Η αςτικι λαϊκι μουςικι ςτθν εκπαίδευςθ τθσ Ελλάδασ:
οριςμζνα προβλθματικά ηθτιματα
Νίκοσ Ορδουλίδθσ
Αγαπητού ςύνεδροι καληςπϋρα. Λϋγομαι Νύκοσ Ορδουλύδησ και εύμαι διδϊκτορασ του
Πανεπιςτημύου του Leeds τησ Αγγλύασ. Σο πεδύο ϋρευνϊσ μου ςτην Αγγλύα αποκαλεύται
Popular Musicology. Θϋμα τησ διατριβόσ μου όταν: Η διςκογραφική καριέρα του Βαςίλη
Τςιτςάνη. Ανάλυςη τησ μουςικήσ του και τα προβλήματα τησ έρευνασ ςτην ελληνική λαΰκή
μουςική. Εργϊςτηκα για ϋνα εξϊμηνο ωσ Εργαςτηριακό Διδακτικό Προςωπικό ςτο Σμόμα
Λαώκόσ και Παραδοςιακόσ Μουςικόσ του ΣΕΙ Ηπεύρου ςτην Ωρτα, αναλαμβϊνοντασ τη
διδαςκαλύα του αντικειμϋνου «λαώκό πιϊνο». Επύςησ, το 2014-2015 προςκλόθηκα ξανϊ
από το προαναφερθϋν ύδρυμα για να εργαςτώ ωσ ακαδημαώκόσ ςυνεργϊτησ.
Προςπαθώντασ να μπω ςτην ουςύα τησ ειςόγηςόσ μου, επιτρϋψτε μου να ξεκινόςω
κϊπωσ παρϊξενα, χρηςιμοποιώντασ μικρϊ αποςπϊςματα κϊποιων μουςικών ϋργων. Σο
πρώτο απόςπαςμα αποτελεύ το δεύτερο μϋροσ του Κοντςέρτου για δύο βιολιά του Νύκου
καλκώτα.1 Σο δεύτερο απόςπαςμα εύναι ϋνα κομμϊτι του Μϊνου Φατζιδϊκι που
βρύςκεται ςτον δύςκο Ο ςκληρόσ Απρίλησ του ’45.2 Σο τρύτο απόςπαςμα αποτελεύ το
«μπιζ» που ερμηνεύτηκε από την Emmy Storms, μύα ολλανδϋζα βιολύςτρια, ςε ςυναυλύα
τησ ςτο Ρότερνταμ ςτισ 12 Υεβρουαρύου 2012.3
Σα τρύα παραπϊνω κομμϊτια εύναι διαςκευϋσ τριών πολύ γνωςτών τραγουδιών του
Βαςύλη Σςιτςϊνη. Η διαςκευό του καλκώτα εύναι βαςιςμϋνη ςτο τραγούδι «Η
Μϊγιςςα, τησ αραπιϊσ»,4 του Φατζιδϊκι ςτο τραγούδι «Σο πικραμϋνο αγόρι»5 και το
ςόλο τησ Storms εύναι αυτούςια η μελωδύα από «Σα ωραύα του Σςιτςϊνη».6 Υαντϊζομαι
– και πιςτεύω πωσ ςυμφωνούμε όλοι ςε αυτό – πωσ αν μιλούςαμε ςτην κοινότητα των
μουςικολόγων για ανϊλυςη ενόσ ϋργου του Σςιτςϊνη πριν 15-20 χρόνια, θα μασ
θεωρούςαν ύςωσ και τρελούσ. Θϋτω μύα ςειρϊ ερωτημϊτων, τα οπούα ςυνθϋτουν τον
νοηματικό πυρόνα τησ ειςόγηςόσ μου: ακαδημαώκόσ μελϋτησ αξύζουν μόνο οι
διαςκευαςμϋνεσ εκδοχϋσ των τραγουδιών; Και οι δύο (δηλαδό, και οι διαςκευϋσ αλλϊ
και τα κομμϊτια ςτην πρωτότυπη μορφό τουσ); Ϋ καμύα από τισ δύο; Ο όχοσ του
μπουζουκιού αποτελεύ μουςικολογικό ταμπού; Αν, για παρϊδειγμα, ςτο δεύτερο
κομμϊτι του Φατζιδϊκι, αντύ για μπουζούκι χρηςιμοποιούταν ϊλλο όργανο (μύα ϊρπα,
για παρϊδειγμα) θα όταν πιο ενδεδειγμϋνο; Και για να το αντιςτρϋψω: αν η εκδοχό του
καλκώτα ϋκανε χρόςη λαώκών οργϊνων αντύ οργϊνων τησ κλαςικόσ Δύςησ; Εν τϋλει, το
πραγματικό ταμπού ποιο εύναι; Σα όργανα; Σο ρεπερτόριο; Σο ύφοσ και η αιςθητικό;
την περύπτωςη που αποφανθούμε ότι ακαδημαώκόσ ϋρευνασ χρόζουν και οι δύο
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Scholars Publishing, Cambridge 2009, ς. 257].
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εκδοχϋσ, για ποιον λόγο, τότε, ζητόματα ςαν κι αυτϊ λεύπουν από τη θεματολογύα των
μουςικολογικών διδακτορικών διατριβών τησ χώρασ μασ;
Θα αναφερθώ ςε μερικϊ ςτοιχεύα που ςυγκϋντρωςα από το Εθνικό Κϋντρο
Σεκμηρύωςησ όςον αφορϊ ςτισ διδακτορικϋσ διατριβϋσ που ϋχουν εκπονηθεύ ςτα
ελληνικϊ πανεπιςτόμια.7 Ανϊμεςα ςε 30.848 τύτλουσ διατριβών, η λϋξη «ρεμπϋτικο»
αναφϋρεται μόνο ςε τϋςςερα λόμματα. Δύο από αυτϊ προϋρχονται από Σμόματα
Χυχολογύασ, ϋνα από Σμόμα Επικοινωνύασ και Μϋςων Μαζικόσ Ενημϋρωςησ και ϋνα από
Σμόμα Κοινωνιολογύασ. Δεν υπϊρχει κανϋνα από Σμόμα Μουςικών πουδών. Βρϋθηκαν
108 αποτελϋςματα που αναφϋρονται ςτη λϋξη «μουςικό». Ϊξι λόμματα αναφϋρονται
ςτην παραδοςιακό μουςικό. Σο γεγονόσ ότι η λϋξη «λαώκό μουςικό» δεν απϋδωςε ούτε
ϋνα αποτϋλεςμα αποκαλύπτει πόςο παραμελημϋνο εύναι αυτό το μουςικό ςτυλ. Η
ϊνθηςη των ςπουδών για τη λαώκό μουςικό ςτουσ κόλπουσ του ελληνικού
εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ μοιϊζει να βρύςκεται ςε πολύ κρύςιμη κατϊςταςη. Οι
ςπουδϋσ πϊνω ςτα αςτικϊ λαώκϊ μουςικϊ εύδη δεν ϋχουν καταλϊβει ακόμη τη θϋςη τουσ
ςτον ακαδημαώκό κόςμο. Εντούτοισ, ςτο εξωτερικό οι εν λόγω ςπουδϋσ ϋχουν εξελιχθεύ
ςε υψηλό επύπεδο, αφόνοντασ πολύ πύςω την Ελλϊδα (για παρϊδειγμα, κατϊ τη
διϊρκεια του μεταπτυχιακού μου ςτο Πανεπιςτόμιο του Leeds τησ Αγγλύασ
παρακολούθηςα ςεμιναριακϊ μαθόματα για την Μαντόνα και την Μπιορκ). Επιπλϋον, η
ϋρευνα για τισ ελληνικϋσ λαώκϋσ μουςικϋσ θα επϋτρεπε την πληρϋςτερη κατανόηςη τησ
αλυςύδασ που ςυνδϋει πολύ περιςςότερουσ μουςικούσ πολιτιςμούσ ςε ολόκληρο τον
κόςμο: για παρϊδειγμα, τον αφροκουβανϋζικο, τα μπλουζ, τον οθωμανικό-τουρκικό, την
ελληνικό παραδοςιακό μουςικό, τον ινδικό, τον τςιγγϊνικο, τον ςεφαραδύτικο και ούτω
καθεξόσ. υνεπώσ, δεν εύναι ςημαντικό μόνο για την ελληνικό εκπαύδευςη αλλϊ και για
την εξϋλιξη των μουςικών ςπουδών ςε παγκόςμιο επύπεδο. Σα αςτικϊ λαώκϊ μουςικϊ
ιδιώματα ςτην Ελλϊδα εύναι πολλϊ. Σα ωδεύα και τα πανεπιςτόμια αρχύζουν, δειλϊδειλϊ, να επενδύουν ςτη μουςικολογύα των αςτικών λαώκών μουςικών ειδών. Η
αναγνώριςό τουσ δεν θα πρϋπει, ωςτόςο, να αντιμετωπύζεται απλώσ ωσ ακαδημαώκό,
αλλϊ ωσ ϋνα γενικότερο εκπαιδευτικό και πολιτικό ζότημα. Η ύςη μεταχεύριςη όλων των
μουςικών ςτυλ (δηλαδό, η διϊθεςό τουσ ςε όλα τα επύπεδα τησ εκπαύδευςησ) δηλώνει
ςεβαςμό απϋναντι ςε αυτϊ και ςτον πολιτιςμό που εμπεριϋχουν. Δηλώνει, επύςησ, το
υψηλό επύπεδο πολιτιςμού και προόδου ενόσ ςύγχρονου κρϊτουσ. Η εμμονό ςε ϋναν
περιοριςμϋνο αριθμό μουςικών ςτυλ, τη ςτιγμό που ςτο εξωτερικό ςυμβαύνει ακριβώσ
το αντύθετο, αποκαλύπτει ϋνα μϊλλον ςυντηρητικό πνεύμα.8
υνεχύζοντασ, θα χρηςιμοποιόςω ϋνα ακόμη μουςικό παρϊδειγμα. Ανόκει ςτο
ρεπερτόριο ενόσ ςχόματοσ που ονομϊζεται New York Gypsy All Stars. Ο τύτλοσ του
κομματιού: “Butcher’s air”.9 Υαντϊζομαι πωσ ο κϊθε μουςικόσ και μουςικολόγοσ μπορεύ
να δεχτεύ ότι το εν λόγω παρϊδειγμα επιδϋχεται μουςικολογικόσ ανϊλυςησ, και μϊλιςτα,
για να προςθϋςω και ϋνα προςωπικό ςχόλιο, βαθύτατησ και λεπτομερϋςτατησ. Ο
προβληματιςμόσ μου για αυτού του εύδουσ τισ μουςικϋσ εύναι ο εξόσ: γιατύ δεν
αποτελούν αντικεύμενο ϋρευνασ των ελληνικών μουςικολογιών από τη ςτιγμό που ςτυλ
ςαν και αυτϊ εύναι ευρύτατα διαδεδομϋνα και, μϊλιςτα, αγαπημϋνα μεταξύ των τϊξεων
των μουςικών; Σούτο το ερώτημα, μοιραύα, με οδηγεύ για ακόμη μύα φορϊ ςτο
προηγούμενο γενικότερο ερώτημα: ωσ ακαδημαώκόσ μουςικολογικόσ κόςμοσ (μιλώ για
την Ελλϊδα) ϋχουμε ορύςει ποια μουςικϊ εύδη θα χρηςιμοποιούμε ωσ αντικεύμενα
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ςπουδόσ και ϋρευνασ; Αν ναι, πότε το ορύςαμε; Αν όχι, γιατύ λοιπόν δεν αναλύουμε και
τισ μελοποιημϋνεσ κρητικϋσ μαντινϊδεσ; Σα μοιρολόγια τησ Ηπεύρου; Σον ποντιακό
πυρρύχιο; Αλλϊ και τισ κλύμακεσ του Βαμβακϊρη; Σουσ αυτοςχεδιαςμούσ του Σςιτςϊνη;
Ση δεξιοτεχνύα του Φιώτη; Σα κινηματογραφικϊ του Φατζιδϊκι και τα πολιτικϊ
τραγούδια του Θεοδωρϊκη; την ουςύα, αυτό που ρωτϊω, κυρύωσ ςτον εαυτό μου, εύναι
το εξόσ: ϋχουμε ταμπού ςτισ μουςικϋσ ςπουδϋσ ςτη χώρα μασ; Αν ναι, από πού πηγϊζουν
αυτϊ τα ταμπού; Αν όχι, γιατύ δεν εύναι δυνατό η εύρεςη ελληνικόσ επιςτημονικόσ
βιβλιογραφύασ; Αντ’ αυτού, αναγκϊςτηκα να μελετόςω ςυγγρϊμματα για το ζεώμπϋκικο,
το μπουζούκι, τη διςκογραφύα γραμμοφώνου, τον ρόλο τησ επιτροπόσ λογοκριςύασ ςτο
ρεμπϋτικο και ϊλλα, ςε γλώςςεσ όπωσ η αγγλικό, η γαλλικό και η γερμανικό, ϋτςι ώςτε
να καταφϋρω να ερευνόςω επιςτημονικϊ το αντικεύμενο του διδακτορικού μου.10
Επύςησ, για ποιον λόγο δεν μπορεύ ϋνασ νϋοσ να αποκτόςει αναγνωριςμϋνο από το
κρϊτοσ πτυχύο ςτην ηλεκτρικό κιθϊρα, όπωσ γύνεται ςτο Πανεπιςτόμιο του
Birmingham; Ϋ να επιλϋξει ποιο ρεπερτόριο θα διδαχτεύ και θα μελετόςει μεταξύ αυτού
τησ κλαςικόσ Δύςησ, τησ τζαζ, των Βαλκανύων ό του ελληνικού παραδοςιακού ςε
όργανα που ϋχουν μακρόχρονη παρουςύα ςε όλεσ αυτϋσ τισ παραδόςεισ, όπωσ, λόγου
χϊρη, η τρομπϋτα; Γιατύ ο φοιτητόσ μπορεύ να επιλϋξει μεταξύ τζαζ, κλαςικόσ ό
progressive τρομπϋτασ και τρομπονιού ςτο Juilliard και ςτο Harvard και δεν μπορεύ να
κϊνει το ύδιο και εδώ; Γιατύ μόνο ο μουςικόσ που αςχολεύται με το κλαςικό ρεπερτόριο
αξύζει ακαδημαώκόσ βαθμύδασ (όπωσ γύνεται, πολύ ςωςτϊ κατϊ τη γνώμη μου, ςτο
Σμόμα Μουςικών πουδών ςτο Ιόνιο) και δεν αξύζει το ύδιο και ο μουςικόσ του λαώκού;
υνεχύζοντασ, θα όθελα να μοιραςτώ μαζύ ςασ δύο περιςτατικϊ που φανερώνουν
τϋτοιου εύδουσ ταμπού ςτο ελληνικό εκπαιδευτικό ςύςτημα. Πριν από περύπου επτϊ
χρόνια, ςτη διϊρκεια των μεταπτυχιακών μου ςπουδών ςτην Αγγλύα, μου ανατϋθηκε ϋνα
project με το οπούο θα βαθμολογούμουν ςε ϋνα από τα μαθόματα του μεταπτυχιακού
μου. Αυτό όταν το εξόσ: ϋπρεπε να μελοποιόςω ϋναν κύκλο ποιημϊτων ανεξαρτότωσ
γλώςςασ, να παρουςιϊςω το ϋργο ςε τρεισ ςυναυλύεσ οπουδόποτε και να ηχογραφόςω
και να μαγνητοςκοπόςω και τισ τρεισ ςυναυλύεσ. ημειωτϋον, ο τύτλοσ του
μεταπτυχιακού προγρϊμματοσ όταν Master in Music Performance. Φρηςιμοπούηςα ϋναν
κύκλο ποιημϊτων ενόσ ϋλληνα ποιητό και τον μελοπούηςα για πιϊνο και φωνό. Ο τύτλοσ
του ϋργου: Λυρικοί ορίζοντεσ, 10 λαΰκά τραγούδια για πιάνο και φωνή. Αφού ςημειώςω
πωσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ϋλαβα την υψηλότερη βαθμολογύα ςτο μεταπτυχιακό μου
και όταν ϋνασ από τουσ λόγουσ που μου πρότειναν να εκπονόςω ςτο ύδιο πανεπιςτόμιο
και τη διδακτορικό μου διατριβό, προχωρώ ςτη ςυνϋχεια. Απϋςτειλα το εν λόγω ϋργο ςτο
Ψδεύο τησ Υλώρινασ ρωτώντασ αν τουσ ενδιαφϋρει η διοργϊνωςη μύασ ςυναυλύασπαρουςύαςησ του ϋργου και εκεύ. Η απϊντηςη που ϋλαβα όταν ακατανόητη για τα
δεδομϋνα τησ 25χρονησ τότε ηλικύασ μου, αλλϊ ξεκϊθαρη τώρα πια: «Σο ωδεύο μασ δεν
αςχολεύται με τη λαώκό μουςικό αλλϊ μόνο με τη ςοβαρό κλαςικό μουςικό». Νομύζω ότι ο
καθϋνασ από εμϊσ μπορεύ να αντιληφθεύ την ουςύα τησ κατϊςταςησ αυτόσ.
Σο δεύτερο περιςτατικό: όπωσ ανϋφερα ςτην αρχό τησ ειςόγηςόσ μου, πϋρυςι
δύδαξα το λαώκό πιϊνο ςτο Σμόμα Λαώκόσ και Παραδοςιακόσ Μουςικόσ του ΣΕΙ Ηπεύρου.
Ϊνασ από τουσ φοιτητϋσ μου ϋδινε κατατακτόριεσ εξετϊςεισ ςτο Ψδεύο τησ Ωρτασ όπου
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φοιτούςε ςτο κλαςικό πιϊνο. ε αυτό το ςημεύο πρϋπει να ςημειώςω ότι κι εγώ
πραγματοπούηςα ςπουδϋσ ωσ κλαςικόσ πιανύςτασ, λαμβϊνοντασ το πτυχύο μου με
Ωριςτα Παμψηφεύ, παύζοντασ, μεταξύ ϊλλων, κοντςϋρτο του Μϋντελςον και ραψωδύα
του Μπραμσ. Ο ςυγκεκριμϋνοσ φοιτητόσ ϋδινε για Β΄ Ανωτϋρα. Παρουςιϊζοντϊσ τον, ο
καθηγητόσ του ςτην επιτροπό ανϋφερε ότι φοιτϊ ςτο Σμόμα του ΣΕΙ Ηπεύρου και η
ειδικότητϊ του εύναι το λαώκό πιϊνο. Μϋςα ςε μύα κατϊςταςη πανικού και απορύασ, η
εξεταςτικό επιτροπό, χωρύσ καν να ρωτόςει περύ του αντικειμϋνου, ϊρχιςε να τον
«πυροβολεύ» με φρϊςεισ όπωσ «τι εύναι αυτϊ», «δεν υπϊρχουν αυτϊ τα πρϊγματα» και
διϊφορα ϊλλα τϋτοιου τύπου. Θα υπογραμμύςω το γεγονόσ ότι ο φοιτητόσ ϋγινε δεκτόσ
για την τϊξη τησ Β΄ Ανωτϋρασ, ερμηνεύοντασ, μεταξύ ϊλλων, και την Παθητική του
Μπετόβεν. Θα θϋςω, όμωσ, ϋνα απλό ερώτημα: αν το λαώκό πιϊνο υπόρχε, θα το
αποδϋχονταν; Αν αποδεικνύαμε ότι υπϊρχει, θα το αποδϋχονταν;
υνεχύζοντασ την ειςόγηςό μου, προχωρϊω ςε μύα διαφορετικό ςελύδα, αυτό τησ
οργϊνωςησ του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ τησ χώρασ. Μολονότι τα αςτικϊ λαώκϊ ςτυλ
εύναι ευρύτατα διαδεδομϋνα, τα ελληνικϊ ωδεύα δεν χορηγούν ςόμερα αναγνωριςμϋνα
από το κρϊτοσ πτυχύα, ενώ ςε ϊλλεσ χώρεσ τα αντύςτοιχα ςτυλ αποτελούν κομμϊτι των
εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων και εύναι εξαιρετικϊ δημοφιλό ανϊμεςα ςτουσ ςπουδαςτϋσ
(για παρϊδειγμα, το Κονςερβατόριο του Antwerp ςτο Βϋλγιο, το Πανεπιςτόμιο του
Griffith ςτην Αυςτραλύα και το Πανεπιςτόμιο του Bishop ςτον Καναδϊ προςφϋρουν
ολοκληρωμϋνα προγρϊμματα ςπουδών με τύτλο popular music programme).11 Πϋρα από
τα πολιτικϊ ζητόματα, δηλαδό το γεγονόσ ότι το επύςημο κρϊτοσ δεν αποφαςύζει να
εγκαινιϊςει προγρϊμματα ςπουδών λαώκόσ μουςικόσ, ο κύριοσ λόγοσ που αυτό εύναι
παραμελημϋνη εύναι η ϋλλειψη ϋρευνασ. Η κατϊςταςη αυτό αρχύζει να αλλϊζει, αλλϊ
χρειϊζεται να γύνουν πολλϊ βόματα μϋχρι να φτϊςουμε ςε επύπεδο αντύςτοιχο των
ϊλλων χωρών (τησ Αγγλύασ, τησ Υινλανδύασ, τησ Αμερικόσ, τησ Ιαπωνύασ ακόμη), ώςτε
να επιλυθούν μερικϊ προβλόματα του παρελθόντοσ, όπωσ η ορολογύα, και να
προχωρόςουμε ςε μύα πιο ενδελεχό ϋρευνα του ςτυλ.12 Σο ςτενϊχωρο τησ υπόθεςησ
εύναι το γεγονόσ ότι τα τελευταύα δϋκα περύπου χρόνια παρατηρεύται ειςαγωγό
ξενόγλωςςων πονημϊτων που αφορούν ελληνικϊ μουςικϊ εύδη από το εξωτερικό. Σο
παρόγορο εύναι ότι τα περιςςότερα από αυτϊ εύναι γραμμϋνα ςτην αγγλικό, δηλαδό
ςτην παγκόςμια γλώςςα, οπότε, τουλϊχιςτον, η ϋρευνα ςτην ελληνικό μουςικό
προωθεύται ευκολότερα ςτο εξωτερικό.
Ϊνα παρϊδειγμα (και ταυτόχρονα η καλύτερη απόδειξη) για την παραμϋληςη των
ςπουδών τησ λαώκόσ μουςικόσ ςτην Ελλϊδα εύναι το καταςτατικό του ελληνικού
Κρατικού Ψδεύου (πϊνω ςτο οπούο βαςύζονται τα καταςτατικϊ και τα ςυςτόματα
διδαςκαλύασ όλων των ϊλλων ωδεύων), που δεν περιλαμβϊνει τη διδαςκαλύα του λαώκού
μουςικού ςτυλ δύπλα ςτα ϊλλα ελληνικϊ λαώκϊ εύδη (αςτικϊ ό τησ υπαύθρου), όπωσ το
ελληνικό ροκ, το ελληνικό ϋντεχνο, τα παραδοςιακϊ κ.λπ. Ϊνα απόςπαςμα που απαντϊ
ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του Κρατικού Ψδεύου τησ Θεςςαλονύκησ αναφϋρει τα εξόσ:
«Σα νομοθετικϊ διατϊγματα 1445/42, 2010/42, ο Ν. 2870/54 και το βαςιλικό διϊταγμα
του 1957 που δημοςιεύθηκε ςτο ΥΕΚ 229/11-11-1957, καθορύζουν μϋχρι και ςόμερα το
πλαύςιο τησ μουςικόσ εκπαύδευςησ ςτη χώρα μασ». Απορύασ ϊξιοσ ο λόγοσ για τον οπούο
από το 1957 δεν ϋχει ακόμη επανεξεταςτεύ το ςυγκεκριμϋνο διϊταγμα. Επύςησ,
εντύπωςη προκαλεύ το παρακϊτω κεύμενο που επύςησ ςυναντϊται ςτην ιςτοςελύδα του
Κρατικού Ψδεύου: «κοπόσ τησ ύδρυςόσ του όταν η διδαςκαλύα τησ ευρωπαώκόσ
11

12

Βλ. www.ap.be/royal-conservatoire/opleidingen/music, www.griffith.edu.au/music και www.ubishops.
ca/fr/academic-programs/humanities/music/index.html, αντύςτοιχα.
Σο ζότημα αναλύεται διεξοδικϊ ςτην διδακτορικό μου διατριβό: Η διςκογραφική καριέρα του Βαςίλη
Τςιτςάνη (1936-1983), ό.π.
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μουςικόσ με παρϊλληλη υποςτόριξη και προαγωγό τησ ςοβαρόσ ελληνικόσ μουςικόσ».
Δύο εύναι τα «ςκοτεινϊ» ςημεύα: 1) η ευρωπαώκό να διδαχτεύ ενώ η ελληνικό να
υποςτηριχθεύ και να προαχθεύ; Για ποιον λόγο όχι και τα δύο και για τισ δύο μουςικϋσ;
2) Εύναι αδύνατον, επιςτημονικϊ και εμπεριςτατωμϋνα, κϊποιοσ να εύναι ςε θϋςη να
ςτηρύξει τον χαρακτηριςμό «ςοβαρόσ» όςον αφορϊ κϊποιο μουςικό εύδοσ.
Περνώντασ ςε ϋνα ϊλλο μεγϊλο κομμϊτι τησ μουςικόσ εκπαύδευςησ, θα αναφερθώ
ςτα Μουςικϊ χολεύα. Σο ΥΕΚ τησ ύδρυςησ και λειτουργύασ τουσ του 1988 αναφϋρει:
«κοπόσ εύναι η προετοιμαςύα και η κατϊρτιςη των νϋων που επιθυμούν να
ακολουθόςουν την επαγγελματικό κατεύθυνςη τησ μουςικόσ». Από αυτόν την γραμμό
μπορεύ κϊποιοσ να αντιληφθεύ ότι δεν υπϊρχει κϊποια διϊκριςη περύ του εύδουσ τησ
μουςικόσ που ςκοπεύει να διδϊξει το Μουςικό χολεύο.
το ϊρθρο 10 του ιδύου ΥΕΚ αναφϋρεται: «Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ του μουςικού
γυμναςύου τησ προηγούμενησ παραγρϊφου (δηλαδό του Γυμναςύου Παλλόνησ) ςε
ςυμβατικϊ ευρωπαώκϊ και ελληνικϊ παραδοςιακϊ μουςικϊ όργανα και τεχνικϊ μϋςα […]
ανατύθεται ςτο κϋντρο ςύγχρονησ μουςικόσ ϋρευνασ […]». τον όρο «παραδοςιακό
μουςικό» ςυμπεριλαμβϊνουμε και τα αςτικϊ εύδη ό εννοούμε μόνο τησ υπαύθρου;
Δηλαδό, ορύζουμε εμμϋςωσ το ρεπερτόριο που θα διδαχτεύ κϊποιοσ; Ο όροσ
«παραδοςιακό μουςικό» μονοπωλεύ ςε όλα τα ΥΕΚ που ϋχουν εκδοθεύ και αφορούν τα
Μουςικϊ χολεύα. Επύ παραδεύγματι, ςτο ΥΕΚ του 1989, ϊρθρο 13, διαβϊζουμε: «τα
μουςικϊ γυμνϊςια, μαθόματα μουςικόσ παιδεύασ εύναι τα ακόλουθα: Γενικό Μουςικό,
Παραδοςιακό Μουςικό (φωνητικό και οργανικό), Φορωδύα, ύγχρονη Μουςικό
Σεχνολογύα, Εργαςτόρι των τεχνών του λόγου, Πολύτεχνη ϋκφραςη, Τμνολογύα και
Ατομικϊ μουςικϊ μαθόματα». Κατ’ αρχϊσ, χρειαζόμαςτε μύα διευκρύνιςη ςχετικϊ με τον
όρο «Γενικό Μουςικό», τον οπούο ςυναντώ για πρώτη φορϊ. Επιπλϋον, για ακόμη μύα
φορϊ χρειαζόμαςτε εξηγόςεισ ωσ προσ τον όρο «Παραδοςιακό Μουςικό».
υμπεριλαμβϊνεται, δηλαδό, η κιθϊρα που χρηςιμοποιεύται ςτα αςτικϊ και τησ
υπαύθρου μουςικϊ ςτυλ; Αν ναι, ποια κιθϊρα; Αλλιώσ παύζει ο ηπειρώτησ κιθαρύςτασ
που ςυνοδεύει τον χορό ςτα τρύα, αλλιώσ ο Κρητικόσ που ςυνοδεύει πεντοζϊλη.
Διαφορετικό τεχνικό χρηςιμοποιεύ ο μουςικόσ του ρεμπϋτικου, διαφορετικό χρόςη του
οργϊνου κϊνει ο Φατζιδϊκισ ςτο λαώκότροπο ϋργο του.
υνεχύζοντασ ςχετικϊ με το ύδιο ΥΕΚ, ςτο τϋλοσ του περιγρϊφεται η διδακτϋα ύλη
και αναφϋρονται τα εξόσ: «κοπόσ του μαθόματοσ τησ Μουςικόσ εύναι να καλλιεργόςει
το μουςικό αιςθητόριο των μαθητών και γενικότερα να ςυντελϋςει ςτην πνευματικό
και ψυχικό τουσ ανϊπτυξη με τη ςωςτό φωνητικό εξϊςκηςη, την ακρόαςη και
εξοικεύωςη με την καλό μουςικό, ιδιαύτερα με τη γνόςια παραδοςιακό και ςύγχρονη
ελληνικό […]». Ϊνα αυθόρμητο ςχόλιο που μου γεννόθηκε με την πρώτη ανϊγνωςη του
παραπϊνω κειμϋνου εύναι: γιατύ δεν απαςχολόθηκαν μουςικολόγοι ςτο «ςτόςιμο» των
μουςικών ςχολεύων; Ϊνασ ακαδημαώκόσ δεν θα χρηςιμοποιούςε ποτϋ όρουσ όπωσ
«εξοικεύωςη με την καλό μουςικό» – ποια εύναι η κακό δηλαδό; Επιπλϋον, φρϊςεισ όπωσ
«ιδιαύτερα με τη γνόςια παραδοςιακό»· υπϊρχει «μη γνόςια» παραδοςιακό και ποια
εύναι αυτό; Τπϊρχουν δεκϊδεσ ςυνϋδρια τα τελευταύα 20 χρόνια ςτο εξωτερικό που
αςχολούνται με τον όρο «γνόςιοσ» και «αυθεντικόσ», όταν αυτού χρηςιμοποιούνται για
να περιγρϊψουν μουςικό. Σϋλοσ, η μοναδικό φορϊ που υπονοεύται η λαώκό μουςικό,
αλλϊ δεν ονοματύζεται ξεκϊθαρα, εύναι ο όροσ «ςύγχρονη ελληνικό» που
χρηςιμοποιεύται ςτο παραπϊνω απόςπαςμα. Από πότε μϋχρι πότε εννοεύ ο ςυντϊκτησ
την ςύγχρονη ελληνικό μουςικό; Αν εννοεύ την αρχό του ςύγχρονου ελληνικού κρϊτουσ,
ςυμπεριλαμβϊνει τουσ ςμυρναύικουσ αμανϋδεσ;
Όπωσ εύναι γνωςτό, η ακαδημαώκό εκπαύδευςη καθώσ και τα μουςικϊ ςχολεύα
εμπύπτουν ςτην αρμοδιότητα του Τπουργεύου Παιδεύασ, ενώ η μουςικό εκπαύδευςη ςτα
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ωδεύα (κρατικϊ και ιδιωτικϊ) ανόκει ςτην αρμοδιότητα του Τπουργεύου Πολιτιςμού. Σο
πρόγραμμα ςπουδών των μουςικών ςχολεύων περιλαμβϊνει τη διδαςκαλύα τησ ελληνικόσ
παραδοςιακόσ μουςικόσ (ϋςτω με πλόθοσ προβλημϊτων όπωσ αυτϊ που επιςημϊναμε
προηγουμϋνωσ), τησ βυζαντινόσ μουςικόσ και τησ δυτικόσ κλαςικόσ μουςικόσ. Σόςο το
Τπουργεύο Παιδεύασ όςο και το Τπουργεύο Πολιτιςμού (δηλαδό αμφότερα τα
πανεπιςτόμια και μουςικϊ ςχολεύα αλλϊ και τα ωδεύα) απονϋμουν επύςημα
αναγνωριςμϋνα πτυχύα για την κλαςικό αλλϊ και για την βυζαντινό μουςικό. Εντούτοισ,
μόνο το Τπουργεύο Παιδεύασ αναγνωρύζει τισ ςπουδϋσ τησ παραδοςιακόσ μουςικόσ. Με
ϊλλα λόγια, αν κϊποιοσ αποκτόςει πτυχύο ςτο παραδοςιακό βιολύ ςπουδϊζοντασ ςτο
Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ, το πτυχύο του θα εύναι επύςημα αναγνωριςμϋνο. Από την ϊλλη
πλευρϊ, αν κϊποιοσ ςπουδϊζει παραδοςιακό βιολύ ςε ϋνα ωδεύο, δεν θα εύναι ςε θϋςη να
αποκτόςει αναγνωριςμϋνο πτυχύο, επειδό το Τπουργεύο Πολιτιςμού δεν ϋχει αναγνωρύςει
ακόμη τη λαώκό και παραδοςιακό μουςικό και τα όργανϊ τησ.
Ϊνα επιπρόςθετο πρόβλημα με την τριτοβϊθμια εκπαύδευςη ϋχει να κϊνει με το
γεγονόσ ότι τα ΣΕΙ δεν δικαιούνται να πραγματοποιόςουν διδακτορικϋσ ϋρευνεσ. το
ςημεύο αυτό, βϋβαια, γεννϊται ϋνα λογικό ερώτημα: πώσ εύναι δυνατόν να ςυμβαύνει
αυτό εφόςον, υποτύθεται, μιλϊμε για ενιαύα τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, με βϊςη τον
ιςχύοντα νόμο; Δηλαδό για ΑΕΙ με δύο ξεχωριςτούσ κλϊδουσ: Πανεπιςτημιακό και
Σεχνολογικό; Αν ςκεφτούμε το πρόβλημα αυτό ςυνδυαςτικϊ με το ότι το Σμόμα Λαώκόσ
και Παραδοςιακόσ Μουςικόσ του ΣΕΙ Ηπεύρου εύναι το μοναδικό Σμόμα με τη φρϊςη
«λαώκό μουςικό» ςτον τύτλο του, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν υπϊρχει διϋξοδοσ
ςτο εξαιρετικϊ ςημαντικό θϋμα τησ ϋρευνασ ςτο πεδύο τησ λαώκόσ μουςικολογύασ. Εύναι
προφανϋσ πωσ η μη παραγωγό διδακτόρων ςημαύνει μη παραγωγό ϋρευνασ και
ερευνητών. Από την ϊλλη μεριϊ, το μεγϊλο ζότημα του τρόπου ειςαγωγόσ των
φοιτητών ςτα ανώτατα ιδρύματα ςχετικϊ με τα ειδικϊ μαθόματα παραμϋνει ϋνα μεγϊλο
αγκϊθι. Γιατύ δεν ϋχει προβλεφθεύ η εξϋταςη ςε ειδικϊ μαθόματα και ςτο Σμόμα Λαώκόσ
και Παραδοςιακόσ Μουςικόσ, όπωσ γύνεται ςτα τρύα Σμόματα Μουςικών πουδών αλλϊ
και ςτο Σμόμα Επιςτόμησ και Σϋχνησ, από τη ςτιγμό που το ςυγκεκριμϋνο Σμόμα το ϋχει
αιτηθεύ πολλϋσ φορϋσ ςτο Τπουργεύο;
Θα μπορούςαμε να μιλϊμε για ώρεσ για τα προβλόματα που αντιμετωπύζει η
μουςικό ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα τησ χώρασ. άςωσ, το ςοβαρότερο αυτών των
προβλημϊτων ϋχει να κϊνει με την γενικότερη αντιμετώπιςη τησ μουςικόσ από την
κοινωνύα. Δυςτυχώσ, η ελληνικό κοινωνύα δεν εύναι αρκετϊ ώριμη ώςτε να δεχτεύ πωσ η
μουςικό πϋρα από τϋχνη εύναι και επιςτόμη. Ότι τα χαςικλύδικα του Βαμβακϊρη
χρόζουν μουςικοποιητικόσ μελϋτησ· ότι οι μουςικού των πανηγυριών εύναι φορεύσ
προφορικών παραδόςεων· ότι η εκτελεςτικό τεχνικό του Φιώτη ό τα τραγουδιςτικϊ
μελύςματα του Αγγελόπουλου αποτελούν αντικεύμενο ακαδημαώκόσ μελϋτησ. Ο
ακαδημαώκόσ κόςμοσ (εμεύσ, ςτην προκειμϋνη περύπτωςη) ϋχουμε να παύξουμε τον πιο
κρύςιμο ρόλο. Ϊχουμε την υποχρϋωςη να πεύςουμε την κοινωνύα και την Πολιτεύα ότι η
μουςικό δεν δϋχεται διακρύςεισ και ότι όχι μόνο βιώνεται αλλϊ και ερευνϊται. Πρϋπει να
κοιτϊξουμε κατϊματα τον ουςιαςτικότερο ρόλο τησ μουςικόσ και τησ τϋχνησ
γενικότερα, που εύναι η ικανότητϊ τησ να ενώνει παρϊ να χωρύζει. Ο ακαδημαώκόσ
κόςμοσ εύναι αρκετϊ ώριμοσ και ϋτοιμοσ να πετϊξει από πϊνω του όλα τα ταμπού του
παρελθόντοσ και να ςυμβϊλει ςτην αναγνώριςη και αποδοχό τησ λαώκόσ μουςικόσ· τόςο
μϋςα ςτουσ ύδιουσ τουσ κόλπουσ του, όςο και μϋςα ςτην κοινωνύα και όλα τα ςτρώματϊ
τησ, ςυμβϊλλοντασ, ϋτςι, ςτην εξελικτικό τησ πρόοδο.

