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Η μουσική είναι ένα παιχνίδι για παιδιά: οφείλουμε να πάρουμε 
αυτόν τον τίτλο εντελώς στα σοβαρά. Εάν ο συγκεκριμένος ορι-
σμός της μουσικής είναι ορθός –πράγμα για το οποίο ελπίζουμε 
πως θα μπορέσουμε να πείσουμε– τότε θα διευκολύνει σε με-
γάλο βαθμό τη δουλειά των εκπαιδευτικών. Αντί να διδάσκουν 
γνώσεις και τεχνικές, το έργο τους θα είναι να παροτρύνουν τα 
παιδιά σε αυτό που ήδη κάνουν, δηλαδή στο να ενδιαφερθούν 
για τα αντικείμενα που παράγουν θόρυβο (από τα οποία ούτως ή 
άλλως γοητεύονται), κατόπιν στο να δράσουν με τα αντικείμενα 
προκειμένου να δράσουν με τους ήχους (αλλά αυτό το κάνουν 
κι από μόνα τους), στο να διευρύνουν τέλος αυτή την ηχητική 
εξερεύνηση (αρκεί να μην τα εμποδίσουμε) έτσι ώστε να παρά-
γουν μουσικές ακολουθίες. Με δυο λόγια, το έργο τους θα είναι 
να εντοπίσουν και να ενθαρρύνουν αυθόρμητες συμπεριφορές 
και να τις κατευθύνουν επαρκώς προτού αυτές πάρουν τη μορφή 
μιας αυθεντικής μουσικής δημιουργίας.

Η μουσική στο σχολείο βρίσκεται μοιρασμένη ανάμεσα σε δύο 
στόχους: στην αφύπνιση, από τη μια μεριά, γενικών δεξιοτήτων 
ακρόασης και εφευρετικότητας, στην κατάκτηση εννοιών και 
τεχνικών, από την άλλη. Ανάλογα με την περίοδο και τους υπεύ-
θυνους, το Σχολείο δίνει προτεραιότητα στον έναν ή στον άλλο 
στόχο. Αυτοί που υιοθετούν μια διαλλακτική στάση προσπαθούν 
να τους συγχωνεύσουν σε μία και μόνη παιδαγωγική προσέγγιση. 
Άλλοι, πιο ριζοσπαστικοί (ανήκουμε κι εμείς σ’ αυτούς) διαπι-
στώνουν πως δεν μπορούμε, εκτός κι αν είμαστε ανέντιμοι, να 
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ενθαρρύνουμε το παιδί σε μια ηχητική αναζήτηση, να σκύψουμε 
μαζί του πάνω στα ίδια του τα ευρήματα, να το βοηθήσουμε να 
είναι πιο απαιτητικό, πιο προσεκτικό όσον αφορά στους ίδιους 
του τους πειραματισμούς και να ελπίζουμε, στην πορεία, ότι θα 
ανακαλύψει, όλως τυχαίως, τους μείζονες και ελάσσονες τρόπους 
και το μέτρο των τριών χρόνων. Ασφαλώς οι δύο αυτοί στόχοι εί-
ναι συμπληρωματικοί, όμως προϋποθέτουν παιδαγωγικές στάσεις 
σαφώς διακριτές που εκδηλώνονται σε διαφορετικούς χρόνους. 
Θεωρούμε πως είναι προτιμότερο να αφυπνίσουμε προτού διδά-
ξουμε. Εντούτοις, η μετάδοση εννοιών που αφορούν στο σολφέζ 
επικαλείται γνωστές μεθόδους, ενώ η αφύπνιση των ικανοτήτων 
ακρόασης και εφευρετικότητας χώρια από κάθε προσπάθεια μου-
σικής ανάγνωσης συνιστά ένα αρκετά πρόσφατο εγχείρημα το 
οποίο θα έπρεπε να αναλυθεί ως προς τους σκοπούς και τα μέσα. 
Αυτό λοιπόν που θα μας απασχολήσει εδώ είναι η αφύπνιση.

Το παρόν πόνημα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους εκπαι-
δευτικούς. Εκπαίδευση όμως δε σημαίνει αποκλειστικά σχολείο: 
η ανάπτυξη της μουσικής και δημιουργικής αίσθησης αφορά 
εξίσου την οικογένεια, τον βρεφονηπιακό σταθμό και τους διά-
φορους χώρους εμψύχωσης. Υιοθετώντας μια ακόμη πιο ευρεία 
προοπτική, θα λέγαμε πως το να ασχοληθούμε με τη μουσική 
εφευρετικότητα χωρίς να περάσουμε από το σολφέζ και τις τάξεις 
μουσικής θεωρίας συνιστά μια δυνατότητα η οποία προσφέρεται 
σήμερα στους ενήλικες όπως και στα παιδιά. Η κατάσταση έχει 
αλλάξει. Όσο η μουσική γραφόταν στην παρτιτούρα και σεβόταν 
την παραδοσιακή σημειογραφία, η πράξη της δημιουργίας επι-
φυλασσόταν αποκλειστικά στους επαγγελματίες συνθέτες. Όσο 
για τους υπόλοιπους –τα παιδιά, τους ερασιτέχνες, τους «φιλό-
μουσους»– αυτοί περιοριζόντουσαν στον ρόλο του ακροατή που 
συμμορφώνεται αυστηρά με τον ερμηνευτή ενός παλαιού συνή-
θως ρεπερτορίου. H μουσική όμως σήμερα γίνεται αντιληπτή με 
όρους ηχητικών μαζών, γραμμών, μίξεων, και πολλοί είναι οι συν-
θέτες και οι ερευνητές που βλέπουν εδώ την ευκαιρία μιας νέας 
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συνδιαλλαγής με το κοινό. Δίπλα στις συναυλίες ξεφυτρώνουν 
εργαστήρια. Η μουσική πλέον δεν είναι μόνο κάτι που «κατανα-
λώνουμε», είναι κάτι που κάνουμε.

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης των μουσικών πρακτι-
κών εγγράφεται τούτο το βιβλίο. Δε γεννήθηκε μέσα σε μια τάξη, 
αλλά στο σταυροδρόμι μιας «Ομάδας Μουσικών Ερευνών»(GRM)10, 
ενός μουσικού ρεύματος που στηρίζεται στην ηλεκτροακουστική 
σύνθεση και ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Στους κόλπους της 
GRM διεξάγουμε έρευνες πάνω στην ανάλυση της μουσικής με 
βάση τη νέα πνοή που της έδωσε η ηλεκτροακουστική, στις μουσι-
κές συμπεριφορές γενικότερα και, κυρίως, στα ηχητικά παιχνίδια 
του παιδιού. Από την πλευρά του, ο Guy Reibel προτείνει «Ηχητικά 
Παιχνίδια» σε ερασιτεχνικές χορωδίες, όπως στη Μουσική Σχολή 
(Maîtrise)11 ή στα χορωδιακά σύνολα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας 
(Radio France), και ένα παιχνίδι με ηχογόνα σώματα και συνθετητή 
στους σπουδαστές του στην τάξη σύνθεσης του Κονσερβατουάρ 
(Conservatoire). Πάει πολύς καιρός από τότε που διαπιστώσαμε 
πως συγκλίνουν οι προσεγγίσεις μας τόσο στο θεωρητικό όσο και 
στο πρακτικό επίπεδο και πως μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε 
εκπαιδευτικά προβλήματα, ενώ από το 1974, έχουμε την ένθερμη 
υποστήριξη του ραδιοφώνου, αρχικά χάρη στον Guy Érismann από 
τον ραδιοφωνικό σταθμό France Culture, έπειτα χάρη στον André 
Jouve από τον ραδιοφωνικό σταθμό France Musique. Οι εκπο-
μπές «Μουσικής Αφύπνισης» και άλλα παιδαγωγικά εγχειρήματα 
επέτρεψαν να γίνουν γνωστοί, αλλά και να γνωριστούν μεταξύ 
τους, εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν μακριά ο ένας από τον άλλο, 
υλοποιώντας παραδειγματικές πρακτικές με ένα ταλέντο και μια 

10  Groupe de Recherches Musicales. [Σ.τ.Μ.]
11  Η Σχολή αυτή της Γαλλικής Ραδιοφωνίας (έτος ίδρυσης 1946) αποτελεί μια ξε-
χωριστή πρότυπη εκπαιδευτική δομή, η οποία παρέχει, έπειτα από διαγωνισμό, 
δωρεάν φοίτηση σε παιδιά και νέους, συνδυάζοντας μαθήματα γενικής εκπαίδευ-
σης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και μαθήματα μουσικής κατάρτισης 
(χορωδιακό τραγούδι, φωνητική τεχνική, πιάνο, ιστορία μουσικής κλπ.). [Σ.τ.Μ.]
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τεχνογνωσία που συχνά εκπλήσσουν. Η δουλειά τους στο πεδίο 
είναι αυτή η οποία παρέχει, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, την ουσια-
στική βάση των σκέψεων που διατυπώνονται σε αυτό το βιβλίο.

Θα έπρεπε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους… Ας παραθέ-
σουμε τουλάχιστον κάποια ονόματα, σχεδόν στην τύχη: Monique 
Frapat και Anne Benhammou στη Villepreux, Yves Bernet στην Ar-
dèche, Yvonne Quinzii στην Avignon, Élisabeth Saire στη Reims, 
Simone Marquès στη Μασσαλία, Christine Prost στην Aix en-
Provence, Claire Renard και Wichka Radkiewitch στο Παρίσι, Jean 
Maumené στη Laon, Geneviève Clément στο Pontault-Combault, 
Michèle Sueur και οι συνάδελφοί της από την Arras, Sophie Mo-
raillon στο Aulnay-sous-Bois, Gérard Authelain στο l’Isle d’Abeau...

 

Ο αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τα κεφάλαια 
με τη σειρά. Από τη στιγμή που το πρώτο καθορίζει τους μου-
σικούς και παιδαγωγικούς προσανατολισμούς του βιβλίου, είναι 
λογικό να αρχίσει από εκεί. Αντιθέτως, οι διάλογοι 2, 3 και 4 είναι οι 
πιο θεωρητικοί, και ένας εκπαιδευτικός που έχει ως κύριο μέλημά 
του την εφαρμογή στην πράξη μπορεί κάλλιστα να τους διαβάσει 
στο τέλος. Του αρκεί να γνωρίζει πως σε αυτούς τους διαλόγους 
συζητιούνται τρεις προτάσεις θεμελιώδους σημασίας τόσο για τη 
μουσική όσο και για την παιδαγωγική. Συγκεκριμένα: 1) οι μου-
σικές συμπεριφορές, ακόμη και στους ενήλικες, μοιάζουν πάρα 
πολύ με την παιγνιώδη συμπεριφορά του παιδιού, 2) η μουσική 
έχει μεγάλη σχέση με τη χειρονομία (όταν παίζουμε ένα όργανο, 
όταν χορεύουμε, αλλά επίσης –νοητικά– ως ακροατές), 3) από 
την άλλη όμως, ο ρυθμός δεν είναι ούτε τόσο οικουμενικός ούτε 
τόσο φυσιολογικός όσο πιστεύουμε: υπάρχουν τόσοι ορισμοί για 
τον ρυθμό όσοι και οι μουσικοί πολιτισμοί, ενώ η αντίληψη του 
ρυθμού συνιστά μια σύνθετη διανοητική λειτουργία.
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Πρόλογος

Εάν δεχτούμε προς το παρόν αυτές τις τρεις θέσεις, οι παρα-
πάνω σύντομες περιληπτικές περιγραφές τους θα επιτρέψουν να 
εξετάσουμε, στους διαλόγους που ακολουθούν, τα ζητήματα που 
άπτονται πιο άμεσα της παιδαγωγικής.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των δέκα διαλόγων, 
ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιλαμβάνεται σε ικανοποιη-
τικό βαθμό το σκεπτικό με το οποίο θα μπορούσε να προσεγγίσει 
τη μουσική αφύπνιση. Αυτό που μένει να του προτείνουμε δεν 
είναι ούτε «συνταγές» ούτε ακόμη και μια μέθοδο, αλλά πολ-
λαπλούς δρόμους τους οποίους θα μπορούσε να ακολουθήσει 
ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που έχει αναλάβει –πράγμα 
που θα αποτελούσε το αντικείμενο ενός συμπληρωματικού κε-
φαλαίου.

 

Γιατί αυτή η διαλογική μορφή; Καταρχάς, επειδή αυτά τα θέματα 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο δέκα ραδιοφωνικών εκπομπών που 
πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια του Jack Vidal και 
μεταδόθηκαν στον σταθμό France Culture το 1976. Αυτοί οι αρχικοί 
διάλογοι έχουν τροποποιηθεί σημαντικά για λόγους που έχουν να 
κάνουν με την προσθήκη πληροφοριών ή με τη βελτιστοποίηση 
της ρητορικής (κάπως λιγότερο για τους διαλόγους 1, 9 και 10 και 
γι’ αυτό έχουμε την εμφάνιση των ονομάτων των συνομιλητών), 
σε σημείο που δύσκολα βρίσκουμε τα ίχνη μιας προφορικής συν-
διαλλαγής (διάλογοι 3 έως 8). Αλλά ακόμη κι αν ήταν προτιμότερο 
να ξεκινήσουμε από μια λευκή κόλλα χαρτί, θεωρούμε πως η δια-
λογική μορφή ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία αυτού του βιβλίου 
που είναι να διευκρινίσει και να εξετάσει τα ερωτήματα που θέτει 
η μουσική αφύπνιση, καθώς και να δώσει κάποιες απαντήσεις.



Αυτό το βιβλίο αναφοράς υπερβαίνει κατά πολύ το 
στενό πλαίσιο της Μουσικής Παιδαγωγικής, παρόλο που 
ο/η ανήσυχος/η μουσικοπαιδαγωγός θα βρει εδώ πρωτό-
τυπες ιδέες και εμπνευσμένες εφαρμογές για να εμπλου-
τίσει την γκάμα των δράσεων τις οποίες απευθύνει στο 
μαθητικό κοινό.
Ο συγγραφέας όχι μόνο προτείνει να κάνουμε μουσική 
πριν να μάθουμε νότες –θέση που συναντά την προβλη-
ματική και άλλων συνοδοιπόρων του σε μια παιδαγωγι-
κή προσανατολισμένη στο παιδί και στη δημιουργικότη-
τα–, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα: μας προσκαλεί 
να παρακολουθήσουμε τη σημασιολογική περιπέτεια 
της έννοιας του παιχνιδιού συνυφασμένης με αυτή της 
μουσικής και του μουσικού. 
Αφού ασχοληθεί με τα διαφορετικά προβλήματα τα 
οποία συναντά ένας παιδαγωγός –Τι όργανα να 
κατασκευάσουμε; Πρέπει να φτιάξουμε παρτιτούρες; 
Οφείλουμε να καταλήξουμε στην υλοποίηση ενός 
έργου;…–, ο συγγραφέας περιγράφει τα στάδια μιας 
προοδευτικής παιδαγωγικής διαδικασίας με αφετηρία 
έναν μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων παραδειγμάτων, 
θέτοντας έτσι τις βάσεις της «μουσικής αφύπνισης».

Ο François Delalande είναι ένας
από τους κυριότερους
πρωτεργάτες της ανανέωσης
της μουσικής παιδαγωγικής, 
προσανατολισμένης σε μια 
δημιουργική πρακτική που 
ξεκινά από την πρώιμη παιδική 
ηλικία. Υπεύθυνος θεωρητικών 
ερευνών της  «Ομάδας Μουσικών 
Ερευνών»  (GRM) από το 1970 
έως το 2006, μελετά κυρίως τις 
συμπεριφορές ακρόασης και 
παραγωγής μουσικής, ιδιαίτερα 
στο παιδί.

Βιογραφικά στοιχεία των μεταφραστριών

Η Φωτεινή Ρεράκη είναι μουσικολόγος, 
ανθρωπολόγος και πιανίστα. Εκπόνησε
τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο
«Η φαντασιακή μουσική: ρητορικές,
ταυτότητες και αναπαραστάσεις στη σύγχρονη 
ελληνική εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Paris 
IV-Sorbonne υπό την επίβλεψη του Michel 
Imberty. Οι δημοσιευμένες εργασίες της 
αφορούν κυρίως σε ζητήματα ανθρωπολογίας 
της μουσικής και της μουσικής εκπαίδευσης, 
καθώς και σε ερμηνευτικές προσεγγίσεις της 
μουσικής εμπειρίας. Έχει διδάξει επί σειρά ετών 
μουσική παιδαγωγική και ανθρωπολογία
(ΤΕΙ Ηπείρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Η Βασιλική Ρεράκη είναι μουσικολόγος, 
ψυχολόγος και πιανίστα. Είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος στη μουσική 
ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Paris-IV 
Sorbonne (επιβλέπων καθηγητής: Michel 
Imberty). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
και οι δημοσιευμένες εργασίες της εστιάζουν 
κυρίως σε πτυχές της ανθρώπινης επικοινωνια-
κής μουσικότητας, καθώς και σε εμπειρίες 
προφορικοτήτων και αυτοσχεδιασμού.
Έχει διδάξει μουσική ψυχολογία, μουσική 
παιδαγωγική και ιστορία της μουσικής στην 
ανώτατη εκπαίδευση (ΑΠΘ, Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών – ΕΛΜΕΠΑ, Τμήμα Μουσικής 
Τεχνολογίας και Ακουστικής). Εργάζεται
ως ψυχολόγος, καθηγήτρια πιάνου και 
μουσικής προπαιδείας. 
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