλες μορφές μουσικής κουλτούρας). Από τις ποικίλες μορφές μου-
σικής κουλτούρας ωστόσο, δε λείπουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα τα οποία ομοιογενοποιούν και ενοποιούν την ποικιλομορφία. 
                                                      
* Imageante. 
628 Βλ. όπ. παρ., σελ. 136, 148 και 157. «… Η μουσική είναι μια αισθητική έκφραση του ανθρώπινου 

ήθους…» (σελ. 148). 
629 Όπ. παρ., σελ. 575: «…Υφίσταται κάποια αξιοσημείωτη διαλεκτική λογική στην πορεία της ιστορίας, 

εάν τη θεωρήσει κανείς εκ των έσω, δηλαδή στη δραστηριότητα της συνείδησης η οποία τη δημιουρ-
γεί (την ιστορία – Α. Μ.)». 
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2. Η ορθολογική μουσική συνείδηση 
Όπως έγινε σαφές από την ανάλυση στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής είναι: 
α) Η διαφοροποίηση, ο διαχωρισμός και η σχετική αυτονόμηση των ποικίλων 

διαδικασιών στο πλαίσιο της μουσικής ζωής (δημιουργία, διατήρηση, ανα-
παραγωγή, διάδοση, ερμηνεία και πρόσληψη του μουσικού έργου). 

β) Η μεταβολή της κοινωνικής θέσης* που κατέχει το μουσικό έργο με τη με-
τατροπή του σε ελεύθερο Ωραίο και την επικράτηση της εκθεσιακής του α-
ξίας. 

γ) Η αυτονόμηση και ο σχετικός διαχωρισμός της μουσικής ζωής ως όλο. 
δ) Η υπαγωγή του μουσικού έργου στις δομές του οικονομικού ορθολογισμού, 

υπό την επίδραση των αντίστοιχων κοινωνικών αναγκών και τεχνικών εξε-
λίξεων οι οποίες επιδρούν σε όλες τις διαδικασίες της μουσικής ζωής. 

ε) Η μετατροπή του μουσικού έργου σε εμπόρευμα. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αλληλένδετα, δηλαδή το καθένα από αυτά είναι 

αδύνατο να λειτουργήσει χωρίς τα υπόλοιπα. Προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στα 
ποικίλα στοιχεία της μουσικής συνείδησης, αποτελούν το πραγματικό υπόβαθρο 
για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου μουσικής συνείδησης, ανεξάρτητα από τις επί 
μέρους διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες μορφές της ομαδικής μου-
σικής συνείδησης στο πλαίσιο αυτού του τύπου μουσικής ζωής. 

Νέος τύπος μουσικής συνείδησης σημαίνει νέο περιεχόμενο των αξιολογικών 
και γνωστικών συστημάτων, όπως άλλωστε και των συναισθηματικών στοιχείων. 
Επομένως, πρόκειται και για τη διαμόρφωση νέων παραδειγμάτων δημιουργίας 
και πρόσληψης, αλλά και νέων κωδίκων συμπεριφοράς και επικοινωνίας στο 
πλαίσιο της μουσικής ζωής. 

Τη μεταβολή στα αξιολογικά συστήματα σηματοδοτεί ο εκτοπισμός της ηθικής 
και θρησκευτικής διχοτόμησης του μουσικού υλικού από την αισθητική, γεγονός 
που οδηγεί σε μεταβολές στο ίδιο το μουσικό υλικό, στον τρόπο μουσικού σκέ-
πτεσθαι (μετάβαση από την τροπική στην τονική μουσική σκέψη) και επομένως 
οδηγεί σε μεταβολές στα αντίστοιχα γνωστικά συστήματα (νέα θεωρία της μουσι-
κής, νέα προσέγγιση της ιστορίας της μουσικής, κ.λπ.). Το ίδιο το μουσικό έργο 
μετατρέπεται σε αυτόνομη αισθητική αξία (ελεύθερο Ωραίο). Αυτό σημαίνει ότι το 
μουσικό έργο χάνει την άμεση δέσμευσή του με ορισμένες εξωμουσικές δραστη-
ριότητες. Με την έννοια αυτή – και ιδιαίτερα στο χώρο της λεγόμενης απόλυτης 
μουσικής – το μουσικό έργο χάνει το συγκεκριμένο χαρακτήρα της αμεσότητας αυ-
τής και αποκτά τον περισσότερο αφηρημένο χαρακτήρα του ως έκφραση του υπο-
κειμενικού κόσμου των ιδεών και των συναισθημάτων. 

Η κυριαρχία αυτού του αφηρημένου χαρακτήρα που αποκτά το μουσικό έργο 
                                                      
* Status. 
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εκφράζει αισθητικά την καθολική κυριαρχία της αφαίρεσης στη σφαίρα των διυ-
ποκειμενικών σχέσεων. Η εμπράγματη εξάρτηση, η οποία είναι η αφανής όψη των 
κατεστημένων σχέσεων προσωπικής ανεξαρτησίας, προϋποθέτει την κυριαρχία 
της αφηρημένης ουσίας των πραγμάτων (η οποία βρίσκει και οικονομική έκφραση 
ως ανταλλακτική τους αξία). Μόνο χάρη στην κυριαρχία αυτή γίνεται δυνατό να 
χειραφετηθεί το άτομο από τις σχέσεις προσωπικής εξάρτησης630. Η χειραφέτηση 
αυτή εκφράζεται ιδεολογικά με τη χειραφέτηση της κοινωνικής συνείδησης από 
τις ανορθολογικές προκαταλήψεις, οι οποίες μυστικοποιούν και δαιμονοποιούν τις 
φυσικές δυνάμεις. Εκφράζεται επίσης με την κυριαρχία της εργαλειακής ορθολο-
γικότητας631. 

Ο νέος κοινωνικός δεσμός, ο οποίος εκθρονίζει τις σχέσεις προσωπικής εξάρ-
τησης, συμβάλλει στη διαμόρφωση νέου τύπου συναισθηματικότητας μετατοπίζο-
ντας το κέντρο βάρους στο άτομο. Το ορθολογικό, προσωπικά ανεξάρτητο υπο-
κείμενο προσλαμβάνει και βιώνει την πραγματικότητα με εντελώς διαφορετικό 
τρόπο από εκείνον που την προσλάμβανε το υποκείμενο το οποίο δεσμευόταν από 
τις σχέσεις αιματοσυγγένειας και τα κλειστά συστήματα κοινωνικής ιεραρχίας. Η 
διαφορά αυτή όμως, μεταβάλλει ταυτόχρονα το ιδεατό και συναισθηματικό περιε-
χόμενο το οποίο εκφράζεται με το μουσικό έργο. 

Οι μεταβολές στο περιεχόμενο του μουσικού έργου και του μουσικού υλικού 
αντικειμενοποιούνται ως μεταβολές στις μεθόδους με τις οποίες διαμορφώνονται 
και οργανώνονται και οι οποίες αποτελούν έκφραση νέων αξιολογικών και γνω-
στικών συστημάτων. Όπως υποδεικνύει ο Ernest Ansermet, «…ανεξάρτητα από το 
αν αναγνωρίζεται ή όχι, κίνητρο της εποχής της αρμονίας (της μουσικής αρμονίας 
– Α. Μ.) είναι η ίδια αφύπνιση της αυτοσυνείδησης η οποία ενέπνευσε τη Μεταρ-
ρύθμιση: αφύπνιση της αυτοσυνείδησης στην ελευθερία να αυτοκαθορίζεται, επει-
δή η μετατόπιση του κέντρου βάρους από την πολυφωνική δομή στη βάση της αρ-
μονίας είναι ακριβώς η εγκαθίδρυσή της (της αυτοσυνείδησης – Α. Μ.) στο κέντρο 
της ακουστικής προοπτικής, όπου και τοποθετείται η μουσική συνείδηση ως αυτο-
συνείδηση»632. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι από την άποψης αυτή διαφεύγουν 
οι ουσιαστικές μεταβολές στις πραγματικές διυποκειμενικές σχέσεις και στη σχέση 
των ανθρώπων με τη φύση, ο E. Ansermet εκφράζει με όρους της φαινομενολογίας 
του της μουσικής μία βασική πνευματική προϋπόθεση των μεταβολών που αναλύ-
                                                      
630 Στην προκειμένη περίπτωση η ανάλυση αφαιρεί τη διαλεκτική αλληλεπίδραση με την ανάπτυξη των 

τεχνικών μέσων. 
631 Το γεγονός αυτό ωστόσο, δεν εμποδίζει τη μυστικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων σε βαθμό όχι 

μικρότερο από εκείνον που επικρατούσε στις συνθήκες προσωπικής εξάρτησης. Οι κοινωνικές σχέ-
σεις αντιπαρατίθενται στο υποκείμενο ως ξένες, αλλότριες και εχθρικές δυνάμεις. Σ’ αυτό συνίσταται 
και το παράδοξο αυτού του τύπου κοινωνικού δεσμού: από τη μία πλευρά ο δεσμός αυτός επιβάλλει 
ορισμένη μορφή ορθολογικής προσέγγισης της πραγματικότητας (την εργαλειακά ορθολογική), ενώ 
από την άλλη πλευρά αποτελεί το υπόβαθρο τόσο έντονα ανορθολογικών διαδικασιών που οδηγούν 
συχνά την ανθρωπότητα στο χείλος της αυτοκαταστροφής. 

632 Ernest Ansermet, όπ. παρ., σελ. 385. 
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ονται εδώ. Οι μεταβολές αυτές εξωτερικεύονται και αντικειμενοποιούνται αφενός 
με τις δομικές και λειτουργικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται στις μουσικές μορ-
φές και αφετέρου με την εμφάνιση νέων μορφών. 

Η εξέλιξη των ποικίλων χορευτικών μορφών, όπως είναι η allemande, η cou-
rante, η sarabande κ.λπ., μπορεί να θεωρηθεί παράδειγμα εξωτερικευμένης, αντι-
κειμενοποιημένης μορφής των μεταβολών που επέρχονται στα αξιολογικά και 
γνωστικά συστήματα: από τον πρωταρχικά τελετουργικό χαρακτήρα που είχαν, οι 
μορφές αυτές αποκτούν ανεξάρτητο από τη σωματική κίνηση, καθαρά μουσικό 
οργανικό χαρακτήρα ο οποίος εκφράζεται στην ένωσή τους με τη μορφή της σουί-
τας. Η μορφή αυτή στη συνέχεια εξελίσσεται, καθώς κατά τον 19ο αιώνα, με την 
ανάπτυξη των διάφορων εθνικών σχολών, αρκετοί συνθέτες συμπεριλαμβάνουν σ’ 
αυτήν και εθνικούς λαϊκούς χορούς633. Το παράδειγμα της συμφωνίας-ροντό που 
αναφέρθηκε, αποτελεί επίσης αντικειμενοποιημένη έκφραση του νέου (σε σύγκρι-
ση με το μεσαίωνα) περιεχομένου των ποικίλων στοιχείων της μουσικής συνείδη-
σης. 

Οι μεταβολές στο επίπεδο έκφρασης του μουσικού έργου (δηλαδή στη μορφή 
του), όπως και στο επίπεδο του περιεχομένου του (μουσική παράσταση, ιδεατό και 
συναισθηματικό νόημα), συνδέονται με τις μεταβολές στα παραδείγματα δημιουρ-
γίας και πρόσληψης. Ο τονικός τρόπος μουσικού σκέπτεσθαι που υποδείχθηκε α-
ποτελεί παράδειγμα δημιουργίας (αλλά και αποδοχής) διαφορετικό από εκείνο το 
οποίο στηρίζεται στο τροπικό μουσικό σκέπτεσθαι634. Το παράδειγμα αυτό συνδέ-
εται με διαφορετικό μουσικό υλικό και με νέους τρόπους οργάνωσης του. 

Από την άλλη πλευρά, όταν το μουσικό έργο αποκτά τον αφηρημένο χαρακτή-
ρα της υποκειμενικής έκφρασης και όταν μεταβάλλεται το ίδιο το περιεχόμενο που 
εκφράζει, η μουσική παράσταση μετατρέπεται σε πολύσημο υποκειμενικό καλλιτε-
χνικό και αισθητικό μήνυμα635. Στη βάση αυτή, το μουσικού έργο αποκτά νέες επι-
κοινωνιακές δυνατότητες, ενώ η μεταβολή αυτή εισάγει αλλαγές και στους κώδικες 
μουσικής επικοινωνίας. Ο ακροατής πρέπει πλέον να είναι σε θέση να ανταποκρι-
θεί σε νέες απαιτήσεις για να μπορεί να προσανατολιστεί τόσο στο επίπεδο έκ-
φρασης, όσο και στο επίπεδο περιεχομένου του μουσικού έργου636. 
                                                      
633 Α. Αμαραντίδης, Μουσική Μορφολογία, Αθήνα: Κ. Παπαγρηγορίου – Χ. Νάκας 1990, σελ. 270. 
634 Το μεσαιωνικό παράδειγμα δημιουργίας και πρόσληψης μπορεί να εκφραστεί συνοπτικά με τη βοή-

θεια του αξιώματος το οποίο διακηρύσσει ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος (234-περίπου 305) 
– ένας από τούς πρώτους στοχαστές οι οποίοι εφάρμοσαν την ηθική θρησκευτική διχοτόμηση του 
μουσικού υλικού: «non voce, sed corde cantare» («πρέπει να τραγουδάμε όχι με τη φωνή, αλλά με την 
καρδιά»). Βλ. Densch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 88. 

635 Η απώλεια της μονοσημίας και της αμεσότητας του ιδεατού και συναισθηματικού περιεχομένου το 
οποίο εκφράζεται παρατηρείται ήδη από τον Johnann Wolfgang Goethe (βλ. D. Zoltai, όπ. παρ., σελ. 
317). 

636 Προφανώς, το τονικό μουσικό υλικό απαιτεί διαφορετική προετοιμασία από τον ακροατή, σε σύγκρι-
ση με το τροπικό μουσικό υλικό. Μεταξύ άλλων, η ταξινόμηση του ακροατή με βάση το βαθμό αντα-
πόκρισής του στις απαιτήσεις αυτές, φαίνεται να ευσταθεί περισσότερο από την ταξινόμηση που βα-
σίζεται στις προτιμήσεις ορισμένων ειδών μουσικής. Τα ποικίλα είδη θέτουν και διαφορετικές απαι-
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Με άλλα λόγια πρόκειται για την εμφάνιση ενός νέου τύπου σημαντικής*: η 
κυρίαρχη πεποίθηση, σύμφωνα με την οποία η πραγματικότητα που προσλαμβά-
νουμε έχει κάποιο υπερβατικό νόημα, εκτοπίζεται από την πεποίθηση πως το νόη-
μα αυτό είναι ορθολογικά προσεγγίσιμο και τίθεται υπό αμφισβήτηση η υπερφυ-
σική του υπόσταση. Στο χώρο της μουσικής τέχνης αντίστοιχα, αλλά και στο χώρο 
της τέχνης γενικά, αυτό σημαίνει ότι πίσω από τις δύο όψεις του μουσικού έργου 
που υποδείχθηκαν (επίπεδο έκφρασης και επίπεδο περιεχομένου), δεν αναζητείται 
πλέον το μυστικό νόημα κάποιας υπερβατικής, υπερφυσικής πραγματικότητας η 
οποία βρίσκεται στο επέκεινα των ανθρώπινων αισθήσεων637, αλλά το ιδεατό και 
συναισθηματικό νόημα το οποίο ενσαρκώνεται στο έργο από το δημιουργό του638. 

Παράλληλα, και σε αντιστοιχία με τις μεταβολές στην κοινωνική θέση του α-
τόμου, ο συνθέτης και ο ερμηνευτής βαθμιαία εδραιώνονται στη μουσική συνεί-
δηση ως δημιουργικά υποκείμενα, ενώ ο ακροατής αποκτά τις ιδιότητες του ενεργά 
προσλαμβάνοντος υποκειμένου. Η μεταβολή αυτή πραγματοποιείται όταν τα χαρα-
κτηριστικά της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής που υποδείχθηκαν, μετατρέπο-
νται κατά τον 19ο αιώνα σε κυρίαρχα. Σχετικά μ’ αυτό, δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι στο χώρο της φιλοσοφίας της μουσικής τα προβλήματα που αφορούν το δημι-
ουργικό υποκείμενο και τον ακροατή ως ενεργό προσλαμβάνον υποκείμενο, τίθε-
νται ακριβώς κατά την ίδια περίοδο. 

Η ισχυρή επίδραση που ασκούσε η θεωρία της μίμησης στις προηγούμενες ι-
στορικές περιόδους αφενός, και αφετέρου ο κυρίαρχος δεσμός της προσωπικής 
εξάρτησης, κάνουν αδύνατο το στοχασμό για το υποκείμενο ως τέτοιο. Στις συν-
θήκες αυτές, το υποκείμενο (και για την ακρίβεια ο αποδέκτης) θεωρείται μάλλον 
αντικείμενο επίδρασης, παρά υποκείμενο της αισθητικής πρόσληψης639. Η Αναγέν-
                                                                                                                                                                           

τήσεις, οπότε η δυνατότητα ανταπόκρισης σ’ αυτές αποδεικνύεται και πάλι καθοριστική για την ταξι-
νόμηση του ακροατηρίου. Το πρόβλημα αυτό ωστόσο, δεν θα εξεταστεί εδώ. Αναλυτικότερα για το 
πρόβλημα αυτό βλ. για παράδειγμα: Bagriyana Ilieva, όπ. παρ., σελ. 84-87, T. W. Adorno, Einleitung 
in die Musiksoziologie, Frankfurt/Main: Rowohlt 1968, σελ. 15-23 και Stoyan Stoyanov, Problemat 
Muzika – Tchovek (Το Πρόβλημα Μουσική – Άνθρωπος), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences 1983, 
σελ. 154-173. 

* Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια των σχέσεων ανάμεσα στις σημασίες (ως ιδεατές 
παραστάσεις) και τα αναφερόμενα. 

637 Όπως είναι γνωστό, κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι οι μελωδίες του Γρηγοριανού Αντιφωναρίου ήταν 
υπαγορευμένες από το Άγιο Πνεύμα. Η μυστικιστική σημαντική που αποτελεί τον πυρήνα του μεσαι-
ωνικού παραδείγματος πρόσληψης, εκφράζεται από μία σειρά στοχαστών του μεσαίωνα: ο Marchettus 
da Padua (13ος αιώνας) ανακαλύπτει στη μουσική σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελίων, ενώ ο Johan-
nes de Muris (13ος αιώνας) φτάνει στο αποκορύφωμα αναλύοντας τη μουσική ως σύμβολο της μορ-
φής που έχει η εκκλησία (βλ. Hans J. Moser, όπ. παρ., σελ. 117). 

638 Φυσικά, η προσέγγιση του νοήματος του μουσικού έργου δεν είναι αποκλειστικά (και ανάλογα με το 
ίδιο το έργο δεν είναι κυρίως) ορθολογική διαδικασία. Όπως υποδείχθηκε ήδη, η αναλογία μεταξύ ορ-
θολογικής και συναισθηματικής αρχής (ή – γενικότερα – ανορθολογικής αρχής, η οποία περιλαμβάνει 
και τη διαίσθηση) ποικίλλει στις διάφορες μορφές δραστηριότητας. Η ενότητά τους πάντως, στο 
πλαίσιο της ανάλυσης αυτής θεωρείται πάντοτε δεδομένη. 

639 Τέτοιου είδους τοποθέτηση του προβλήματος παρατηρείται σχεδόν σε όλες της θεωρίες για τη μουσι-
κή τέχνη μέχρι τον προηγούμενο αιώνα. Εξαίρεση αποτελούν οι θεωρίες του Σέξτου του Εμπειρικού 
και του Διογένη του Βαβυλώνιου, οι οποίοι υποστηρίζουν αποφασιστικά την ενεργητικότητα του υ-
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νηση με τις ψευδαισθήσεις της περί τιτανικής ατομικότητας και ιδιαίτερα ο Δια-
φωτισμός με την ψευδαίσθηση για τη λύση των κοινωνικών αντινομιών με τη 
μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση (ιδέα, η οποία θέτει εκ νέου το υποκείμενο στη 
θέση αντικειμένου επίδρασης) δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για να αναπτυ-
χθεί μια άλλη άποψη για το μουσικοποιητικό και το προσλαμβάνον υποκείμενο. 

Όπως υποδείχθηκε, η μουσική συνείδηση δεν είναι εντελώς αυτόνομη και ανε-
ξάρτητη από τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής συνείδησης. Περιλαμβάνει μια σει-
ρά από στοιχεία των άλλων μορφών κοινωνικής συνείδησης, ενώ ταυτόχρονα αλ-
ληλεπιδρά μ’ αυτές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σύστημα από λύσεις και αποφάσεις 
που αφορούν την οργάνωση του μουσικού υλικού (δηλαδή κάθε μουσικοποιητικό 
παράδειγμα), όπως και κάθε παράδειγμα πρόσληψης, αφού προϋποθέτει κάποιο 
αξιολογικό, γνωστικό και συναισθηματικό υπόβαθρο, ενέχει μια σειρά από κοσμο-
θεωρητικές, φιλοσοφικές αισθητικές, ιστορικές, ψυχολογικές κ.λπ. αντιλήψεις640. 
Το συμπέρασμα αυτό επιβάλλεται από την ανάλυση της μουσικής κοσμολογίας 
που προηγήθηκε, από τα διάφορα είδη απόψεων που αφορούν την προσέγγιση του 
μουσικού υλικού και τα οποία εξετάστηκαν (βλ. για παράδειγμα σημείωση 167), 
καθώς και από τις γενικές μεθοδολογικές θέσεις της ανάλυσης αυτής. 

Η ορθολογική μουσική συνείδηση προσδίδει νέο χαρακτήρα και στις σχέσεις 
ανάμεσα στην ίδια και τις άλλες μορφές κοινωνικής συνείδησης. Οι μεταβολές στα 
διάφορα στοιχεία της μουσικής συνείδησης που εξετάστηκαν, εκτοπίζουν την κυ-
ριαρχία της ηθικής και θρησκευτικής συνείδησης – κυριαρχία που καθόριζε τις 
σχέσεις της μουσικής συνείδησης με τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής συνείδησης 
στη διάρκεια του μεσαίωνα. Αυτή η διαδικασία εκτοπισμού συνιστά μία έκφραση 
εξορθολογισμού της κοινωνικής ζωής, συγκεκριμενοποιημένη στο χώρο της μου-
σικής κουλτούρας. Η αποκατάσταση της ορθολογικότητας και της αισθητότητας* η 
οποία συνδέεται με τη διαμόρφωση νέας σημαντικής, δίνει προτεραιότητα στην 
παρατήρηση και το πείραμα, έναντι του μυστικιστικού βιώματος, στην προσπάθεια 
να προσδιοριστούν οι κανόνες, με βάση τους οποίους μπορεί να οργανωθεί το 
μουσικό υλικό641. 

Με την έννοια αυτή, αναπτύσσεται ένας νέος τύπος σχέσης ανάμεσα στη μου-
σικής και την επιστημονική συνείδηση642. Η απόσταση ανάμεσα στη θεώρηση του 
                                                                                                                                                                           

ποκειμένου. Οι απόψεις τους όμως δεν έτυχαν βαθύτερης επεξεργασίας στους επόμενους αιώνες. 
640 Με την έννοια αυτή, δεν είναι εύλογη η αποδοχή εκείνης της πρότασης του André Cuvelier που υπο-

δείχθηκε, σύμφωνα με την οποία το περιεχόμενο του μουσικού έργου περιορίζεται αποκλειστικά στο 
πλαίσιο των ιρασιοναλιστικών υποτιθέμενων μουσικών συναισθημάτων. 

* Για τον όρο αυτό βλέπε στη σελίδα 42. 
641 Είναι ενδεικτική, σχετικά μ’ αυτό, η συμβουλή που δίνει ο Vincenzo Galilei (1520-1591): πρέπει να 

παρατηρούνται οι διακυμάνσεις του τονισμού κατά την έκφραση των ποικίλων συναισθημάτων στους 
διάφορους ανθρώπους (βλ. Denesch Zoltai, όπ. παρ., σελ. 174). Είναι επίσης ενδεικτική η ανάπτυξη 
των ερευνών γύρω από τις ακουστικές βάσεις της αρμονίας, τα θεμέλια των οποίων θέτει ο Gioseffe 
Zarlino (1517-1590). Η πίστη στην υποθετική μουσική των σφαιρών εκτοπίζεται πλέον από τη μελέτη 
των νόμων στους οποίους υποτάσσονται οι ηχητικές σχέσεις (βλ. Enrico Fubini, όπ. παρ., σελ. 77). 

642 Στην ουσία, αυτός ο νέος τύπος σχέσης χαρακτηρίζει όλες τις μορφές καλλιτεχνικής συνείδησης. 
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μουσικού υλικού ως μέσου για να εκφράζεται η συναισθηματικότητα του υποκει-
μένου και στη θεώρησή του ως πεδίου έρευνας – θεώρηση που χαρακτηρίζει ορι-
σμένες τάσεις της μουσικής πρωτοπορίας κατά τον 20ό αιώνα – σκιαγραφεί την 
ανάπτυξη της παραπάνω σχέσης. Η σχέση δηλαδή ανάμεσα στο επιστημονικό και 
το καλλιτεχνικό (και ειδικότερα το μουσικό) σκέπτεσθαι δεν είναι στατική. 

Με την επίδραση του θετικισμού αναπτύσσονται κατά το 19ο αιώνα η επιστη-
μονική μελέτη των τονικών σχέσεων και οι ψυχολογικές παράμετροι της μουσικής 
πρόσληψης, η επιστημονική μουσικολογία, κ.λπ. Αργότερα, κατά τον 20ό αιώνα, 
μια σειρά από επιστημονικές μεθόδους – και κυρίως μαθηματικές – θα εφαρμο-
στούν στην προσπάθεια να προσδιοριστεί το μουσικό υλικό. Ο εκτοπισμός της αρ-
χής της εκφραστικότητας από τη αρχή της κατασκευαστικότητας643 μπορεί να θε-
ωρηθεί ως λογική κατάληξη της διείσδυσης του επιστημονικού τρόπου σκέψης 
στο χώρο του μουσικού, με την προϋπόθεση ότι η διείσδυση αυτή συντελείται υπό 
την επίδραση των ιδεών του θετικισμού. Ο εκτοπισμός αυτός νοείται με την έννοια 
ότι το μουσικό έργο δεν θεωρείται πλέον έκφραση της υποκειμενικής συναισθημα-
τικότητας (αυτό άλλωστε είναι και το ρομαντικό παράδειγμα δημιουργίας και 
πρόσληψης), αλλά θεωρείται ορθολογική κατασκευή644. Η διαδικασία αυτή μπορεί 
να προσδιοριστεί ως αισθητική έκφραση της μετάβασης από τον mundus sensibilis 
(αισθητό κόσμο – τον κόσμο των αισθήσεων) στον mundus intelligibilis (κατανοη-
τό κόσμο – στον κόσμο των εννοιών)645, ή από τη συναισθηματική και μυθολογική 
αντίληψη της πραγματικότητας στην ορθολογική της θεώρηση, γεγονός που συνε-
πάγεται και ριζική μεταβολή στη σχέση του ανθρώπου προς τη φύση. 

3. Όψεις της μετανεωτερικής μουσικής συνείδησης 
Οι τάσεις που περιγράφηκαν όμως, με τις οποίες εκφράζεται συνιστούν 

καλλιτεχνικά και μουσικά η διαδικασία εξορθολογισμού, δεν υφίστανται χωρίς τον 
αντίποδά τους. Με την επίδραση σειράς μεταβολών, οι οποίες υποδείχθηκαν ήδη 
στο εισαγωγικό κεφάλαιο (παράγραφος 4), με τον κλονισμό της πίστης στην κα-
θολική ισχύ του εργαλειακού Λόγου και την επακόλουθη απογοήτευση από αυτόν, 
κλονίζεται και η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά συστήματα αξιών τα οποία δια-
μορφώθηκαν με την επιρροή των ιδεών του Διαφωτισμού. Η διαδικασία αυτή εκ-
φράζεται και μέσω της μουσικής κουλτούρας. Αυτή η αντίθετη τάση, η οποία πα-
ρατηρείται ήδη στους εκπροσώπους του ρομαντισμού, καταλήγει λογικά να απορ-
ρίψει κάθε συνέπεια της παραδοσιακής προσέγγισης του μουσικού υλικού για τη 

                                                      
643 Και εδώ μπορούν να αποκαλυφθούν πολύ ενδιαφέρουσες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις αρχές του 

δομισμού (στρουκτουραλισμού) και του τρόπου μουσικής σκέψης. 
644 Peter Faltin, Über den Verlust des Subjekts in der Neuen Musik. Anmerkungen zum Komponieren am 

Ausgang der 70er Jahre – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics and Sociology of Mu-
sic, vol. X, Nr. 2 (Δεκέμβριος 1979), σελ. 183-186. 

645 Όπ. παρ., σελ. 184. 
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μορφοπλασία – καταλήγει στην απόρριψη που συνδέεται με την πολιτισμική κα-
τάσταση η οποία αρχίζει να διαμορφώνεται κατά τη δεκαετία του εβδομήντα. 

Η προσέγγιση του John Cage αποτελεί τυπικό παράδειγμα αναφορικά με τα 
παραπάνω. Η αποδοχή των φυσικών ηχητικών δεδομένων από την αισθητική του 
τυχαίου (των aleatorics ή της μουσικής του απροσδιόριστου, του ακαθόριστου, του 
αστάθμητου) αντιπαρατίθεται στην παραδοσιακή επιλεκτική προσέγγιση του ηχη-
τικού συνεχούς646 που έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του μουσικού υλι-
κού647. Με τον τρόπο αυτό απορρίπτεται κάθε προσπάθεια για καλλιτεχνικό «ε-
ξευγενισμό» του φυσικού δεδομένου και για άσκηση ελέγχου στο δεδομένο αυτό. 
Κατά δεύτερο λόγο, απορρίπτεται η χρήση οποιασδήποτε μορφής συντακτικού 
που θα μπορούσε να προσδώσει λογικό υπόβαθρο στη μουσική ηχητική ακολουθία 
και να επιδείξει έτσι την άσκηση ορθολογικού ελέγχου πάνω στο φυσικό δεδομέ-
νο. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, οποιοσδήποτε ήχος μπορεί να ακολουθείται από 
οποιονδήποτε ήχο. 

Έτσι πραγματοποιείται η αρχική επιδίωξη η οποία συνίσταται στην ταύτιση 
του μουσικού υλικού με τους ήχους της καθημερινότητας και στην ταύτιση της 
μουσικοποιητικής δραστηριότητας με την καθημερινή ζωή (άλλωστε, ακριβώς αυ-
τό είναι και το νόημα του έργου «4΄ 33΄΄ tacit»)648. Η προσέγγιση αυτή του μουσι-
κού υλικού αποτελεί προσπάθεια να απαλειφθούν τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και 
την καθημερινότητα, και παράλληλα υπογραμμίζεται η επιθυμία να μην θεωρείται 
το μουσικό έργο πολύσημο υποκειμενικό μήνυμα. 

Στην ουσία, η προσέγγιση αυτή απορρίπτει και την παραδοσιακή αντίληψη για 
το μουσικό έργο. Η τάση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως ιδιότυπη αντίδραση στο 
διαχωρισμό της κουλτούρας των ειδημόνων από την κουλτούρα της καθημερινό-
τητας (βλ. σημείωση 297), ο οποίος επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ε-
ξορθολογισμού της κοινωνικής ζωής. Με την έννοια αυτή όμως, η τάση αυτή μπο-
ρεί να θεωρηθεί και ως προσπάθεια να παρακαμφθεί η διάσπαση της ενιαίας μου-
                                                      
646 Η παραδοσιακή προσέγγιση του μουσικού υλικού μπορεί σε γενικές γραμμές να προσδιοριστεί ως 

επιλογή των «κατάλληλων» μουσικών ήχων και μετέπειτα καλλιτεχνική τους επεξεργασία. 
647 Μπορεί να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει ένα κοινό γνώρισμα ανάμεσα στα aleatorics και τη συγκεκριμέ-

νη μουσική (musique concrète), η οποία επίσης χρησιμοποιεί ήχους της καθημερινότητας. Όπως γρά-
φει ο Pierre Schaeffer, «…όταν το 1948 πρότεινα τον όρο ‘συγκεκριμένη μουσική’, επιδίωκα με τη 
χρήση του επιθέτου αυτού να σημειώσω μία αντιστροφή στο πλαίσιο της μουσικής εργασίας. Αντί της 
σημείωσης των μουσικών ιδεών με τη βοήθεια των συμβόλων του σολφέζ και της εναπόθεσης της 
πραγματοποίησής τους σε ορισμένα μουσικά όργανα, επρόκειτο για συλλογή του συγκεκριμένου ή-
χου, από όπου και να προέρχεται αυτός, και για την ‘απόσταξη’ των μουσικών αξιών που περιείχε δυ-
νητικά» (Pierre Schaeffer, όπ. παρ., σελ. 23). Είναι σαφές ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη μουσική δεν 
απορρίπτει τελικά οποιαδήποτε επακόλουθη καλλιτεχνική επεξεργασία του ηχητικού δεδομένου. 

648 Βλ. Enrico Fubini, όπ. παρ., σελ. 247-250, καθώς επίσης και Frank W. Hoogerwerf, Cage contra Stra-
vinsky, or Delineating the Aleatory Aesthetic – στο περιοδικό International Review of the Aesthetics 
and Sociology of Music, vol. VII, Nr. 2 (Δεκέμβριος 1976), σελ. 235-247. Στο ίδιο πλαίσιο τίθενται 
και τα λεγόμενα συμβάντα (happenings), τα οποία θα έπρεπε βασικά να προκύπτουν αυθόρμητα και 
να αποτελούν μορφές συγκρητικής καλλιτεχνικής έκφρασης (ενότητα μουσικής, χορού, απαγγελιών, 
κ.λπ.). 



 159

σικής συνείδησης, δηλαδή ως προσπάθεια για υπέρβαση της διαφοροποιημένης 
μουσικής συνείδησης. 

Η περίπτωση της μουσικής του τυχαίου που εξετάστηκε σκιαγραφεί ένα παρά-
δειγμα δημιουργίας εντελώς διαφορετικό από εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει την 
παραδοσιακή μουσική συνείδηση. Σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται στην 
ανάλυσή μας, αυτό το παράδειγμα δημιουργίας αποτελεί μόνο την εξωτερικευμένη 
έκφραση των στοιχείων μιας μορφής μουσικής συνείδησης που είναι εντελώς δια-
φορετική από εκείνη η οποία αντιστοιχεί στην κυρίαρχη εξορθολογισμένη μουσι-
κή ζωή του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Η διαδικασία που ανα-
λύουμε αναπαριστά στην κοινωνική συνείδηση τη διαδικασία «μαζικοποίησης» 
του μουσικού έργου που εξετάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η μαζικοποίηση 
αυτή έχει ουσιαστική σημασία για τη διαμόρφωση της μουσικής συνείδησης. 

Η μετατροπή της μουσικής ζωής σε απρόσωπο θεσμό με την «κατάληψη» του 
μουσικού έργου από τις εμπορευματοχρηματικές σχέσεις (παρά το γεγονός ότι δεν 
προσφέρεται για κάτι τέτοιο649), είναι η βάση πάνω στην οποία εμφανίζεται και 
αναπτύσσεται μια νέα μορφή μουσικής κουλτούρας – η λεγόμενη μαζική μουσική 
κουλτούρα. Με αυτό το υπόβαθρο δημιουργείται και εξελίσσεται αντίστοιχη μορ-
φή μουσικής συνείδησης η οποία όχι μόνο τρέφεται από τον τύπο του μουσικού 
έργου που περιγράφηκε πρώτος στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. σελ 139), αλλά 
απαιτεί κιόλας τη δημιουργία του. Αν κρίνει κανείς από τα κέρδη και την ευρύτητα 
διάδοσης αυτού του τύπου μουσικού έργου, μπορεί να συμπεράνει πως αυτή η 
μορφή μουσικής συνείδησης είναι κυρίαρχη. 

Το πρόβλημα αυτό δεν είναι ουσιώδες μόνο, ή δεν είναι ουσιώδες τόσο από 
την άποψη του ίδιου του γεγονότος της εμπορευματοποίησης του μουσικού έργου. 
Η σημασία του έγκειται μάλλον στο γεγονός ότι η αντίστοιχη μορφή μουσικής συ-
νείδησης συνδέεται με δοσμένη μορφή πνευματικής* (αλλά και οικονομικής) εξου-
σίας. Όπως υποδείχθηκε όμως, οι αρνητικές όψεις της εμπορευματοποιημένης 
κουλτούρας (συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής), τις οποίες διερευνούν οι 
θεωρητικοί της Σχολής της Φραγκφούρτης, δεν μπορούν να εκληφθούν ως οι μό-
νες, αποκλειστικά και καθολικά ισχύουσες.  

Όπως όλα τα φαινόμενα, έτσι και η υποταγή της μουσικής κουλτούρας στις 
εμπορευματοχρηματικές σχέσεις εκδηλώνει την ιδιότυπη διαλεκτική της. Από τη 
μία πλευρά συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός τύπου μουσικής συνείδησης ο οποίος 
σε γενικές γραμμές είναι συντηρητικός και κομφορμιστικός. Από την άλλη πλευ-
ρά, χάρη στην κυριαρχία αυτών των σχέσεων στη σφαίρα της μουσικής ζωής, 
πραγματοποιείται σειρά διαδικασιών οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
θετικές (μερικές από αυτές υποδείχθηκαν ήδη στο εισαγωγικό κεφάλαιο). Είναι 
θετικές από την άποψη των δυνατοτήτων που δημιουργούνται για τη διάδοση της 
                                                      
649 T. W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt am Main: Ullstein 1978, σελ. 13. 
* Δηλαδή ιδεολογικής. 
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μουσικής κουλτούρας και τη διεύρυνση του ορίζοντα της μουσικής συνείδησης. 
Ένα ακόμη παράδειγμα σχετικά με το παραπάνω αποτελεί και η πλατειά διά-

δοση των νέων τάσεων – γεγονός που ευνοεί τις διαδικασίες μεταβολής και αλλα-
γής της μουσικής συνείδησης με τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της, έστω και 
αν ο εμπλουτισμός αυτός πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς. Τυπική εκδήλωση 
αυτού αποτελεί η τάση για οπτικοποίηση του μουσικού έργου. Ο κατηγορηματικός 
ισχυρισμός πως η τάση αυτή εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια650 δεν ευσταθεί. Ευ-
σταθεί όμως ο ισχυρισμός ότι αποκτά εντελώς καινούργιο «προφίλ» στη διάρκεια 
του 20ού αιώνα. 

Προφανώς, η καλλιτεχνική πρακτική έκφραση της θεωρίας για τις αντιστοιχί-
ες* διαφέρει ουσιαστικά από τη «φιλμικά επηρεασμένη ακουστική αντίληψη»651. Ο 
όρος αυτός σημειώνει τη μεταβολή στη μουσική πρόσληψη που επέρχεται με την 
αλληλεπίδραση μουσικής και εικόνας η οποία πραγματοποιείται στην κινηματο-
γραφική ταινία652. Πραγματική αισθητική οπτικοποίηση του μουσικού έργου ω-
στόσο, παρατηρείται όχι στην κινηματογραφική ταινία, αλλά στο βιντεοκλίπ. Η 
διαφορά εδώ είναι ουσιαστική. Στον κινηματογράφο, η μουσική είναι υποταγμένη 
στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων και εξ ορισμού η ανάπτυξή 
της υποτάσσεται στην κινηματογραφική ροή. Στο βιντεοκλίπ, αντίθετα, η φιλμική 
(με την καλλιτεχνική έννοια του επιθέτου αυτού) ροή είναι υποταγμένη στη μου-
σική ανάπτυξη. Η εικόνα δημιουργείται στη βάση της μουσικής που έχει ήδη δη-
μιουργηθεί και εξ ορισμού υποτάσσεται σ’ αυτήν653. 

Το βιντεοκλίπ, δημιουργώντας ένα νέο τρόπο μουσικής πρόσληψης, συνδέεται 
με την αποσπασματική πρόσληψη της πραγματικότητας σε μεγαλύτερο βαθμό από 
το φιλμ654. Πιο συγκεκριμένα, η αποσπασματική πρόσληψη της πραγματικότητας 
                                                      
650 Βλ. Dimitar Avramov, Estetika na modernoto izkustvo (Αισθητική της Μοντέρνας Τέχνης), Sofia: Nau-

ka i Izkustvo 1969. Ο συγγραφέας, εξετάζοντας τη σχέση και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διά-
φορες μορφές τέχνης και ανάμεσα στις ποικίλες αισθητικές αντιλήψεις οι οποίες στηρίζονται σ’ αυτές, 
λαμβάνει υπόψη του τη θεωρία για τις αντιστοιχίες, καθώς επίσης και τη σημασία της στην καλλιτε-
χνική πρακτική. 

* Πρόκειται για τη ρομαντική θεωρία για τις αντιστοιχίες (correspondences, Übereinstimmungen). 
651 Werner Klüppelholz, Zur Soziologie der Neuen Musik – στο περιοδικό International Review of the 

Aesthetics and Sociology of Music, vol. XI, Nr. 1 (Ιούνιος 1979), σελ. 79. 
652 Το ζήτημα αυτό έχου διερευνήσει πολλοί όπως οι Giuseppe Becce και Hans Erdmann (Allgemeines 

Handbuch der Film Musik, Berlin 1927), ο Kurt London (Film Music, London 1936), οι Hans Eisler 
και T. W. Adorno (Komposition für den Film, München 1969), οι John Huntley και Roger Manvell 
(The Technique of Film Music, N.Y. 1957), η Zofia Lissa (Ästhetik der Filmmusik, Berlin 1965), κ.ά. 
Βλ. αναλυτικότερα Wolfgang Thiel, Filmmusik in Geschichte und Gegenwart, Berlin: Henschelverlag 
Kunst und Gesellschaft 1981. 

653 Από την άποψη αυτή για παράδειγμα, η κινηματογραφική ταινία Φαντασία του Walt Disney, έχει δη-
μιουργηθεί σύμφωνα με την αρχή του βιντεοκλίπ και όχι σύμφωνα με τις «παραδοσιακές» φιλμικές 
κατασκευαστικές αρχές. 

654 Για τον τύπο αυτό πρόσληψης της πραγματικότητας (ο οποίος κατά μία άποψη χαρακτηρίζει τη μετα-
μοντέρνα κατάσταση) και τη σχέση του με το φιλμ βλ. Werner Klüpelholz, όπ. παρ., σελ. 79. Ο συγ-
γραφέας υποδεικνύει ότι «…στην κινηματογραφική ταινία μπορούν να παραμορφωθούν σε βαθμό που 
να καταλήξουν μη αναγνωρίσιμες, τόσο η διάσταση του χώρου της πραγματικότητας (με κατάλληλες 
ρυθμίσεις της κάμερας, του διαφράγματος και με το μοντάζ), όσο και η χρονική της διάσταση (μέσω 
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επιβάλλεται ως κυρίαρχη από το βιντεοκλίπ, κάτι που δεν συμβαίνει με την κινη-
ματογραφική ταινία, όπου η ανασύνθεση του χωροχρόνου παραμένει κρυμμένη 
από το βλέμμα του θεατή655. Στο βιντεοκλίπ ο χωρόχρονος όχι μόνο μπορεί να 
κερματισθεί και να ανασυντεθεί, αλλά η ανασύνθεση αυτή επιβάλλεται κιόλας ως 
αναγκαία προϋπόθεση656. 

Επίσης, ενώ η κινηματογραφική ταινία επιβάλλει τη φιλμικά επηρεασμένη 
μουσική πρόσληψη, το βιντεοκλίπ πραγματοποιεί το αντίστροφο, εφόσον η εμφά-
νιση και η ανάπτυξη της μουσικά επηρεασμένης οπτικής αντίληψης αποκτούν ουσι-
αστικές δυνατότητες. Η αισθητική οπτικοποίηση του μουσικού έργου, όπως και οι 
τάσεις επιστροφής της μουσικής τέχνης στην καθημερινότητα, που υποδείχθηκαν 
στο προηγούμενο κεφάλαιο (και οι οποίες υφίστανται όχι μόνο χάρη στις νέες 
συνθήκες πρόσληψης, αλλά επίσης και χάρη στις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
νέες συνθήκες δημιουργίας), εγγράφονται σε μία γενικότερη τάση. Πρόκειται για 
την εμφάνιση νέων μορφών συγκρητικής κουλτούρας οι οποίες στο χώρο του καλ-
λιτεχνικού πολιτισμού αναπτύσσονται κυρίως υπό το κράτος της κινούμενης εικό-
νας. Είναι προφανές ότι η οπτικοποίηση του μουσικού έργου δημιουργώντας ένα 
νέο πρότυπο (παράδειγμα) πρόσληψης, συμβάλλει στη μεταβολή της μουσικής 
συνείδησης. 

Οι νέες τάσεις οπτικοποίησης του μουσικού έργου θα ήταν αδιανόητες χωρίς 
μία βασική προϋπόθεση των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων: την ευρύτατη α-
νάπτυξη του επικοινωνιακού δικτύου, της τεχνολογίας αποθήκευσης, επεξεργασί-
ας και μετάδοσης της πληροφορίας. Όπως υποδείχθηκε, η συνάρτηση αυτή, ευ-
νοώντας την ευρεία διάδοση των νέων τάσεων και συμβάλλοντας έτσι στη δια-
μόρφωση της νέας πολιτισμικής κατάστασης, έχει τόσο θετικές, όσο και αρνητικές 
συνέπειες. Μια σειρά από κατευθύνσεις στο χώρο της μουσικής τέχνης στρέφεται 
ενάντια ακριβώς στην αρνητική όψη των συνεπειών αυτών. Η κριτική τους προ-
σανατολίζεται κυρίως κατά του ιδεολογικού πυρήνα της εμπορευματοποιημένης 
μουσικής κουλτούρας, δηλαδή κατά της εργαλειακής ορθολογικότητας657. 

Το παράδειγμα της αισθητικής του τυχαίου διευκρινίζει μία από τις ποικίλες 
κατευθύνσεις της τάσης την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως «κριτική τάση». 
Στην προσπάθειά της να δημιουργήσει έργα του τύπου που στο προηγούμενο κε-
φάλαιο περιγράφηκε ως δεύτερος (βλ. σελ. 139), η τάση αυτή αντιπαρατίθεται 
στην κυρίαρχη μορφή μουσικής συνείδησης και τηρεί κριτική στάση απέναντί 
                                                                                                                                                                           

της επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της ροής των κάδρων). Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να κερματι-
στούν και να συναρμολογηθούν με διαφορετικό τρόπο». Ο συγγραφέας δε διερευνά το βιντεοκλίπ, 
ίσως επειδή το 1979 δεν ήταν ακόμη τόσο διαδεδομένο. 

655 Είναι χαρακτηριστικό, σχετικά με αυτό, ότι τα «άλματα» στο μοντάζ θεωρούνται κατασκευαστικό 
λάθος του φιλμ. 

656 Δεν θα διερευνηθούν εδώ οι αιτίες του φαινομένου αυτού. 
657 Παρά το γεγονός ότι αρκετά σε πολλά ρεύματα η εργαλειακή ορθολογικότητα ταυτίζεται με την ορ-

θολογικότητα γενικά, η κριτική που ασκούν, όπως γίνεται σαφές και από την παρούσα ανάλυση, δεν 
είναι ανεδαφική και δεν στερείται θετικών όψεων. 
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της658. Ανεξάρτητα από τις θεωρητικές αντιρρήσεις τις οποίες προκαλεί η ταύτιση 
της εργαλειακής ορθολογικότητας με την ορθολογικότητα γενικά και τη θέση που 
εξετάστηκε στην παράγραφο για τη μουσική κοσμολογία, δεν μπορεί να απορριφ-
θεί το γεγονός ότι η τάση αυτή θέτει τις βάσεις μίας νέας μορφής μουσικής συνεί-
δησης, διαφορετικής από εκείνη που αντιστοιχεί στην εμπορευματοποιημένη μου-
σική κουλτούρα. 

Είναι περισσότερο ιδιόμορφο το πρόβλημα της πρωτοποριακής μουσικής, ό-
που παρά την ποικιλομορφία των προσπαθειών, των ρευμάτων και των προσεγγί-
σεων του μουσικού υλικού και των μορφοπλαστικών αρχών, δεν είναι αδύνατο να 
προσδιοριστεί το κοινό τους υπόβαθρο. Διότι το υπόβαθρο αυτό συνίσταται στην 
εξωαισθητική επιδίωξη «…να ασκηθεί κριτική σε κοινωνικά φαινόμενα, καθώς 
και στην προσπάθεια να αλλάξουν τα φαινόμενα αυτά, ακόμη και αν τα μέσα και 
οι σκοποί είναι διαμετρικά αντίθετοι, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον μαρ-
ξιστή Nono και το μυστικιστή Stockhausen»659. Επομένως, παρατηρείται εδώ μια 
σχέση ανάμεσα στην πολιτική και τη μουσική συνείδηση, η οποία δεν εκφράζεται 
πάντοτε ρητά, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον Luigi Nono. Η σχέση αυτή 
δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί μονοσήμαντη και «ευθύγραμμη» αλληλεπί-
δραση. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποσιωπηθεί και το γεγονός ότι οι πνευματι-
κές αναζητήσεις κάθε εποχής (και η προσπάθεια να διαμορφωθεί το μουσικό υλικό 
συνιστά και τέτοιο τύπο αναζήτησης) δεν διεξάγονται ανεξάρτητα και έξω από τα 
καθολικά προβλήματα που την χαρακτηρίζουν. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δ. Αθανασιάδης υποδεικνύει ότι «…οι πνευματικές αναζη-
τήσεις της πυρηνικής εποχής απαιτούσαν ήχους διαφορετικής (σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή) φύσης για τη μουσική έκφραση»660. Εφόσον η επιδίωξη που ανα-
φέρθηκε πραγματοποιείται με τη δημιουργία νέων ποιητικών παραδειγμάτων, νέ-
ων παραδειγμάτων πρόσληψης και νέων κωδίκων μουσικής επικοινωνίας661, που 
συνδέονται με γνωστικά και αξιολογικά συστήματα διαφορετικά από τα παραδο-
σιακά, το σημείο επαφής ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις που εφαρμό-
ζουν ο John Cage, ο Werner Henze, ο Mauricio Kagel, ο Luigi Nono, ο Karlheinz 
Stockhausen, κ.ά., έγκειται στην επιδίωξη να διαμορφωθεί μουσική συνείδηση δι-

                                                      
658 Με την έννοια αυτή, η κριτική μουσική συνείδηση μπορεί να θεωρηθεί περιθωριακή. Πολύ δε περισ-

σότερο που πολλές από τις κατευθύνσεις της κριτικής μουσικής συνείδησης επιδιώκουν συνειδητά τον 
περιθωριακό χαρακτήρα του είδους αυτού, με σκοπό να παραμείνουν μη δημοφιλείς (με την έννοια 
που δίνει στον όρο δημοφιλής ο T. W. Adorno, δηλαδή μαζικός) και αντιεμπορικές. 

659 Werner Klüppelholz, όπ. παρ., σελ. 76. 
660 Δημήτρης Αθανασιάδης, Το Κοινωνικό και Πολιτικό Υπόβαθρο στη Δομή της Σύγχρονης Μουσικής, 

Θεσσαλονίκη: Μακεδονικό Ωδείο 1985, σελ. 17. 
661 Η άποψη, σύμφωνα με την οποία το πρωτοποριακό μουσικό έργο στερείται επικοινωνιακών δυνατο-

τήτων, δε λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτισμικό δημιούργημα από το οποίο να α-
πουσιάζουν εντελώς σημειακές συναρτήσεις και επομένως να μην έχει κανένα νόημα (πρβλ. με Tibor 
Kneif, όπ. παρ., σελ. 95-99). Αυτό ισχύει ακόμη και αν υποτεθεί ότι το μουσικό έργο δεν αποτελεί έκ-
φραση της υποκειμενικής συναισθηματικότητας. 
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αφορετική από εκείνη την οποία θεμελιώνει η εξορθολογισμένη μουσική ζωή662. 
Έτσι, η σύγχρονη διαφοροποιημένη μουσική συνείδηση αποδεικνύεται διαφο-

ρετική από τη διαφοροποιημένη μουσική συνείδηση τόσο του μεσαίωνα, όσο και 
της πρώιμης περιόδου στην ανάπτυξη της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής. Στην 
περίπτωση του μεσαίωνα, η διαφοροποίηση συντελείται υπό το κράτος της ηθικής 
και θρησκευτικής διχοτόμησης. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται ο διαχωρισμός 
ανάμεσα στην αγροτική, την αστική και την αυλική μουσική ζωή και των αντί-
στοιχων μορφών μουσικής συνείδησης. Στη δεύτερη περίπτωση, η μουσικά και 
αισθητικά εκφρασμένη κριτική, με την υποστήριξη των αρχών του ορθολογισμού 
και της αισθησιοκρατίας, στρέφεται κυρίως κατά των κοινωνικών δομών που βρί-
σκονται σε παρακμή και των ηθικών, αισθητικών κ.λπ. αντιλήψεων που υποχω-
ρούν. 

Δεν φαίνεται πάντως να ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι κατά τον 20ό αιώνα η πρω-
τοποριακή μουσική αποτελεί τη μοναδική προσπάθεια να διαμορφωθεί κριτική 
μουσική συνείδηση. Μια σειρά από κατευθύνσεις (ή τάσεις στο πλαίσιο της ίδιας 
κατεύθυνσης), χωρίς να διεκδικούν την υπαγωγή τους σε ό,τι θα μπορούσε να 
προσδιοριστεί ως πρωτοποριακή μουσική, αποδεικνύεται πως βρίσκονται σε θέση 
αν όχι να διαμορφώσουν, τουλάχιστον να θέσουν τις βάσεις για την εμφάνιση 
μορφών της μουσικής συνείδησης οι οποίες αντιπαρατίθενται στην κυρίαρχη. Εί-
ναι άλλο θέμα το ότι συχνά, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα καταλήγουν να 
έχουν αφομοιωθεί και να έχουν γίνει λειτουργικές (με την έννοια που δίνει ο T. W. 
Adorno στον όρο αυτό)663. 

**************************** 

Οι τάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν εδώ, αλλά και εκείνες οι οποίες ανα-
φέρθηκαν στο εισαγωγικό κεφάλαιο, σκιαγραφούν τα όρια μιας νέας εποχής, στο 
κατώφλι της οποίας δεν βρίσκεται μόνο ο μουσικός πολιτισμός, αλλά ο πολιτισμός 
γενικά. Στο πλαίσιο της εποχής αυτής αναπτύσσονται οι διαδικασίες οι οποίες διε-
ρευνήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Προς το παρόν, φαίνεται ότι οι 
ποικίλες μορφές της κοινωνικής συνείδησης βρίσκονται σε διαδικασία αναδια-
μόρφωσης και μετασχηματισμού. Φυσικά, η παρούσα ανάλυση δεν διεκδικεί την 
εξαντλητική πληρότητα, πολύ δε περισσότερο που αναφέρεται σε ένα πλήθος με-
ταβολών οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ακριβώς επειδή διερευνάται 
μία μεταβατική περίοδος664 και οι νέες τάσεις δεν έχουν ακόμη αποκτήσει τη στα-
θερότητα των αποκρυσταλλωμένων αξιολογικών και γνωστικών συστημάτων, 
                                                      
662 Πρβλ. με: Werner Klüppelholz, όπ. παρ. 
663 Πρόκειται για φυσική συνέπεια της δέσμευσής τους με τους μηχανισμούς της εξορθολογισμένης μου-

σικής ζωής. Χτυπητό παράδειγμα αποτελούν ορισμένα είδη της jazz και της rock μουσικής. 
664 Αν και το ερώτημα κατά πόσο η περίοδος αυτή είναι μεταβατική ή όχι περιμένει την απάντησή του. 
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πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Για τους ίδιους λόγους δεν έχουν ακόμη 
αποσαφηνιστεί οι συνέπειες των εξελίξεων που συζητήθηκαν και – το κυριότερο – 
δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η κατάσταση στην οποία οδηγούν. 

Από τις διαπιστώσεις αυτές, δεν εξαιρείται φυσικά η καλλιτεχνική αισθητική 
και πιο συγκεκριμένα η μουσική συνείδηση. Από τη μέχρι τώρα ανάλυση γίνεται 
σαφές ότι είναι αντιφατικές οι πολυποίκιλες τάσεις οι οποίες εμφανίζονται στο 
πλαίσιο της μουσικής ζωής και συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέας μουσικής 
κουλτούρας και νέας μουσικής συνείδησης. Σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμό-
ζεται εδώ όμως, αυτό είναι φυσικό, επειδή η αντιφατικότητα αυτή εκφράζει τη δι-
αλεκτική των ίδιων των διαδικασιών που συντελούνται. 

Η αστάθεια της περιόδου κατά την οποία διαμορφώνεται η νέα πολιτισμική 
κατάσταση, και ειδικότερα ο νέος μουσικός πολιτισμός, θέτει υπό αμφισβήτηση 
μια σειρά από αντιλήψεις και απόψεις οι οποίες θεωρούνταν δεδομένες και μάλι-
στα προφανείς. Ανεξάρτητα από την απάντηση την οποία θα λάβουν τα ανοικτά 
ερωτήματα, δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής το γεγονός ότι η αντιπαράθεση 
ανάμεσα στις ποικίλες μορφές μουσικής συνείδησης εξακολουθεί να υπάρχει και 
μάλιστα οξύνεται. Το ερώτημα αν κάποια από τις μορφές αυτές θα «εκθρονίσει» 
την κυρίαρχη ή όχι, ή το ερώτημα αν θα εμφανιστεί κάτι ποιοτικά διαφορετικό, θα 
βρει την απάντησή του στα επόμενα χρόνια. 

 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Τόσο οι «δημοκρατικές», όσο και οι ολοκληρωτικές εκφάνσεις του εργα-
λειακού Λόγου, οι οποίες σχεδόν επί μία εκατονταετία συνιστούσαν το υπόβαθρο 
των κατεστημένων επικίνδυνων ισορροπιών, αποδείχθηκαν τελικά εξίσου αδιέξο-
δες – φυσικά και πνευματικά θανατηφόρες. Αυτή η αρνητική όψη της εργαλειακής 
ορθολογικότητας τρέφει την κοινή αίσθηση κυρίαρχου χάους, η οποία παρατηρεί-
ται παντού τα τελευταία χρόνια. Η αίσθηση αυτή όμως έχει αναμφίβολα τις ρίζες 
της και στις βαθιές αλλαγές οι οποίες κλονίζουν εκ βάθρων την αντίληψη για τον 
κόσμο που επέβαλε ο υπό συζήτηση τύπος ορθολογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
σύγχρονες τάσεις της κουλτούρας και ειδικότερα της μουσικής κουλτούρας, ευ-
νοούν την ανάπτυξη της αποσπασματικής φιλοσοφικής, αλλά και κοινωνιολογικής 
θεώρησης των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. 

Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του φιλοσοφικού φορμαλισμού και του 
φαινομεναλισμού συνίσταται στην ταύτιση του επιφαινόμενου, δηλαδή της απο-
σπασματικής ποικιλομορφίας, με την ουσία του ίδιου του φαινομένου. Αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι ασύμβατο με εκείνο το είδος διερεύνησης που επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια αντίληψη αντίστοιχη προς το φαινόμενο καθαυτό. 

Από την άποψη αυτή, η μεθοδολογική προσέγγιση που είναι σε θέση να ανα-
κεφαλαιώσει τα θεωρητικά επιτεύγματα και να μετατραπεί σε όργανο για την ανά-
λυση του πραγματικά υφιστάμενου, αφενός δε μπορεί να αρκεστεί στα επιφαινό-
μενα, και αφετέρου δεν επιτρέπεται να αποσπά το φαινόμενο από την ουσία του. 
Το ίδιο το φαινόμενο μάλιστα, με την πολυπλοκότητά του και την ποικιλομορφία 
του υπαγορεύει σε κάποιο βαθμό τον αντίστοιχο χαρακτήρα μεθοδολογικής προ-
σέγγισης. 

Με την έννοια αυτή, η ανάλυση του φαινομένου της μουσικής στο πλαίσιο της 
διαλεκτικής ενότητας της σχέσης ανάμεσα στο κοινωνικό υποκείμενο και το φυσι-
κό δεδομένο με τις διυποκειμενικές σχέσεις, δηλαδή η προσέγγισή του ως μορφής 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, συνιστά τη ζητούμενη οπτική γωνία, με τη βοή-
θεια της οποίας μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε γενικεύσεις. Στο φως της προοπτι-
κής αυτής, ορισμένες διχοτομήσεις φαίνονται περιοριστικές και μάλιστα απατηλές. 
Τέτοιες διχοτομήσεις είναι για παράδειγμα η αντιπαράθεση της ορθολογικής στην 
ανορθολογική αρχή, του αντικειμενικού προσδιορισμού στην υποκειμενική μεγα-
λοφυή δημιουργικότητα, του ενδομουσικού στον εξωμουσικό καθορισμό, της συ-
ναισθηματικής έκφρασης στην ορθολογική απόφανση, της ορθολογικά αναλύσι-
μης καλλιτεχνικής μορφής χωρίς περιεχόμενο στο ανορθολογικά προσεγγίσιμο 
συναισθηματικό περιεχόμενο, της στατικής δομής στη δυναμική διαδικασία κ.λπ. 
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Η υπέρβαση των διχοτομήσεων αυτών, όπως και η υπέρβαση των απολυτοποιή-
σεων οι οποίες συνεπάγονται, είναι δυνατή μόνο με την ταύτιση της κοινωνικής 
και ιστορικής φύσης του φαινομένου που αναλύεται με τη διαλεκτική ενότητα που 
υποδείχθηκε. 

Η προσέγγιση που επιλέχθηκε αποδεικνύεται επίσης ότι είναι σε θέση να γενι-
κεύσει το φιλοσοφικό και το κοινωνιολογικό επίπεδο των ποικίλων όψεων του 
φαινομένου (μουσικολογική, αισθητική, σημειωτική, ψυχολογική, κ.λπ.). Με τον 
τρόπο αυτό, αποδεικνύει ουσιαστικά ότι είναι ακόμη δυνατό να υπάρχει μια μετα-
γλώσσα η οποία ανακεφαλαιώνει τις διάφορες όψεις του φαινομένου, χωρίς να με-
τατρέπεται σε μυθοποιημένο σύνολο από έτοιμες συνταγές. Με τον ίδιο τρόπο, η 
προσέγγιση που επιλέχθηκε αποδεικνύει ότι οι γενικεύσεις αυτού του είδους είναι 
αναγκαίες για την εξεύρεση των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία 
μπορούν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των σύγχρονων τάσεων που παρουσιά-
ζει ο μουσικός πολιτισμός ως συστατικό στοιχείο του πολιτισμού γενικά. Ακριβώς 
η τελευταία σχέση υπογραμμίζει τη γενική σημασία της ειδικά εφαρμοζόμενης με-
θόδου. 

Η μέθοδος αυτή δημιουργεί δυνατότητες για την επεξεργασία συστήματος εν-
νοιών, ικανού να συμπεριλάβει τα σταθερά στοιχεία της ουσίας του φαινομένου, 
χωρίς να διαφύγει της προσοχής του η εναλλακτικότητα των συγκεκριμένων, συ-
μπεριλαμβανομένων και των σύγχρονων, εκφάνσεών του. Η επεξεργασία εννοιο-
λογικού συστήματος πραγματοποιείται τόσο με την έννοια ότι εμπλουτίζεται το 
περιεχόμενο των όρων που ήδη υπάρχουν (προσαρτημένο και ελεύθερο Ωραίο, 
μουσικό υλικό, μουσικό έργο, μουσική ζωή, μουσική συνείδηση, ακουστική εικό-
να, μουσική σκέψη, κ.λπ.), όσο και με την έννοια ότι προτείνονται νέες έννοιες 
(κοινωνική θέση του μουσικού έργου, συμβεβηκός και εργαλειακότητα του μου-
σικού υλικού, οντολογία του μουσικού έργου, τονισμικός χωρόχρονος, διαφορο-
ποιημένη μουσική συνείδηση, αισθητική οπτικοποίηση του μουσικού έργου). 

Σύμφωνα με τη μέθοδο που προτάθηκε στην ανάλυση που προηγήθηκε, η α-
πόσπαση του φαινομένου από την ουσία του αποφεύγεται με την εξέταση των ε-
ξωτερικευμένων, υλοποιημένων εκδηλώσεων της συγκεκριμένης μορφής της δρα-
στηριότητας. Τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν το μουσικό υλικό και το μουσικό έρ-
γο. 

Η θεώρηση του μουσικού υλικού στο πλαίσιο της ανθρώπινης δραστηριότητας 
αποκαλύπτει δύο όψεις οι οποίες βρίσκονται σε ενότητα. Από αντικειμενική άπο-
ψη, το μουσικό υλικό συνιστά αντικείμενο της αντίστοιχης ιδιότυπης μορφής της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Με αυτή του την ιδιότητα είναι ταυτόχρονα φυσικό 
υπόστρωμα και μέσο καλλιτεχνικής αναπαραστατικής πραγματοποίησης. Από υ-
ποκειμενική άποψη, το μουσικό υλικό συνιστά εκφραστικό μέσο και διυποκειμε-
νικό μέσο επικοινωνίας. Εφόσον ο όρος «μουσικό υλικό» σημειώνει την ανεξαρ-
τησία του αντικειμένου της δραστηριότητας από τη συνείδηση του δρώντος υπο-
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κειμένου, ο όρος αυτός, από φιλοσοφική άποψη, δεν χρησιμοποιείται μεταφορικά. 
Το μουσικό υλικό εξελίσσεται ιστορικά ως μέσο για την πραγματοποίηση ορι-

σμένου είδους εκφραστικής και επικοινωνιακής ανθρώπινης ηχοεκδήλωσης. Το 
συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες των διάφορων ιθαγενών πο-
λιτισμών, αλλά και από τις μαρτυρίες που έχουν αφήσει διάφοροι αρχαίοι πολιτι-
σμοί. Η εξέλιξη αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των διυποκει-
μενικών σχέσεων. Η εργαλειακή λειτουργία του μουσικού υλικού οφείλεται ουσι-
αστικά στην ιδιότητά του να αποτελεί ιστορικά εξελισσόμενο σύστημα κριτηρίων 
για τη διάρθρωση και την καλλιτεχνική επεξεργασία του ηχητικού συνεχούς. 

Η ιστορικότητα του μουσικού υλικού περιλαμβάνει τόσο την αντικειμενική, 
όσο και την υποκειμενική του όψη. Τα συγκεκριμένα του χαρακτηριστικά εξαρτώ-
νται όχι μόνο από την κοσμοθεώρηση της κάθε εποχής, στη βάση της οποίας ανα-
πτύσσονται οι αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες, αλλά και από την εξέλιξη των τε-
χνικών μέσων. 

Οι εκφραστικές και επικοινωνιακές δυνατότητες του μουσικού υλικού είναι 
αντικειμενικά δεδομένες, αλλά ταυτόχρονα είναι και αδιανόητες έξω από την κοι-
νωνία. Επομένως, το μουσικό υλικό συνιστά κατά συμβεβηκός προσδιορισμένη 
σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο, εφόσον ο ήχος παραμένει υπόσταση 
(ουσία, υπόστρωμα), ενώ ο κοινωνικά και ιστορικά καθορισμένος διαχωρισμός 
του σε μουσικό και μη μουσικό είναι συμβεβηκός. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, οι διάφορες μορφές μουσικής κοσμολογίας 
που χαρακτηρίζουν και ένα μέρος από τη σύγχρονη μουσική πρωτοπορία, αποδει-
κνύονται αποσπασματικές θεωρήσεις, αφού απολυτοποιούν ορισμένες μόνο πλευ-
ρές του μουσικού υλικού. Οι απολυτοποιήσεις αυτές αναφέρονται στη φυσικοποί-
ηση και την αποκοινωνικοποίησή του, ενώ ταυτόχρονα αφαιρούν από το υποκεί-
μενο το δικαίωμα να είναι ποιητικό. Η μυστικοποίηση του μουσικού υλικού, ως 
ένα από τα πιθανά λογικά άκρα της μουσικής κοσμολογίας, απορρίπτει ενόψει της 
εργαλειακής ορθολογικότητας τον ορθό Λόγο γενικά. Η φυσικοποίηση, η αποκοι-
νωνικοποίηση και η μυστικοποίηση του μουσικού υλικού όμως, αποτελούν και ι-
σχυρή βάση για να θεωρηθεί ως δεδομένο έξω και πέρα από την ιστορία του πολι-
τισμού. 

Η ανάλυση της σχέσης «μουσικό υλικό» από την υποκειμενική της όψη και 
στο πλαίσιο της εργαλειακής της λειτουργίας, αποκαλύπτει τις ιδιότητές που έχει 
ως ιστορικά δημιουργημένο συμβατικό σημειακό σύστημα. Το σύστημα αυτό λει-
τουργεί σύμφωνα με τις αρχές της συνειρμικότητας. Χάρη στις αρχές αυτές και 
στο πλαίσιο του ιστορικού του προσδιορισμού, το συμβατικό σύστημα κριτηρίων 
για τη διάρθρωση και την καλλιτεχνική επεξεργασία του ηχητικού συνεχούς έχει 
τη δυνατότητα να προκαλεί σύνθετες παραστάσεις οι οποίες προσδιορίζονται ως 
ακουστικές εικόνες. Η κατηγορία «ακουστική εικόνα» υπερβαίνει τα όρια της ψυ-
χολογίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στερείται ψυχολογικής όψης. Η ιστορικά κα-
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θορισμένη συμβατικότητα του μουσικού υλικού ωστόσο, δεν αποτελεί απόλυτο 
δεδομένο, αλλά σχετικότητα η οποία προσδιορίζεται από τη διαλεκτική αλληλεπί-
δραση της παράδοσης με την πρωτοτυπία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το μουσικό υλικό παρουσιάζεται μπροστά στο υ-
ποκείμενο πάντοτε με τη μορφή ποικίλων δομών. Η αλληλεπίδραση του με το υ-
ποκείμενο είναι μάλιστα διαφοροποιημένη ανάλογα με τη διαδικασία για την ο-
ποία γίνεται λόγος: ενώ στη διαδικασία της μουσικοποιητικής δραστηριότητας η 
σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το μουσικό υλικό διαμεσολαβείται από τα μέ-
σα ηχητικής σημείωσης ή από τα ηχοπαραγωγικά μέσα, στη διαδικασία της πρόσ-
ληψης μπροστά στον ακροατή προβάλλει συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης του 
μουσικού υλικού, δηλαδή το μουσικό έργο. Από την άλλη πλευρά, ενώ η μουσικο-
ποιητική δραστηριότητα καταλήγει στο μουσικό έργο, η διαδικασία της πρόσλη-
ψης ξεκινά ακριβώς από αυτό. 

Επομένως, ο διυποκειμενικός χαρακτήρας της σχέσης «μουσικό υλικό» απο-
καλύπτεται με ανάλυση της οργάνωσής του στη δυναμική δομή η οποία προσδιο-
ρίζεται ως μουσικό έργο. Οι ιστορικά διαμορφωμένες ποικίλες απόψεις για το 
μουσικό έργο δεν αποκλείονται από τις διαδικασίες κοινωνικού και ιστορικού 
προσδιορισμού. Ο προσδιορισμός αυτός εκδηλώνεται στην αντιστοιχία τους με 
την κοινωνική θέση του μουσικού έργου, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με ι-
στορικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μουσικής ζωής. Από την 
άλλη πλευρά, δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής και η αντιστοιχία των ποικί-
λων απόψεων που αναφέρθηκαν με τις γενικές φιλοσοφικές και γενικές αισθητικές 
αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν την κάθε εποχή. Η αντιστοιχία αυτή είναι υπαρκτή, 
ενώ στις απόψεις αυτές στηρίζεται συχνά η μουσικοποιητική δραστηριότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό, η σύγχρονη κατάσταση του πολιτισμικού και ειδικότερα του μουσι-
κού πλουραλισμού, επιβάλλει την υπέρβαση των παραδοσιακών απόψεων για το 
μουσικό έργο. Οι απόψεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένες κοινωνικές και ι-
στορικές συνθήκες στις οποίες το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη σχετικά αυ-
τόνομη μορφή της αντίστοιχης ποιητικής δραστηριότητας αποκτά τη σταθερή κοι-
νωνική θέση της res facta ή του opus perfectum et absolutum. Με την ιδιότητά του 
αυτή μπορεί στη συνέχεια εύκολα να συμπεριληφθεί στις κυρίαρχες σχέσεις α-
νταλλαγής και κυκλοφορίας. Στο φως των νέων προοπτικών όμως, καθώς επίσης 
και από την άποψη της ζητούμενης αμετάβλητης ουσίας, οι παραδοσιακές απόψεις 
για το μουσικό έργο φαίνονται περιοριστικές. 

Στο πλαίσιο της μεθοδολογικής προσέγγισης η οποία θέτοντας το πρόβλημα 
της ιδιότυπης μουσικής δραστηριότητας αποκαλύπτει τις όψεις του μουσικού υλι-
κού που αναφέρθηκαν, η θεώρηση του μουσικού έργου ως τονισμικού χωροχρό-
νου, δημιουργημένου με τη βοήθεια των ηχοπαραγωγικών ή/και ηχοσημειογραφι-
κών μέσων, βρίσκεται σε θέση να αντιπαρέλθει τους παραπάνω περιορισμούς. Η 
έννοια αυτή του μουσικού έργου, η οποία μπορεί να ονομαστεί πλουραλιστική, 
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περιλαμβάνει την ενότητα των εκφραστικών και επικοινωνιακών όψεων του μου-
σικού έργου (τονισμικός), καθώς επίσης και τις δυναμικές και στατικές του όψεις 
(χωρόχρονος). Στο πλαίσιο αυτό τίθεται και το πρόβλημα για τη μορφή και το πε-
ριεχόμενο. Το σύνολο των όψεων που υποδείχθηκαν, καθώς και τα προβλήματα 
που αφορούν τις διάφορες μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου, συνιστούν ένα 
κύκλο προβλημάτων ο οποίος αναφέρεται στην οντολογία του μουσικού έργου. 

Η προσέγγιση της οντολογίας του μουσικού έργου με την ανάλυση της βασι-
κής αντικειμενοποιημένης μορφής ύπαρξής του, έχει ουσιαστική σημασία. Η ηχη-
τική πραγμάτωση του μουσικού έργου συνιστά συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ για 
την πλήρη και ολοκληρωμένη πρόσληψή του και άρα για την πραγματοποίηση των 
εκφραστικών και επικοινωνιακών του λειτουργιών και για τη μετατροπή του σε 
γεγονός της κοινωνικής μουσικής συνείδησης. Η βασική αντικειμενοποιημένη 
μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου μάλιστα, θέτει το πρόβλημα για την κίνηση 
όχι ως ψυχολογικό φαινόμενο, το οποίο του προσάπτεται από το προσλαμβάνον 
υποκείμενο, αλλά ως ένα από τα ουσιώδη οντολογικά χαρακτηριστικά του γνωρί-
σματα. Στη βάση αυτή, η θεώρηση της οντολογικής ενότητας του χρόνου με το 
χώρο στο μουσικό έργο επιτρέπει να αποφύγουμε την ταύτιση της μουσικής διαδι-
κασίας αποκλειστικά με τη χρονική της όψη. 

Ο μουσικός χωρόχρονος εγγράφεται στον ιδιότυπα ανθρώπινο τρόπο να προσ-
λαμβάνεται η πραγματικότητα και στον ιδιότυπο τρόπο που έχει ο άνθρωπος να 
επιδρά επάνω της. Η ιδιοτυπία αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία της συνεί-
δησης και της αυτοσυνείδησης και συνιστά το υπόβαθρο του νοηματικού χωρο-
χρόνου. Έτσι, ο τονισμικός χωρόχρονος έχει εξ ορισμού εκφραστικές και επικοι-
νωνιακές λειτουργίες. 

Το νόημα του μουσικού έργου επομένως, αποκαλύπτεται όχι ως κάτι εξωτερι-
κό που έχει προστεθεί σ’ αυτό post factum, αλλά ως εγγενές δεδομένο το οποίο και 
αποτελεί το ιδεατό του περιεχόμενο. Αύτή η όψη του περιεχομένου του μουσικού 
έργου διακρίνεται από την υλική του όψη που συνίσταται στο χρησιμοποιούμενο 
συγκεκριμένο μουσικό ηχητικό υλικό και η οποία μπορεί να μελετηθεί με μαθημα-
τική ακρίβεια. 

Το νόημα του μουσικού έργου προϋποθέτει και αποτελεί γνώση και αξιολόγη-
ση της συναισθηματικής και ηχητικής πραγματικότητας. Από την άποψη αυτή, το 
μουσικό έργο, εφόσον εκφράζει τις αντιλήψεις του ποιητικού υποκειμένου για την 
οργάνωση της ανθρώπινης πραγματικότητας με τη βοήθεια παραστάσεων, δε στε-
ρείται ιδεατού και συναισθηματικού νοήματος και συνιστά μορφή υποκειμενικής 
αναπαράστασης της αντικειμενικής πραγματικότητας. 

Επομένως, ο μη εννοιακός τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται το ιδεατό και συ-
ναισθηματικό νόημα του μουσικού έργου και στον οποίο οφείλεται η δυσχέρεια να 
λογοποιηθεί, δεν αποτελεί απόδειξη της απουσίας ιδεατού περιεχομένου. Διότι κά-
θε μουσικό έργο προϋποθέτει τη λήψη ορισμένων αποφάσεων και την εξεύρεση 
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ορισμένων λύσεων που αφορούν την οργάνωση του μουσικού υλικού. Πρόκειται 
για αποφάσεις οι οποίες δεν είναι άσχετες με τις καλλιτεχνικές, αισθητικές και κο-
σμοθεωρητικές απόψεις του ποιητικού υποκειμένου. Σε αυτές κωδικοποιούνται 
τόσο η ιστορία των απόψεων περί μορφοπλασίας, η οποία είναι χαρακτηριστική 
για κάθε πολιτισμική κοινότητα, όσο και η προσωπική, καλλιτεχνικά σημαντική 
ιστορία του δημιουργού, η οποία εκτυλίσσεται στο πλαίσιο της κοινότητας αυτής. 

Με την ενότητα της ιδεατής με τη συναισθηματική όψη του νοήματος του 
μουσικού έργου εκφράζεται η ιδιότυπη γι’ αυτή τη μορφή της δραστηριότητας ε-
νότητα ανάμεσα στο ορθολογικό και το ανορθολογικό στοιχείο. Η ίδια ενότητα 
εκδηλώνεται στον τρόπο μουσικής σκέψης και στις μουσικές σκέψεις ως προϊόντα. 
Οι μουσικές σκέψεις αποτελούν συναισθηματικές και ταυτόχρονα λογικές μονά-
δες. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχες της έννοιας «τονισμός», 
η οποία σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση τη ελάχιστη μουσικά σημαντική μο-
νάδα. 

Οι μουσικές σκέψεις διακρίνονται από τις ακουστικές εικόνες και η διάκριση 
αυτή αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα στην οπτική γωνία του συνθέτη και την 
οπτική γωνία του ακροατή. Οι μουσικές ιδέες στη διαδικασία της δημιουργίας με-
ταμορφώνονται σε μουσικές σκέψεις οι οποίες με τη σειρά τους συντίθενται στο 
ολοκληρωμένο δυναμικό σύστημα το οποίο ονομάζεται μουσική παράσταση. Η 
διαδικασία δε της μουσικής πρόσληψης μπορεί σε γενικές γραμμές να αναπαρα-
σταθεί ως άνοδος από τις ηχητικές αντιλήψεις οι οποίες διαμορφώνονται σε ακου-
στικές εικόνες, στην πρόσληψη της ολοκληρωμένης μουσικής παράστασης. Στη 
διαδικασία αυτή, επειδή η κίνηση αποτελεί ουσιώδη οντολογική ιδιότητα της βα-
σικής αντικειμενοποιημένης μορφής ύπαρξης του μουσικού έργου, ο ρόλος της 
μνήμης (ιστορικής, συλλογικής και ατομικής) έχει τεράστια σημασία. 

Η βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του μουσικού έργου αποτελεί 
τον υλικό φορέα της μουσικής παράστασης. Η εξάρτηση του νοήματος από τον 
υλικό του φορέα δεν είναι απόλυτη, γεγονός στο οποίο θεμελιώνεται η πολυσημία 
του νοήματος που εκφράζεται στο μουσικό έργο. Η σχετικότητα του νοήματος που 
έχει το μουσικό έργο όμως δε συνεπάγεται ότι η αντικειμενική του ύπαρξη είναι 
σχετική. Το μουσικό έργο ως πολιτισμικό, ανθρώπινο προϊόν φέρει πάντοτε κά-
ποιο νόημα. 

Η ανάλυση των σχέσεων που αναπτύσσονται με αφορμή το μουσικό έργο και 
που απαρτίζουν την ολότητα η οποία προσδιορίζεται ως μουσική ζωή, φέρνει στο 
προσκήνιο το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η μορφή της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας. Παράλληλα, αναδύονται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη 
μουσική ζωή και τις υπόλοιπες σφαίρες της κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ με 
τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται η ενότητα ανάμεσα στο φιλοσοφικό και το κοινω-
νιολογικό επίπεδο της προσέγγισης που εφαρμόστηκε. 

Η μουσική ζωή συνιστά δυναμικό σύστημα ποικιλόμορφων διυποκειμενικών 
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σχέσεων. Συστηματοποιό παράγοντα του συστήματος αυτού αποτελεί η ιδιότυπη 
σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό υποκείμενο και το φυσικό υπόστρωμα, η οποία και 
διερευνήθηκε. Η μουσική ζωή περιλαμβάνει – πέρα από τις αποκλειστικά καλλιτε-
χνικές αισθητικές διαδικασίες της δημιουργίας, της ερμηνείας και της πρόσληψης 
– και μια σειρά από μη καλλιτεχνικές διαδικασίες, οι οποίες είναι ωστόσο απαραί-
τητες για την πραγματοποίηση της μουσικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της εξορ-
θολογισμένης μουσικής ζωής η βασική αντικειμενοποιημένη μορφή ύπαρξης του 
μουσικού έργου αποτελεί αφορμή, υπόβαθρο και σκοπό των σχέσεων που περι-
λαμβάνονται σ’ αυτήν. 

Η μουσική ζωή ως σύνολο ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων προσδιορίζεται 
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του υποκειμένου, καθώς επίσης και 
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αντικειμένου των δραστηριοτή-
των αυτών. Η μουσική ζωή καθορίζεται επίσης από τα χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα του κοινωνικού μορφώματος, στο πλαίσιο του οποίου εκτυλίσσεται και συστα-
τικό στοιχείο του οποίου αποτελεί, αλλά και από την ειδοποιό διαφορά της βασι-
κής αντικειμενοποιημένης μορφής ύπαρξης του μουσικού έργου. Στο πλαίσιο αυ-
τό, οι προϋποθέσεις και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της μουσικής ζωής διακρί-
νονται σε φυσικούς και κοινωνικούς. 

Στις φυσικές προϋποθέσεις και τους φυσικούς προσδιοριστικούς παράγοντες 
της μουσικής ζωής υπάγεται η ουσιώδης οντολογική ιδιότητα της βασικής αντι-
κειμενοποιημένης μορφής ύπαρξης του μουσικού έργου. Η ιδιότητα αυτή είναι 
που επιβάλλει τις κοινωνικές ανάγκες για διατήρηση και αναπαραγωγή του μουσι-
κού έργου, οι οποίες με τη σειρά τους επιβάλλουν την επεξεργασία των αντίστοι-
χων τεχνικών μέσων, αν και η ανάπτυξη των τελευταίων είναι σχετικά ανεξάρτη-
τη. 

Η διατήρηση, η αναπαραγωγή, η διάδοση και η πρόσληψη του μουσικού έργου 
εξαρτώνται από τη δυνατότητα να μετατρέπεται η βασική αντικειμενοποιημένη 
μορφή ύπαρξής του σε κάποια άλλη (με σκοπό να διατηρηθεί), καθώς και από τη 
δυνατότητα να αποκαθίσταται η βασική μορφή. Σ’ αυτό συνίσταται και το παρά-
δοξο του μουσικού έργου: για να διατηρηθεί ως αξία επιβάλλεται η άρνηση της 
χρονικής όψης που χαρακτηρίζει την ουσιώδη οντολογική του ιδιότητα. 

Το γεγονός αυτό, το οποίο έχει τεράστια σημασία για τη δόμηση και τη λει-
τουργία της μουσικής ζωής, αντικειμενικά σχετικοποιεί τη σταθερή υπόσταση του 
μουσικού έργου, χωρίς όμως να αποδεικνύει πως δεν έχει οντολογικό δικαίωμα 
ύπαρξης. Ούτε όμως οι ποικίλες μορφές ύπαρξης του μουσικού έργου αποδεικνύ-
ουν την απόλυτη απουσία σταθερότητας, αφού παρόλα αυτά σε κάθε περίπτωση 
πρόκειται για ποικίλες μορφές ύπαρξης του ίδιου μουσικού έργου. 

Οι φυσιολογικές και βιολογικές ιδιότητες του υποκειμένου οι οποίες είναι φυ-
σικές προϋποθέσεις της ικανότητάς του να τονίζει μουσικά, υπάγονται επίσης στις 
φυσικές προϋποθέσεις και στους φυσικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της μου-
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σικής ζωής. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους υποκειμένου ωστόσο, 
καθορίζονται από τις κοινωνικές προϋποθέσεις και τους κοινωνικούς προσδιορι-
στικούς παράγοντες στους οποίους περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες κοινωνικές 
ανάγκες. Το μουσικό έργο και η μουσική ζωή θα ήταν αδύνατο να υπάρξουν χωρίς 
τις φυσικές προϋποθέσεις και τους φυσικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, αλλά 
ο ρόλος των τελευταίων αποδεικνύεται υποταγμένος και «δρομολογημένος» από 
τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς προσδιορισμούς. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις 
και οι κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες με τη σειρά τους, είναι αδιανόητοι 
χωρίς τους φυσικούς. 

Η μετατροπή του μουσικού έργου σε ελεύθερο Ωραίο – μεταβολή η οποία πη-
γάζει από την κυριαρχία της εκθεσιακής του αξίας – αποτελεί προϋπόθεση για να 
εμφανιστεί η κοινωνική ανάγκη υπέρβασης του συγκρητισμού της δραστηριότητας 
στο πλαίσιο της μουσικής ζωής, αλλά και η κοινωνική ανάγκη για σχετική αυτο-
νόμηση της μουσικής ζωής συνολικά. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι άσχετες από τις 
γενικότερες κοινωνικές μεταβολές οι οποίες επέρχονται με τη βαθμιαία επικράτη-
ση του δεσμού της προσωπικής ανεξαρτησίας ο οποίος εκτοπίζει τις σχέσεις προ-
σωπικής εξάρτησης. 

Οι μεταβολές της μουσικής ζωής και οι μεταβολές στη μουσική ζωή συνδέο-
νται με τις ουσιώδεις αλλαγές του κοινωνικού μορφώματος, στο πλαίσιο του οποί-
ου αναπτύσσεται. Η σχέση αυτή όμως, διαμεσολαβείται από τα ποικίλα αξιολογι-
κά συστήματα, από την κοσμοθεώρηση, από την ορθολογική και συναισθηματική 
αντίδραση του υποκειμένου απέναντι στην πραγματικότητα και επομένως και από 
τις μεταβολές της κοινωνικής συνείδησης. Οι κοινωνικές ανάγκες αποτελούν εξω-
τερικευμένη έκφραση της αντίδρασης αυτής. Οι ουσιώδεις μεταβολές του κοινω-
νικού μορφώματος εκφράζονται και στη δομή του ίδιου του μουσικού έργου με το 
διαμεσολαβημένο τρόπο που υποδείχθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ιδιοτυπία του 
κοινωνικού μορφώματος μπορεί να συναχθεί από τη δομή του μουσικού έργου, 
αλλά το αντίθετο: το μουσικό έργο μπορεί να κατανοηθεί με βάση την ιδιοτυπία 
του κοινωνικού μορφώματος. 

Η πραγματοποίηση κάθε κοινωνικής ανάγκης (και η μουσική καλλιτεχνική α-
ναπαραστατική πραγματοποίηση είναι ανάγκη αυτού του είδους) γίνεται δυνατή 
μόνο μέσα από το σύστημα και μέσω του συστήματος των ποικίλων κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, στη βάση των οποίων διαμορφώνονται οι αντίστοιχες σφαίρες 
της κοινωνικής πραγματικότητας. Το σύστημα αυτό θέτει το πλαίσιο για την 
πραγματοποίηση της κοινωνικής ανάγκης. Με την έννοια αυτή, η κοινωνική ανά-
γκη διαμεσολαβεί την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ποικίλες διαδικασίες της μου-
σικής ζωής και τις υπόλοιπες δυναμικές κοινωνικές δομές. Η κοινωνική ανάγκη, 
ως συνειδητή σχέση προς την αντικειμενική πραγματικότητα, αντανακλά τις γενι-
κότερες κοινωνικές διαδικασίες και καθορίζει το περιεχόμενο του μουσικού έργου, 
καθώς και τη δόμηση και την ανάπτυξη της μουσικής ζωής. 
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Στις κοινωνικές προϋποθέσεις και τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς παρά-
γοντες της μουσικής ζωής υπάγονται και τα τεχνικά μέσα. Η φύση της βασικής α-
ντικειμενοποιημένης μορφής ύπαρξης του μουσικού έργου προβάλλει ορισμένες 
τεχνικές απαιτήσεις, η ικανοποίηση των οποίων εξαρτάται από τις αντίστοιχες κοι-
νωνικές ανάγκες. Από την άλλη πλευρά, τα τεχνικά μέσα επιδρούν στη δομή και 
τη λειτουργία της μουσικής ζωής και πραγματοποιούν την αλληλεπίδρασή της με 
μια σειρά άλλες σφαίρες του κοινωνικού μορφώματος. 

Στις συνθήκες στις οποίες κυριαρχούν οι σχέσεις προσωπικής ανεξαρτησίας, 
θεμελιωμένες στην εμπράγματη εξάρτηση, δημιουργείται το τεχνικό εκείνο υπό-
βαθρο το οποίο επιτρέπει την είσοδο του μουσικού έργου στον κόσμο των εμπο-
ρευματοχρηματικών σχέσεων. Αυτό γίνεται δυνατό με τη μετατροπή της εκθεσια-
κής αξίας του μουσικού έργου σε ανταλλακτική του αξία. Η διαδικασία αυτή από 
τη μία πλευρά συμβάλλει στην ευρύτατη διάδοση της μουσικής κουλτούρας και 
διευρύνει σε πρωτοφανή έκταση τον ορίζοντα της μουσικής πολιτισμικής συνεί-
δησης. Από την άλλη πλευρά όμως ευνοεί την επικράτηση των απρόσωπων χαρα-
κτηριστικών της μουσικής ζωής και την εξάπλωση των φαινομένων της αλλοτρίω-
σης και της αποξένωσης στους κόλπους της. 

Στη βάση αυτή, εμφανίζεται ο διαχωρισμός που εισάγει ο T. W. Adorno ανά-
μεσα στο λειτουργικό και το μη λειτουργικό μουσικό έργο. Στη διαδικασία της 
αποπροσωποποίησης συνίσταται το παράδοξο της εξορθολογισμένης μουσικής 
ζωής: η βαθιά προσωπική συναισθηματική έκφραση αποκτά απρόσωπες μορφές 
διάδοσης. Οι τάσεις της μουσικής ζωής όμως, οι οποίες αναπτύσσονται στη βάση 
των νέων κοινωνικών αναγκών και των νέων τεχνικών μέσων, δημιουργούν πραγ-
ματικές δυνατότητες για να επιστρέψει η μουσική τέχνη στην καθημερινότητα, και 
όχι μόνο με τη μορφή της διαρκούς παρουσίας του μουσικού έργου στο ακουστικό 
περιβάλλον του αποδέκτη. Η διαρκής αυτή παρουσία πραγματοποιείται ούτως ή 
άλλως με την απελευθέρωση των συνθηκών πρόσληψης από τους χωροχρονικούς 
περιορισμούς που επιβάλλει η πραγματική («ζωντανή») ερμηνεία, χάρη στα «πα-
ραδοσιακά» τεχνικά μέσα. Η επιστροφή, για την οποία γίνεται λόγος εδώ, αποκτά 
τα τελευταία χρόνια πραγματικές δυνατότητες με τη μετατροπή του ακροατή σε 
δημιουργό. 

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της κοινωνικής συνείδησης καθορίζει και τη ση-
μασία της στην εξέταση των ποικίλων διαδικασιών της μουσικής ζωής, καθώς και 
στην ανάλυση των σύγχρονων τάσεων. Οι τελευταίες αυτές εκδηλώνονται ως επι-
στροφή του μουσικού έργου στην καθημερινότητα, ως μουσικός πολιτισμικός 
πλουραλισμός, ως σειρά ποιοτικών αλλαγών της μουσικής ζωής οι οποίες συνδέο-
νται με τα νέα τεχνικά μέσα, κ.λπ. 

Τόσο η κοινωνική όσο και η ομαδική μουσική συνείδηση περιλαμβάνει αξιο-
λογικά και γνωστικά συστήματα, καθώς και τα συναισθηματικά στοιχεία που συν-
δέονται με τις ποικίλες διαδικασίες της μουσικής ζωής. Ως αποτέλεσμα της ιστο-
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ρικής τους εξέλιξης αποκρυσταλλώνονται τα παραδείγματα της μουσικής δημι-
ουργίας και πρόσληψης, καθώς και οι κώδικες οι οποίοι συνδέονται με τα συστή-
ματα και τα στοιχεία της μουσικής συνείδησης. Οι κώδικες αυτοί αφορούν τη 
μουσική επικοινωνία και συμπεριφορά στο πλαίσιο της διεξαγωγής των ποικίλων 
δραστηριοτήτων της μουσικής ζωής. Τα παραδείγματα μουσικής δημιουργίας και 
πρόσληψης, οι διάφοροι κώδικες συμπεριφοράς και μουσικής επικοινωνίας υπάγο-
νται επίσης στα στοιχεία της κοινωνικής και ομαδικής μουσικής συνείδησης. 

Η αντιστοιχία ανάμεσα στη μουσική συνείδηση και τη μουσική ζωή (ως σύνο-
λο πραγματικών δυναμικών κοινωνικών δομών) αποτελεί διαδικασία αμφίδρομου 
προσδιορισμού. Με την έννοια αυτή, δεν καθορίζει μόνο η μουσική ζωή το περιε-
χόμενο της μουσικής συνείδησης, αλλά και η μουσική συνείδηση – η οποία αλλη-
λεπιδρά με τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής συνείδησης – καθορίζει τη μουσική 
ζωή. 

Η κοινωνική μουσική συνείδηση όμως, δεν αποτελεί ενιαία, ομοιογενή και α-
διαφοροποίητη ολότητα, αφού εκδηλώνεται με τη θεωρητικά συγκεκριμένη μορφή 
της ομαδικής μουσικής συνείδησης. Από την άποψη αυτή, τα ποικίλα στοιχεία της 
μουσικής συνείδησης εκδηλώνονται διαφοροποιημένα, σε συνάρτηση με την αντί-
στοιχη μορφή της ομαδικής μουσικής συνείδησης. Η διαφοροποιημένη μουσική 
συνείδηση είναι προϊόν της ιστορικής ανάπτυξης της μουσικής και γενικότερα της 
πολιτισμικής ζωής. Η εμφάνιση της διαφοροποιημένης μουσικής συνείδησης συν-
δέεται με την ιστορική διαδικασία της διαφοροποίησης των ποικίλων κοινωνικών 
και πολιτισμικών ομάδων και την επακόλουθη εμφάνιση των ποικίλων πολιτισμι-
κών υποσυστημάτων (μουσικών πολιτισμικών υποσυστημάτων). 

Ο εξορθολογισμός της μουσικής ζωής συνδέεται με τη διαμόρφωση της ορθο-
λογικής μουσικής συνείδησης. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται απλώς 
για κάποιες μεταβολές ήσσονος σημασίας, αλλά για την καλλιτεχνική έκφραση 
μιας ποιοτικά διαφορετικής αντίληψης για τον κόσμο και μιας ποιοτικά διαφορετι-
κής σχέσης ανάμεσα στο κοινωνικό υποκείμενο και την αντικειμενική πραγματι-
κότητα. Οι αλλαγές αυτές όμως, αποτελούν και το υπόβαθρο για την αλλαγή της 
αυτοσυνείδησης. Στο πλαίσιο αυτό, το μουσικό έργο αποκτά τον αφαιρετικό χα-
ρακτήρα της έκφρασης του υποκειμενικού ιδεατού και ταυτόχρονα συναισθηματι-
κού κόσμου. 

Η αλλαγή αυτή συνιστά εξωτερικευμένη έκφραση των μεταβολών, τόσο στα 
γνωστικά και αξιολογικά συστήματα, όσο και στα συναισθηματικά στοιχεία τα 
οποία υπάγονται στο περιεχόμενο της μουσικής συνείδησης. Η μουσική παράστα-
ση μετατρέπεται σε πολύσημο υποκειμενικό καλλιτεχνικό αισθητικό μήνυμα και 
αυτό σηματοδοτεί την εμφάνιση μια τυπολογικά νέας μουσικής αισθητικής σημα-
ντικής. Ταυτόχρονα, ο συνθέτης και ο εκτελεστής εδραιώνονται στη μουσική συ-
νείδηση ως δημιουργικά υποκείμενα, ενώ ο ακροατής αποκτά την κοινωνική θέση 
του ενεργά προσλαμβάνοντος υποκειμένου. 
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Η ορθολογική μουσική συνείδηση επιβάλλει και νέο τύπο σχέσεων με τις άλ-
λες μορφές της κοινωνικής συνείδησης, καθώς σταδιακά αναβαθμίζεται η σημασία 
της σχέσης της με την επιστημονική συνείδηση. Ο σταδιακός εκτοπισμός της αρ-
χής της εκφραστικότητας από την αρχή της κατασκευαστικότητας αποτελεί μία 
από τις πιθανές λογικές καταλήξεις της διείσδυσης του επιστημονικού αφαιρετικού 
και μαθηματικού τρόπου σκέψης στη σφαίρα της μουσικής δημιουργίας. 

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής και η διαδικασία 
με την οποία μεταβάλλεται η ίδια η ορθολογική μουσική συνείδηση – διαδικασία 
που εκτυλίσσεται με βάση τις μεταβολές της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής. 
Πρόκειται για μεταβολές οι οποίες μπορούν να χαρακτηρισθούν θετικές από την 
άποψη ότι διευρύνεται ο ορίζοντας της μουσικής συνείδησης. Με την έννοια αυτή, 
δεν μπορεί να υποβαθμιστεί το γεγονός ότι ακριβώς χάρη στα βασικά χαρακτηρι-
στικά της εξορθολογισμένης μουσικής ζωής γίνεται δυνατό να διαδωθούν ευρύτα-
τα οι νέες τάσεις της αισθητικής οπτικοποίησης του μουσικού έργου. Οι τάσεις 
αυτές επιβάλλουν μια διαφορετική αντίληψη του μουσικού χωροχρόνου σε σχέση 
με την παραδοσιακή. Η αντίληψη αυτή αντιστοιχεί στο νέο τρόπο πρόσληψης του 
χωροχρόνου γενικά. Θέτουν επίσης τις βάσεις για την εμφάνιση νέων μορφών 
μουσικής επικοινωνίας, καθώς και για τις ποιοτικές αλλαγές των μορφών που είναι 
ήδη κατεστημένες. 

Στην καθολική κυριαρχία της εργαλειακής ορθολογικότητας αντιπαρατίθεται η 
τάση να αρνείται κανείς οτιδήποτε συνδέεται μ’ αυτήν. Στη βάση αυτή, οι προσεγ-
γίσεις του μουσικού υλικού και του μουσικού έργου, καθώς και της μουσικής επι-
κοινωνίας γενικότερα, τις οποίες εφαρμόζει η μουσική πρωτοπορία, παρά την ποι-
κιλομορφία που παρουσιάζουν, έχουν κοινό υπόβαθρο. 

Οι ποικίλες εκδηλώσεις της μουσικής πρωτοπορίας, εφόσον ανακαλύπτουν (ή 
εφευρίσκουν) νέες μορφές μουσικής επικοινωνίας, πρακτικά ευνοούν την εμφάνι-
ση νέων μορφών μουσικής συνείδησης οι οποίες αντιπαρατίθενται στην κυρίαρχη. 
Στην ουσία, εκείνο το οποίο ηχεί στο πρωτοποριακό μουσικό έργο, όπως και σε 
κάθε τύπο μη λειτουργικού μουσικού έργου, δεν είναι η προκλητική εκκεντρικό-
τητα των δημιουργών, αλλά οι επίπονες διαφωνίες της εργαλειακής ορθολογικότη-
τας, παρά το γεγονός ότι είναι υπερβολική η συχνότητα με την οποία ο συγκεκρι-
μένος τύπος ορθολογικότητας ταυτίζεται με την ορθολογικότητα γενικά. Αυτός εί-
ναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η δογματική κριτική που ασκείται στις προ-
σπάθειες αυτές δεν είναι τελικά λιγότερο απλουστευτική και αποσπασματική από 
τις τάσεις εναντίον των οποίων στρέφεται. 

Ο ουσιώδης δεσμός ανάμεσα στις γενικές κοινωνικές, τις γενικές πολιτισμικές 
μεταβολές και τις μεταβολές του μουσικού πολιτισμού και της μουσικής κουλτού-
ρας, ο οποίος διερευνήθηκε, θέτει στο επίκεντρο της προσοχής το γεγονός ότι κάθε 
προσπάθεια για υπέρβαση των αρνητικών όψεων που παρουσιάζει η εργαλειακή 
ορθολογικότητα (ακόμη και στη σφαίρα της μουσικής ζωής) θα είναι αποτελεσμα-
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τική, εφόσον εκμεταλλεύεται ό,τι πολυτιμότερο έχει προσφέρει στην ανάπτυξη του 
πολιτισμού γενικά (και ειδικότερα του μουσικού) η εξορθολογισμένη κοινωνική 
και ειδικότερα η μουσική ζωή. Παρά το ότι οι νέες τάσεις στην ανάπτυξη της 
κουλτούρας, και ειδικότερα της μουσικής κουλτούρας, δεν επιτρέπουν ακόμη να 
αναδυθεί η διαλεκτική τους στις πολυποίκιλες διαστάσεις της – επειδή ακόμη βρί-
σκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης – δύσκολα θα μπορούσε να αποσιωπηθεί το 
γεγονός ότι η νέα εποχή, στο κατώφλι της οποίας βρίσκεται ο πολιτισμός, προς το 
παρόν οριοθετείται ως περίοδος αναζήτησης της ίδιας της αυτοσυνείδησης, χωρίς 
να μπορεί να ικανοποιηθεί με ό,τι της έχει κληροδοτήσει το παρελθόν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πλάτων, Πολιτεία, βιβλίο III: 

[398a] êndra dÆ, …w ¶oike, dunãmenon ÍpÚ sof¤aw pantodapÚn g¤gnesyai ka‹ mime›syai 
pãnta xrÆmata, efi ≤m›n éf¤koito efiw tØn pÒlin aÈtÒw te ka‹ tå poiÆmata boulÒmenow 
§pide¤jasyai, proskuno›men ín aÈtÚn …w flerÚn ka‹ yaumastÚn ka‹ ≤dÊn, e‡poimen d' ín 
˜ti oÈk ¶stin toioËtow énØr §n tª pÒlei par' ≤m›n oÎte y°miw §ggen°syai, 
épop°mpoim°n te efiw êllhn pÒlin mÊron katå t∞w kefal∞w katax°antew ka‹ §r¤ƒ 
st°cantew, aÈto‹ d' ín t“ aÈsthrot°rƒ ka‹ éhdest°rƒ poihtª [398b] xr–meya ka‹ 
muyolÒgƒ »fel¤aw ßneka, ˘w ≤m›n tØn toË §pieikoËw l°jin mimo›to ka‹ tå legÒmena 
l°goi §n §ke¤noiw to›w tÊpoiw oÂw kat' érxåw §nomoyethsãmeya, ˜te toÁw strati≈taw 
§pexeiroËmen paideÊein. 
ka‹ mãl', ¶fh, oÏtvw ín poio›men, efi §f' ≤m›n e‡h. 
nËn dÆ, e‰pon §g≈, Œ f¤le, kinduneÊei ≤m›n t∞w mousik∞w tÚ per‹ lÒgouw te ka‹ mÊyouw 
pantel«w diapeperãnyai: ë te går lekt°on ka‹ …w lekt°on e‡rhtai. 
ka‹ aÈt“ moi doke›, ¶fh. 
[398c] oÈkoËn metå toËto, ∑n d' §g≈, tÚ per‹ ”d∞w trÒpou ka‹ mel«n loipÒn; 
d∞la dÆ. 
îr' oÔn oÈ pçw ≥dh ín eÏroi ì ≤m›n lekt°on per‹ aÈt«n oÂa de› e‰nai, e‡per m°llomen 
to›w proeirhm°noiw sumfvnÆsein; 
ka‹ ı GlaÊkvn §pigelãsaw, §g∆ to¤nun, ¶fh, Œ S≈kratew, kinduneÊv §ktÚw t«n 
pãntvn e‰nai: oÎkoun flkan«w ge ¶xv §n t“ parÒnti sumbal°syai po›a êtta de› ≤mçw 
l°gein: ÍpopteÊv m°ntoi. 
pãntvw dÆpou, ∑n d' §g≈, pr«ton m¢n tÒde flkan«w ¶xeiw [398d] l°gein, ˜ti tÚ m°low §k 
tri«n §stin sugke¤menon, lÒgou te ka‹ èrmon¤aw ka‹ =uymoË. 
na¤, ¶fh, toËtÒ ge. 
oÈkoËn ˜son ge aÈtoË lÒgow §st¤n, oÈd¢n dÆpou diaf°rei toË mØ ôdom°nou lÒgou 
prÚw tÚ §n to›w aÈto›w de›n tÊpoiw l°gesyai oÂw êrti proe¤pomen ka‹ …saÊtvw; 
élhy∞, ¶fh. 
ka‹ mØn tÆn ge èrmon¤an ka‹ =uymÚn ékolouye›n de› t“ lÒgƒ. 
p«w d' oÎ; 
éllå m°ntoi yrÆnvn ge ka‹ Ùdurm«n ¶famen §n lÒgoiw oÈd¢n prosde›syai. 
oÈ går oÔn. 
[398e] t¤new oÔn yrhn≈deiw èrmon¤ai; l°ge moi: sÁ går mousikÒw. 
meijoludist¤, ¶fh, ka‹ suntonoludist‹ ka‹ toiaËta¤ tinew. 
oÈkoËn atai, ∑n d' §g≈, éfairet°ai; êxrhstoi går ka‹ gunaij‹n ìw de› §pieike›w e‰nai, 
mØ ˜ti éndrãsi. 
pãnu ge. 
éllå mØn m°yh ge fÊlajin éprep°staton ka‹ malak¤a ka‹ érg¤a. 
p«w går oÎ; 
t¤new oÔn malaka¤ te ka‹ sumpotika‹ t«n èrmoni«n; 
fiast¤, ∑ d' ˜w, ka‹ ludist‹ aÔ tinew xalara‹ kaloËntai. 
[399a] taÊtaiw oÔn, Œ f¤le, §p‹ polemik«n éndr«n ¶sy' ˜ti xrÆs˙; 
oÈdam«w, ¶fh: éllå kinduneÊei soi dvrist‹ le¤pesyai ka‹ frugist¤. 
oÈk o‰da, ¶fhn §g≈, tåw èrmon¤aw, éllå katãleipe §ke¤nhn tØn èrmon¤an, ∂ ¶n te 
polemikª prãjei ˆntow éndre¤ou ka‹ §n pãs˙ bia¤ƒ §rgas¤& prepÒntvw ín mimÆsaito 
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fyÒggouw te ka‹ prosƒd¤aw, ka‹ épotuxÒntow μ efiw traÊmata μ efiw [399b] yanãtouw 
fiÒntow μ e‡w tina êllhn sumforån pesÒntow, §n pçsi toÊtoiw paratetagm°nvw ka‹ 
karteroÊntvw émunom°nou tØn tÊxhn: ka‹ êllhn aÔ §n efirhnikª te ka‹ mØ bia¤ƒ éll' 
§n •kous¤& prãjei ˆntow, μ tinã ti pe¤yontÒw te ka‹ deom°nou, μ eÈxª yeÚn μ didaxª ka‹ 
nouyetÆsei ênyrvpon, μ toÈnant¤on êllƒ deom°nƒ μ didãskonti μ metape¤yonti 
•autÚn §p°xonta, ka‹ §k toÊtvn prãjanta katå noËn, ka‹ mØ Íperhfãnvw ¶xonta, 
éllå svfrÒnvw te ka‹ metr¤vw §n pçsi toÊtoiw [399c] prãttontã te ka‹ tå 
époba¤nonta égap«nta. taÊtaw dÊo èrmon¤aw, b¤aion, •koÊsion, dustuxoÊntvn, 
eÈtuxoÊntvn, svfrÒnvn, éndre¤vn [èrmon¤aw] a·tinew fyÒggouw mimÆsontai 
kãllista, taÊtaw le›pe. 
éll', ∑ d' ˜w, oÈk êllaw afite›w le¤pein μ ìw nundØ §g∆ ¶legon. 
oÈk êra, ∑n d' §g≈, poluxord¤aw ge oÈd¢ panarmon¤ou ≤m›n deÆsei §n ta›w ”da›w te 
ka‹ m°lesin. 
oÎ moi, ¶fh, fa¤netai. 
trig≈nvn êra ka‹ phkt¤dvn ka‹ pãntvn Ùrgãnvn ˜sa [399d] polÊxorda ka‹ 
poluarmÒnia, dhmiourgoÁw oÈ yr°comen. 
oÈ fainÒmeya. 
t¤ d°; aÈlopoioÁw μ aÈlhtåw parad°j˙ efiw tØn pÒlin; μ oÈ toËto poluxordÒtaton, 
ka‹ aÈtå tå panarmÒnia aÈloË tugxãnei ˆnta m¤mhma; 
d∞la dÆ, ∑ d' ˜w. 
lÊra dÆ soi, ∑n d' §g≈, ka‹ kiyãra le¤petai [ka‹] katå pÒlin xrÆsima: ka‹ aÔ kat' 
égroÁw to›w nomeËsi sËrigj ên tiw e‡h. 
…w goËn, ¶fh, ı lÒgow ≤m›n shma¤nei. 
[399e] oÈd°n ge, ∑n d' §g≈, kainÚn poioËmen, Œ f¤le, kr¤nontew tÚn ÉApÒllv ka‹ tå toË 
ÉApÒllvnow ˆrgana prÚ MarsÊou te ka‹ t«n §ke¤nou Ùrgãnvn. 
må D¤a, ∑ d' ˜w, oÎ moi fainÒmeya. 
ka‹ nØ tÚn kÊna, e‰pon, lelÆyam°n ge diakaya¤rontew pãlin ∂n êrti trufçn ¶famen 
pÒlin. 
svfronoËnt°w ge ≤me›w, ∑ d' ˜w. 
‡yi dÆ, ¶fhn, ka‹ tå loipå kaya¤rvmen. •pÒmenon går dØ ta›w èrmon¤aiw ín ≤m›n e‡h tÚ 
per‹ =uymoÊw, mØ poik¤louw aÈtoÁw di≈kein mhd¢ pantodapåw bãseiw, éllå b¤ou 
=uymoÁw fide›n kosm¤ou te ka‹ éndre¤ou t¤new efis¤n: oÓw fidÒnta tÚn [400a] pÒda t“ toË 
toioÊtou lÒgƒ énagkãzein ßpesyai ka‹ tÚ m°low, éllå mØ lÒgon pod¤ te ka‹ m°lei. 
o·tinew d' ín e‰en otoi ofl =uymo¤, sÚn ¶rgon, Àsper tåw èrmon¤aw, frãsai. 
éllå må D¤', ¶fh, oÈk ¶xv l°gein. ˜ti m¢n går tr¤' êtta §st‹n e‡dh §j œn afl bãseiw 
pl°kontai, Àsper §n to›w fyÒggoiw t°ttara, ˜yen afl pçsai èrmon¤ai, teyeam°now ín 
e‡poimi: po›a d¢ ıpo¤ou b¤ou mimÆmata, l°gein oÈk ¶xv. 
[400b] éllå taËta m°n, ∑n d' §g≈, ka‹ metå Dãmvnow bouleusÒmeya, t¤new te 
éneleuyer¤aw ka‹ Ïbrevw μ man¤aw ka‹ êllhw kak¤aw pr°pousai bãseiw, ka‹ t¤naw to›w 
§nant¤oiw leipt°on =uymoÊw: o‰mai d° me ékhko°nai oÈ saf«w §nÒpliÒn t° tina 
Ùnomãzontow aÈtoË sÊnyeton ka‹ dãktulon ka‹ ≤r“Òn ge, oÈk o‰da ˜pvw 
diakosmoËntow ka‹ ‡son ênv ka‹ kãtv tiy°ntow, efiw braxÊ te ka‹ makrÚn gignÒmenon, 
ka¤, …w §g∆ o‰mai, ‡ambon ka¤ tin' êllon troxa›on »nÒmaze, mÆkh d¢ ka‹ [400c] 
braxÊthtaw pros∞pte. ka‹ toÊtvn tis‹n o‰mai tåw égvgåw toË podÚw aÈtÚn oÈx 
∏tton c°gein te ka‹ §paine›n μ toÁw =uymoÁw aÈtoÊw – ≥toi sunamfÒterÒn ti: oÈ går 
¶xv l°gein – éllå taËta m°n, Àsper e‰pon, efiw Dãmvna énabeblÆsyv: diel°syai går 
oÈ smikroË lÒgou. μ sÁ o‡ei; 
må D¤', oÈk ¶gvge. 
éllå tÒde ge, ˜ti tÚ t∞w eÈsxhmosÊnhw te ka‹ ésxhmosÊnhw t“ eÈrÊymƒ te ka‹ 
érrÊymƒ ékolouye›, dÊnasai diel°syai; 
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p«w d' oÎ; 
[400d] éllå mØn tÚ eÎruymÒn ge ka‹ tÚ êrruymon tÚ m¢n tª kalª l°jei ßpetai 
ımoioÊmenon, tÚ d¢ tª §nant¤&, ka‹ tÚ eÈãrmoston ka‹ énãrmoston …saÊtvw, e‡per 
=uymÒw ge ka‹ èrmon¤a lÒgƒ, Àsper êrti §l°geto, éllå mØ lÒgow toÊtoiw. 
éllå mÆn, ∑ d' ˜w, taËtã ge lÒgƒ ékolouyht°on. 
t¤ d' ı trÒpow t∞w l°jevw, ∑n d' §g≈, ka‹ ı lÒgow; oÈ t“ t∞w cux∞w ≥yei ßpetai; 
p«w går oÎ; 
tª d¢ l°jei tå êlla; 
na¤. 
eÈlog¤a êra ka‹ eÈarmost¤a ka‹ eÈsxhmosÊnh ka‹ eÈruym¤a [400e] eÈhye¤& ékolouye›, 
oÈx ∂n ênoian oÔsan ÍpokorizÒmenoi kaloËmen […w eÈÆyeian], éllå tØn …w élhy«w eÔ 
te ka‹ kal«w tÚ ∑yow kateskeuasm°nhn diãnoian. 
pantãpasi m¢n oÔn, ¶fh. 
îr' oÔn oÈ pantaxoË taËta divkt°a to›w n°oiw, efi m°llousi tÚ aÍt«n prãttein; 
divkt°a m¢n oÔn. 
[401a] ¶stin d° g° pou plÆrhw m¢n grafikØ aÈt«n ka‹ pçsa ≤ toiaÊth dhmiourg¤a, 
plÆrhw d¢ ÍfantikØ ka‹ poikil¤a ka‹ ofikodom¤a ka‹ pçsa aÔ ≤ t«n êllvn skeu«n 
§rgas¤a, ¶ti d¢ ≤ t«n svmãtvn fÊsiw ka‹ ≤ t«n êllvn fut«n: §n pçsi går toÊtoiw 
¶nestin eÈsxhmosÊnh μ ésxhmosÊnh. ka‹ ≤ m¢n ésxhmosÊnh ka‹ érruym¤a ka‹ 
énarmost¤a kakolog¤aw ka‹ kakohye¤aw édelfã, tå d' §nant¤a toË §nant¤ou, 
s≈fronÒw te ka‹ égayoË ≥youw, édelfã te ka‹ mimÆmata. 
pantel«w m¢n oÔn, ¶fh. 
[401b] îr' oÔn to›w poihta›w ≤m›n mÒnon §pistatht°on ka‹ prosanagkast°on tØn toË 
égayoË efikÒna ≥youw §mpoie›n to›w poiÆmasin μ mØ par' ≤m›n poie›n, μ ka‹ to›w êlloiw 
dhmiourgo›w §pistatht°on ka‹ diakvlut°on tÚ kakÒhyew toËto ka‹ ékÒlaston ka‹ 
éneleÊyeron ka‹ êsxhmon mÆte §n efikÒsi z–vn mÆte §n ofikodomÆmasi mÆte §n êllƒ 
mhden‹ dhmiourgoum°nƒ §mpoie›n, μ ı mØ oÂÒw te Ãn oÈk §at°ow par' ≤m›n dhmiourge›n, 
·na mØ §n kak¤aw efikÒsi trefÒmenoi ≤m›n ofl [401c] fÊlakew Àsper §n kakª botãn˙, 
pollå •kãsthw ≤m°raw katå smikrÚn épÚ poll«n drepÒmeno¤ te ka‹ nemÒmenoi, ßn ti 
sunistãntew lanyãnvsin kakÚn m°ga §n tª aÍt«n cuxª, éll' §ke¤nouw zhtht°on toÁw 
dhmiourgoÁw toÁw eÈfu«w dunam°nouw fixneÊein tØn toË kaloË te ka‹ eÈsxÆmonow 
fÊsin, ·na Àsper §n Ígiein“ tÒpƒ ofikoËntew ofl n°oi épÚ pantÚw »fel«ntai, ıpÒyen 
ín aÈto›w épÚ t«n kal«n ¶rgvn μ prÚw ˆcin μ prÚw ékoÆn ti prosbãl˙, Àsper 
aÎra f°rousa épÚ [401d] xrhst«n tÒpvn Íg¤eian, ka‹ eÈyÁw §k pa¤dvn lanyãn˙ efiw 
ımoiÒthtã te ka‹ fil¤an ka‹ sumfvn¤an t“ kal“ lÒgƒ êgousa; 
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