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Περίληψη 
Μια διευρυµένη εννοιολόγηση του µουσικού γραµµατισµού συσχετίζεται µε τον 
καθυστερηµένο εκµοντερνισµό και την κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Πάνω στο σώµα 
του µουσικού γραµµατισµού χαράχθηκαν τα σηµάδια της προβληµατικής ελληνικής 
νεωτερικότητας ενώ αυτός ο ίδιος έγινε σύµβολο πολιτιστικών µηνυµάτων, ένα από τα 
αντικείµενα της βίαιης διαµάχης που συντάραξε το νεοελληνικό κράτος από την εποχή 
του νεοελληνικού διαφωτισµού καθώς και όργανο σκοπιµοτήτων και πολιτικών µέσα 
στη διαπλοκή του αφηγήµατος του έθνους µε κείνο του πολιτισµού. Το παρόν άρθρο 
παρουσιάζοντας συνοπτικά το ευρύτατο πεδίο του δυτικού γραµµατισµού διαµορφώνει 
το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τη φυσιογνωµία του 
µουσικού γραµµατισµού στην Ελλάδα, να περιγράψει τις συγκεκριµένες κοινωνικο-
ιστορικές και ιδεολογικές συνθήκες που καθόρισαν τις χρήσεις, τις συνέπειες και τα 
προβλήµατα, να ερµηνεύσει τις αιτίες τους, να επιχειρηµατολογήσει για τη ζωτική 
ανάγκη µεταµόρφωσης του ίδιου και των παραγόντων του παρέχοντας τις θεωρητικές 
παραδοχές και τα προτάγµατα πάνω στα οποία µπορεί να στηριχθεί µια κοινωνικά 
προσανατολισµένη εκπαιδευτική πολιτική. 

Λέξεις κλειδιά: µουσικός γραµµατισµός, µόρφωση-ηµιµόρφωση, Ελληνική 
νεωτερικότητα, εκπαιδευτική πολιτική, φορµαλισµός 
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Abstract 
In this paper an expanded conceptualization of musical literacy is related to belated 
modernity and crisis of Greek society. On the body of the musical literacy etched 
signs of problematic Greek modernity. It became a symbol of cultural messages, one 
of the objects of violent conflict that shook the Greek state since the Neohellenic 
Enlightenment and instrument of expediencies and policies in the interweaving of 
narrative of nation with that of culture. After outlining the physiognomy of musical 
literacy in Greece, and describing the specific socio-historical and ideological 
conditions which determined the uses, consequences and problems as well as the 
interpretation of their causes, this article argues for the vital need for transforming 
music education, elaborating on the theoretical assumptions and premises on which a 
socially oriented educational policy should be based. 
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Ludus litterarum, παιγνίδι των γραµµάτων, ήταν το όνοµα που έδωσαν οι Λατίνοι σ’ 
αυτό που οι Έλληνες είχαν ονοµάσει Σχολή και το οποίο, παρόλο που είχε αφήσει µια 
πικρή ανάµνηση σε πολλές µεγάλες διάνοιες, έµελε να πάρει µια κεντρική θέση στην 
επανάσταση που έφερε µαζί του ο αιώνας του Διαφωτισµού. Τον ίδιο τον Διαφωτισµό 
ο Immanuel Kant τον είχε περιγράψει ως διαδικασία και απόρροια αυτής της 
διαδικασίας ήταν ένα γεγονός που ο Benedict Anderson (1997) χαρακτηρίζει ως 
«λεξικογραφική επανάσταση». Σε συνάφεια µ’ αυτή αποκρυσταλλώθηκε η σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε τα γράµµατα και η ιδέα «µιας παιδείας θεωρούµενης σα δικαίωµα 
για όλα τα όντα χωρίς εξαίρεση και σαν καθήκον για το Κράτος» (Gal, 1970: 107). 
Βέβαια η θέσπιση του εκπαιδευτικού συστήµατος δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση. 
Ένα κεντρικό πρόβληµά του ήταν η εξάρτηση τόσο του ίδιου όσο και του 
περιεχοµένου του από εξωτερικές συνθήκες. Υπήρξαν δυσκολίες και δυστυχήµατα 
αλλά τελικά µέσα από πολυκύµαντες µεταρρυθµίσεις επήλθε ένας πλουτισµός του 
µορφωτικού και ανθρώπινου περιεχοµένου που κορυφώθηκε τον 19o αιώνα (ό. π.). 

Τούτα δεν ήταν παρά αποτελέσµατα της κίνησης του διαφωτισµένου νου, 
του νου που καθοδηγείται από τον Λόγο. Με την ίδια κίνηση απέκτησε και η µουσική 
µια εντελώς διαφορετική σηµασία και θέση. Εντάσσοντάς την στη διαδικασία που 
ονόµασε αποµάγευση του κόσµου, ο Max Weber (1958) την προσέγγισε µε έναν 
ιστορικό τρόπο για να καταλήξει πως η µέγιστη ορθολογικότητα επιτεύχθηκε στην 
δυτικοευρωπαϊκή µουσική. Βασικές και κρίσιµες στιγµές της διαδικασίας 
εξορθολογισµού ήταν η ανάπτυξη των οργάνων και της σηµειογραφίας, γεγονός που 
έβρισκε συνακόλουθο µε τα τεκταινόµενα και σε άλλες σφαίρες της κοινωνικής ζωής 
των οργανωµένων δυτικών κοινωνιών. Παρόλο που ανάλογες πρακτικές βρίσκονται 
διάσπαρτες στην ιστορία απανταχού της γης, πήραν εδώ την υψηλότερη µορφή τους 
ενώ αναπτύχθηκαν πολλές µουσικές πρακτικές που ανήκουν αποκλειστικά στη Δύση. 

Μέσα στην ίδια διαδικασία διαµορφώθηκε η ιδέα πως οι αισθητικές 
δηµιουργίες είναι µια αναπαράσταση της αλήθειας που απαιτούν έναν εντελώς 
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και πρόσληψης και αποτελούν βασικό περιεχόµενο 
της µόρφωσης. Πλατιά στρώµατα επεδίωξαν µια µόρφωση που µέχρι τότε ήταν 
προνόµιο της άρχουσας τάξης, µια µόρφωση που σήµαινε κριτική συνείδηση και 
ικανότητα διαφοροποίησης. Αναπτύχθηκαν δοµές και µορφές µέσα από τις οποίες τα 
άτοµα θα µορφώνονταν και θα αποκτούσαν µια στάθµη συνείδησης που θα οδηγούσε 
στην ελευθερία και στην αυτονοµία της προσωπικής ζωής. Βασική αρχή µιας τέτοιας 
µόρφωσης υπήρξε µια έννοια της πνευµατικότητας που δεν εξυπηρετεί άµεσα κάτι 
άλλο και που όσον αφορά στην τέχνη συµπυκνώθηκε στην φαινοµενικά παράδοξη 
διατύπωση του Kant για την χωρίς σκοπό σκοπιµότητα. 

Αυτά υπήρξαν τα κίνητρα και οι φιλοδοξίες που δηµιούργησαν το σύγχρονο 
εκτεταµένο εκπαιδευτικό σύστηµα που περιλαµβάνει και τις σχολές µουσικής µε τη 
σύγχρονη σηµασία τους. Η ακτινοβολία του Διαφωτισµού υπήρξε τόσο ισχυρή που 
τίποτε δεν έµεινε πια το ίδιο. Ακόµα και πρακτικές όπως αυτές της παραδοσιακής 
µουσικής µεταλλάχθηκαν σταδιακά αλλά βαθιά. Ο όρος illiteracy που από το 18o 
αιώνα επεκτάθηκε για να δείχνει αυτούς που γενικά ήταν ανίκανοι να διαβάζουν και 
να γράφουν δεν άφησε απ’ έξω ούτε τους τότε λαϊκούς µουσικούς. Εγκλωβισµένοι 
στους µοντέρνους συσχετισµούς εξουσίας αποδέχθηκαν σταδιακά να επιδιώξουν όλα 
αυτά που όλο και περισσότερο θεωρούνταν ως γενικές και απαραίτητες δεξιότητες 
και που η κατοχή τους εκφράστηκε µε τον εφευρεθέντα από τον 19o αιώνα όρο 
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literacy.  Η επέκτασή του θεωρήθηκε πως θα έφερνε την κοινωνική ανάταση. Όµως 1

οι εξελίξεις ήταν διαφορετικές από τις αναµενόµενες, ο Διαφωτισµός υποχώρησε σε 
ιδεολογία, µια νέα κατάσταση βαρβαρότητας καθιερώθηκε καλυπτόµενη από τη 
φαντασµαγορική τεχνολογική εξάπλωση. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για να περιγραφούν 
οι αιτίες αυτής της µεταστροφής, η πτώση στη λεγόµενη µεταµοντέρνα κατάσταση, 
κάτι που έτσι κι αλλιώς αποτελεί το θέµα ενός έντονου διαλόγου που ακόµα δεν έχει 
κλείσει οριστικά. Γνωρίζουµε ωστόσο τα αποτελέσµατά της µεταστροφής αυτής. 

Παρόµοια µε την πορεία του κοινωνικού όλου ήταν και η πορεία της 
µουσικής τέχνης: καθώς ο Διαφωτισµός απελευθέρωνε τον κόσµο από τη µαγεία, µε 
τον ίδιο τρόπο η µουσική διεκδίκησε την αυτονοµία της και χρησιµοποίησε τον 
ορθολογισµό για να φτάσει σε µια κατάσταση πέρα απ’ αυτόν. Δηµιουργήθηκαν 
ανώτερες µορφές που χρησιµοποιώντας εξελιγµένες τεχνικές φανέρωσαν την 
ανελευθερία των υπαρχόντων σχέσεων της κοινωνίας, όµως η κίνηση αυτή 
ανακόπηκε. Η κυριαρχία της φύσης ως αποτέλεσµα της ισχύος που παρήγαγε η 
γνώση, επεκτάθηκε κατόπιν στους ανθρώπους και εντέλει στην τέχνη η οποία 
πιάστηκε στα δίχτυα της εκµετάλλευσης και η χωρίς σκοπό σκοπιµότητά της µπήκε 
στην υπηρεσία αλλότριων συµφερόντων και υπολογισµών. 

Αλλά πριν συµβεί αυτό, τον αιώνα των φώτων, η αίγλη και η σαγήνη του 
διαφωτισµού δηµιούργησαν ιστορικές ανακατατάξεις στα Βαλκάνια και σε όλες της 
κοινότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ανατρέποντας την µέχρι τότε 
πολυπολιτισµική τάξη της. Η «λεξικογραφική επανάσταση» που περιέγραψε ο 
Anderson κατάφερε να αναπαραστήσει το ένδοξο Ελληνικό παρελθόν, εξέλιξη που 
προκάλεσε µια αλλαγή στη συνείδηση. Έτσι συνδέθηκε η µόρφωση των απογόνων 
των αρχαίων ελλήνων µε την εθνική ανεξαρτησία (Anderson, 1997). Η ανάδειξη του 
γηγενούς παρελθόντος ανταποκρίνεται στο αίτηµα για πολιτισµό ο οποίος 
συσχετίζεται µε τη µόρφωση και αντιπαραβάλλεται µε την απεχθή αµορφωσιά. Η de 
facto τοποθέτηση της έννοιας του πολιτισµού και η συσχέτισή του µε το έθνος -µια 
ιδέα που αναδύθηκε µε τον Ροµαντισµό του ύστερου 18ου αιώνα- δηµιούργησαν ένα 
πεδίο πάνω στο οποίο συγκρούστηκαν µε σφοδρότητα όλες οι κοινωνικές και 
πολιτικές δυνάµεις της νεοελληνικής κοινωνίας και του νέου κράτους (Τσερίκης, 
2014).  

Εξετάζοντας κανείς µε εµβρίθεια θα διαπιστώσει από όλες τις πλευρές µια 
χρησιµοθηρική αντίληψη του πολιτισµού και ένα σοβαρό έλλειµµα στην κατανόηση 
του περιεχοµένου της µόρφωσης, τουλάχιστον όπως αυτή είχε εννοιολογηθεί ως 
ιδανικό του αστικού ουµανισµού. Είναι γεγονός πως έλειπαν οι προϋποθέσεις. Είναι 
γεγονός πως οι αλλαγές που στη Δύση χρειάστηκαν αιώνες για να πραγµατοποιηθούν 
-όχι µόνο οι θεσµοί και οι δοµές του πολιτισµού αλλά και αυτό που ο Elias (1997) 
ονοµάζει «ειδοποιές καταστάσεις ψυχικής ανάγκης», η αλλαγή στο θυµικό και τη 
συµπεριφορά των ανθρώπων, ένα ενεργό συστατικό της νεωτερικότητας- έπρεπε στον 
Ελλαδικό χώρο να συµβούν σε µερικές δεκαετίες και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 
Εξαιτίας αυτής της συµπύκνωσης αλλά και εξαιτίας της όχι ανεµπόδιστης 
διεκπεραίωσής του από κοινωνικές δυνάµεις που αντιδρούσαν, παρακολουθούµε έναν 
συνεχώς επιταχυνόµενο «εκπολιτισµό» που δεν µπορεί να «χωνευτεί» και 
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καταναλώνεται εξωτερικά, φορµαλιστικά, διαδικασία που αποτυπώνεται σε όλες τις 
µορφές του.  

Τέτοια είναι και η περίπτωση της µουσικής. Μια τεράστια επιχείρηση 
εξευρωπαϊσµού έλαβε χώρα αλλά κυριάρχησαν οι ιδεολογικές και οικονοµικές 
σκοπιµότητες. Η αυτόνοµη µουσική και η ιδιαίτερη σχέση της µε τη συνείδηση όπως 
και η αισθητική κρίση ήταν εκείθεν των ορίων της σκέψης όλων των εµπλεκόµενων 
παραγόντων. Απλά ήταν αδιανόητη κάθε προσπάθεια για απεµπλοκή της µουσικής 
από τα κοινωνικο-ιστορικά συµφραζόµενα. Δεν άργησε η διαπλοκή κάθε είδους 
µουσικής µε τις εµπορικές σχέσεις και η υπαγωγή της στην οικονοµία. Η διαφορά µε 
τη δυτική περίπτωση είναι πως εδώ δεν µεσολάβησε η σύντοµη περίοδος ανάτασης 
και ανάπτυξης της αυτόνοµης τέχνης. Η νεοελληνική συνείδηση πέρασε από την 
ετερονοµία του ελληνοχριστιανισµού σε κείνη της πολιτιστικής βιοµηχανίας µε 
ενδιάµεσο σταθµό τη µαρξιστικού τύπου προσπάθεια για µουσική τέχνη που 
κινητοποιεί πολιτικά τις µάζες (Τσερίκης, 2014).  

Μέσα στις συγκεκριµένες ιστορικές και ιδεολογικές συνθήκες που 
προέκυψαν σαν αποτέλεσµα της συνάντησης ενός κατά βάση προφορικού πολιτισµού 
µε τη νεωτερικότητα, διαµορφώθηκε ο µουσικός γραµµατισµός στην Ελλάδα. Δεν 
ήταν οι ανάγκες του αντικειµένου -η αληθινή µουσική µόρφωση- αλλά οι συνθήκες 
αυτές που έδωσαν το ιδιαίτερο νόηµά του και καθόρισαν τις πρακτικές του. Έγινε 
αντιληπτός ως ένα ουδέτερο εργαλείο γραφής και ανάγνωσης και τελικά κυρίως 
ανάγνωσης αφού η γραφή στη µουσική αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα που δεν µπορεί 
µε κανένα τρόπο να συγκριθεί µε κείνη του γλωσσικού γραµµατισµού (Waller, 2010). 
Αυτή η στενόµυαλη εννοιολόγηση του τι σηµαίνει να είναι κανείς µουσικά 
γραµµατισµένος αναπαρήγαγε ένα κακέκτυπο της µουσικής µόρφωσης, ό,τι θα 
µπορούσαµε να ονοµάσουµε µουσική ηµιµόρφωση αν στηριζόµασταν στην έννοια 
της ηµιµόρφωσης του Adorno ([1959]1990). Γενικεύθηκε η χρήση µιας 
κουτσουρεµένης τεχνολογίας που µπορεί να επέτρεπε να υποκριθεί κανείς 
παρασιτικά τη µεγάλη τέχνη αλλά δεν επέτρεπε µε κανένα τρόπο να αντιληφθεί τι 
συµβαίνει πίσω από τις νότες. Τελικά η απώλεια ήταν διπλή: από τη µια 
ευθυγράµµιση µε µια διεστραµµένη εκδοχή του δυτικού-γραπτού και από την άλλη 
αποξένωση από το τοπικό-προφορικό. Τα µεν Ωδεία οργανωµένα γύρω από µια 
φορµαλιστική αντίληψη και πρακτική για την εκπαίδευση επαγγελµατιών σολίστ και 
συνθετών -στάδιο της οποίας ήταν και η παραγωγή δασκάλων µουσικής-, το δε 
δηµόσιο σχολείο µε ένα αναλυτικό πρόγραµµα βασισµένο σε µια διάθεση αλόγιστου 
εκδυτικισµού µε εθνικούς και θρησκευτικούς περιορισµούς και τυχάρπαστη 
µεθοδολογία. Σε συνδυασµό µε ισόµορφες πολιτισµικές, οικονοµικές και πολιτικές 
εξελίξεις επήλθε η ουσιαστική εξόντωση του εγχώριου προφορικού πολιτισµού, η 
παρεχόµενη από τα ωδεία υποτιθέµενη εξειδικευµένη εκπαίδευση αποδείχτηκε η 
πεµπτουσία της ηµιµόρφωσης ενώ τα δηµόσια σχολεία, επιφορτισµένα µε τη γενική 
µουσική εκπαίδευση, γελοιοποιήσανε τη µουσική µετατρέποντας τη διαδικασία 
εκµάθησής της σε ‘ώρα του παιδιού’. Εν τω µεταξύ, η έλλειψη κριτικής παραµένει 
εκκωφαντικά παρούσα σε όλες τις πλευρές του µουσικού φαινοµένου, µια έλλειψη 
που υποκαθίσταται από κουτσοµπολίστικες φλυαρίες και ρεπορτάζ στα παρασκήνια. 

Έχοντας κανείς την εποπτεία της νεοελληνικής µουσικής σφαίρας εύκολα θα 
συµφωνούσε µε τη ρήση του Schoenberg ότι «η ανάπτυξη καµιάς άλλης τέχνης δεν έχει 
εµποδιστεί από τους δασκάλους της τόσο όσο η τέχνη της µουσικής» (Schoenberg, 
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[1922]1992: 20). Όµως δεν πρόκειται για το µοναδικό εµπόδιο. Από την πλευρά της 
διοίκησης, σαν αποτέλεσµα της αποτυχίας εκσυγχρονισµού και της πολύχρονης 
ασθένειας και ανικανότητας του νεοελληνικού κράτους, άνθρωποι ηµιµορφωµένοι, 
ουσιαστικά άσχετοι µε τη µουσική έπαιρναν ασυνάρτητες και συχνά ιδιοτελείς 
αποφάσεις για την ιδιωτική και δηµόσια µουσική εκπαίδευση και τη θέση της στο 
συνολικό σύστηµα. Από την πλευρά των γονέων και του κοινού γενικότερα, η 
αναπαραγωγή των αποτελεσµάτων του σαθρού εκπαιδευτικού συστήµατος σε 
συνδυασµό µε τις επιδράσεις της µαζικής κουλτούρας δηµιούργησαν 
ανθρωπολογικούς τύπους ανυποψίαστους για το βάθος των πραγµάτων και έτοιµους 
να δοξάσουν κάθε επιδεικτική φαντασµαγορία. Από την πλευρά των µαθητών οι 
συνεχώς διογκούµενες εξωπαιδαγωγικές επιδράσεις -που προερχόµενες από την 
πολιτιστική βιοµηχανία ωθούν σε µια αισθητική υποδοχή µε καταναλωτικούς όρους- 
σε συνδυασµό µε τη µονοµερή έµφαση σε µια χρησιµοθηρική θετικιστική παιδεία 
αφαιρούν κάθε διάθεση στοχασµού, κάθε δυνατότητα κριτικής προσέγγισης και 
διατύπωσης προταγµάτων. 

Ωστόσο ενώ το κράτος και η διοίκηση είναι οι κύριοι υπεύθυνοι, οι 
δάσκαλοι είναι τα βασικά πρόσωπα και στη δική µας περίπτωση τα µοιραία 
πρόσωπα. Προερχόµενοι από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν διέκρινε µεταξύ 
γενικής µουσικής εκπαίδευσης, παραγωγής δασκάλων µουσικής και παραγωγής 
επαγγελµατιών µουσικών συνέχισαν, καθηλωµένοι στα τρέχοντα στοιχεία της 
συνείδησης, να το αναπαράγουν επί δεκαετίες και έτσι η ανοργανωσιά, η ισοπέδωση 
και η ανικανότητα διάκρισης έγιναν καθεστώς. 

Είναι αδιαµφισβήτητα τα µειωµένα, ασυνάρτητα και βλαβερά αποτελέσµατα 
του νεοελληνικού µουσικού γραµµατισµού που παραδειγµάτισε λανθασµένους 
τρόπους σκέψης και συµπεριφορών και υποβάθµισε σε µια ψευδή συνείδηση. Αν στο 
δυτικό παράδειγµα η εφαρµογή του εργαλειακού ορθολογισµού παράγει 
φαντασµαγορικά αποτελέσµατα που παραπλανούν, στο αντίστοιχο ελληνικό η 
έλλειψη τεχνικών αποτελεσµάτων υποκαθίσταται από φανφάρες και η κενότητα δεν 
γίνεται αντιληπτή χάρη στη γενική πτώση του γλωσσικού και αισθητικού 
αισθητηρίου που δεν επιτρέπει στα άτοµα να υποψιαστούν τι πραγµατικά συµβαίνει 
ενώ ταυτόχρονα τα καθησυχάζει σε µια κούφια περηφάνια για τα οικεία πολιτιστικά 
κατορθώµατα. Τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και στο κράτος επικρατεί ένας 
συστηµατικός φορµαλισµός και κάθε ουσιαστικότητα παραµένει αποσπασµατική και 
τυχαία. 

Η ύπαρξη των ίδιων γενικών συνθηκών αναπαράγει τον φορµαλισµό ως 
βασικό νεοελληνικό πρόβληµα  σε κάθε σηµείο της µουσικής σφαίρας: στην 2

εκπαίδευση, στην καλλιτεχνική και την κοινωνική παραγωγή, την αναπαραγωγή, τη 
διακίνηση και την κατανάλωση. Η τυπική διεκπεραίωση επικαλύπτει σαν πάχνη όχι 
µόνο τα σαθρά αποτελέσµατα αυτής της κατάστασης αλλά και τα όποια θετικά 
µεµονωµένων προσπαθειών που χάνονται µέσα στη γενική συνάφεια αν δεν 
καταστρέφονται από τα παρασιτικά συµφέροντα που φυτρώνουν πάνω στο σώµα του 
κράτους, της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
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	  Για τον υπερβολικό φορµαλισµό πού επικρατεί σε πολλούς τοµείς της ελληνικής ζωής σαν ένα από 2

τα αποτελέσµατα της υπανάπτυξης της χώρας στο πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο, σαν εκδήλωση της 
σοβαρής αποδιάρθρωσης ανάµεσα στους εισαγόµενους και τους ντόπιους θεσµούς αλλά και σαν 
πολιτικο-ιδεολογικό όπλο για ταξική κυριαρχία, βλ. Μουζέλης (1978).



Χωρίς την άρση αυτής της θεµελιώδους συνθήκης κάθε λόγος (για τη 
φιλοσοφική κατεύθυνση της µουσικής παιδαγωγικής, για αναλυτικά προγράµµατα, 
επανεκπαίδευση των δασκάλων, χρήση νέων τεχνολογιών, αξιολόγηση του έργου 
κ.λπ.) ακόµα κι αν ενσωµατωθεί σε προτιθέµενες εκπαιδευτικές πολιτικές, όχι µόνο 
θα είναι ανίκανος να µετασχηµατίσει την προβληµατική πραγµατικότητα αλλά 
ουσιαστικά θα την καµουφλάρει και θα τρέφει την εν λόγω συστηµατική ασθένεια.  

Σε µια ιδεατή κατάσταση και οι τέσσερις παράγοντες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας θα ξυπνούσαν από το λήθαργό τους, θα παραµέριζαν τα όποια 
µικροσυµφέροντα και θα επεδίωκαν την εγκαθίδρυση του κοινωνικά αληθούς. 
Ωστόσο δεν µπορεί να συµβεί έτσι, οι άνθρωποι ονειρεύονται µια ψεύτικη ζωή µέσα 
στον απατηλό κόσµο της κατανάλωσης και της µαζικής κουλτούρας ενώ ανίκανοι να 
ατενίσουν πέρα από το βραχύ τους βίο κάνουν ορθούς συµφεροντολογικούς 
υπολογισµούς. Το κράτος είναι ο µόνος παράγοντας που µπορεί να σκεφθεί και να 
σχεδιάσει µακροπρόθεσµα, αλλά επειδή δεν είναι µια αυτόνοµη και ουδέτερη 
οντότητα λειτουργεί στη βάση των ήδη υπαρχόντων κοινωνικών σχέσεων και έτσι 
κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά µεταξύ διατυπώσεων και πράξεων. 

Ως µόνη ορατή διέξοδος φαίνεται µια παιδεία που είναι δυνατή µέσω της 
εκµετάλλευσης των ρωγµών του αδιέξοδου συστήµατος. Είτε µέσω του σχολείου και 
του επανακαθορισµού της σχέσης της τέχνης µε το αναλυτικό πρόγραµµα, είτε µέσω 
πολιτιστικών νησίδων διαµορφωµένων από κοινωνικές οµάδες που διαπνέονται από 
υψηλότερες ιδέες, ο στόχος είναι η αναβάθµιση της συνείδησης και η δηµιουργία 
νέων ανθρωπολογικών τύπων. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό µε τη µονοµερή έµφαση 
στην πληροφόρηση και στον εργαλειακό λόγο. Το ιδεώδες της αυτόνοµης µουσικής 
ως πράξης που παραδειγµάτισε την υπέρβαση κυρίαρχων ψευδών διακρίσεων 
παραµένει όραµα και προϋπόθεση του µορφωµένου ανθρώπου. Η µουσική δεν είναι 
ένα συµπλήρωµα της γνώσης που παρέχει ο λόγος αλλά µια τέτοια ιδιάζουσα χρήση 
του που µπορεί να οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της ψευδούς ταύτισης 
πραγµατικότητας και λόγου, στην κριτική αναζήτηση και εντέλει στην απελευθέρωση 
της συνείδησης από τα δεσµά της πραγµοποίησης που την κάνουν να αναπαράγει τις 
γενικές κατηγορίες, να αντιλαµβάνεται τις υλικές πραγµατικότητες ως αξιωµατικές 
και να απορρίπτει ό,τι δεν ταιριάζει µε τις προδεδοµένες υποθέσεις για τη φύση της 
πραγµατικότητας. 

Αυτό το ιδεώδες οφείλει να υπηρετήσει ο µουσικός γραµµατισµός, να 
αντιπαλέψει εκείνη τη συνείδηση που αντιλαµβάνεται τη µουσική µόνο ως µια 
ανώδυνη απλή εκτόνωση και διασκέδαση και να την κάνει αντιληπτή ως µια µορφή 
διάνοιας χωρίς έννοιες η οποία µπορεί να µας δείξει όψεις της πραγµατικότητας που ο 
ορθολογισµός είναι ανίκανος να προσεγγίσει. Ο ίδιος ο γραµµατισµός περιέχει µέσα 
του το ίζηµα της ιστορίας και µία πλευρά του νοήµατός του σχετίζεται µε την 
υψηλότερη στάθµη συνείδησης που έχει κατορθώσει ο άνθρωπος στην ιστορική του 
πορεία. Οι τεχνικές και οι κοινωνικές πρακτικές του είναι ενταγµένες σε ευρύτερες 
κοινωνικές σχέσεις και ιστορικά έχουν κινηθεί προς πολλές κατευθύνσεις ανάλογα µε 
τις ιδεολογικές θέσεις των κοινωνικών δυνάµεων και των διαφόρων εκπαιδευτικών 
κινηµάτων, την υπάρχουσα τεχνολογία, το νόηµα της µουσικής και τους σκοπούς των 
ανθρώπων. Από τις πρώτες περιοριστικές και µηχανιστικές θεωρήσεις του 
γραµµατισµού και της µάθησης οδηγηθήκαµε σε ευρύτερες εννοιολογήσεις όπως η 
κοινωνικοπολιτισµική ή η οικολογική προσέγγιση που τον αντιµετωπίζουν ως µια 
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κοινωνική πρακτική µε πολλαπλές διαστάσεις ή ως µια «κοινωνική και νοητική 
συσσωµάτωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε τρόπο που επιτρέπει την 
αλλαγή» (Barton, 2009: 50). «Η ιδιότητα του εγγράµµατου περιλαµβάνει ακόµη την 
ικανότητα, αλλά και τη διάθεση να διερευνά τις κοινωνικές πρακτικές, αλλά και τα 
σύµπαντα των σηµασιών (universes of meaning), µέσα στα οποία εµπεριέχονται τα 
κείµενα. Κι ακόµη την ικανότητα να εµπλέκεται ενεργά στη δηµιουργία, τη 
διαµόρφωση και το µετασχηµατισµό αυτών των πρακτικών και των συµπάντων, 
καθώς αναζητά έναν καλύτερο και πιο ανθρώπινο δυνατό κόσµο (possible 
world)» (Snyder, 1999: 3). 

Δεν είναι πολύ δύσκολο να συναγάγει κανείς τους γενικούς σκοπούς του 
µουσικού γραµµατισµού µε βάση αυτές τις αρχές. Όµως ο ίδιος θα ήταν πολύ 
περιορισµένος αν απλώς µεταφέραµε µεθόδους και τεχνικές του γλωσσικού 
γραµµατισµού στο µουσικό πεδίο. Σ’ αυτή την περίπτωση περιοριζόµαστε στις 
γλωσσικές πλευρές της µουσικής και µάλιστα αφήνοντας απ’ έξω τη µιµητική της 
γλώσσα χωρίς ταυτόχρονα να εξασφαλίζουµε την κατανόηση της συλλογιστικής 
λογικής του µουσικού έργου. Μια τέτοια αντίληψη έδινε για χρόνια την 
πρωτοκαθεδρία στα εννοιολογικά στοιχεία και ως αντίδραση αναπτύχθηκε ένα 
υπερβολικό ενδιαφέρον για τις αισθήσεις. Όµως η διχοτοµία ορθολογικότητας και 
κόσµου των αισθήσεων είναι µια ιδεολογική επιβολή της κοινωνίας. Ούτε τα 
παραστατικά-αισθητά ούτε τα εννοιολογικά στοιχεία δεν πρέπει να σφετερίζονται την 
πρωτοκαθεδρία. Τα πραγµατικά έργα τέχνης είναι ένας κόσµος όπου 
πραγµατοποιείται η ενότητα αυτών των στοιχείων (Adorno, [1947]2000). Μια τέτοια 
γενική αρχή είναι απαραίτητο να ενσωµατωθεί στους στόχους των αναλυτικών 
προγραµµάτων τα οποία θα πρέπει να στοχεύσουν σε πολύ περισσότερα από την 
κατοχή µιας συνεπούς τεχνικής κατάρτισης. Δεν αρκεί να απαγκιστρωθούν από την 
εµφατική διδαχή της τεχνικής -η οποία «δεν αποδίδει το όλον της τέχνης», είναι 
απλώς «κλειδί» για τη γνώση της (ό.π.: 362)- αλλά να διακρίνουν µεταξύ γενικής και 
ειδικής εκπαίδευσης όπως και µεταξύ δηµιουργικής και δεκτικής προσωπικότητας και 
να στραφούν σε µια αισθητική εκπαίδευση που θα αναδείξει τη δυνατότητα του 
δέκτη να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις της αισθητικής δραστηριότητας ανοίγοντας 
έτσι την αισθητική σφαίρα όχι µόνο στους λίγους εκλεκτούς αλλά και στους πολλούς 
άλλους για τους οποίους η παρούσα κατάσταση επιφυλάσσει απλώς µια αποπνικτικά 
βαρετή καλλιτεχνική εκπαίδευση στο σχολείο και κατά κανόνα το ρόλο του 
καταναλωτή µαζικών υποπροϊόντων στην ευρύτερη κοινωνία. 

Το πρόταγµα αυτό απαιτεί µια προσέγγιση της αισθητικής µέσα στην 
σηµασιακή, οικονοµική και πολιτική κοινωνικο-ιστορική ολότητα, απαιτεί µε άλλα 
λόγια µια φιλοσοφική και όχι θετικιστική αισθητική. Μαζί µε αυτήν η φιλοσοφία και 
η κοινωνιολογία της µουσικής εκπαίδευσης θα πρέπει αν αναδυθούν επιτέλους στον 
νεοελληνικό κοινωνικό ορίζοντα δίνοντας προοπτική και κατεύθυνση στο µουσικό 
γραµµατισµό ώστε να ξέρει ποιον ακριβώς κόσµο θα αναπαριστά στους ανθρώπους 
και να µπορεί να είναι ουσιαστικός φανερώνοντας την πραγµατική διάσταση της 
µουσικής τέχνης και συνακόλουθα τη θέση και το ρόλο της στη ζωή και στη 
συνείδηση. Μ’ αυτό τον τρόπο θα µορφοποιηθούν υποκείµενα που θα διατηρούν µια 
τέτοια ζωντανή σχέση µε τη µουσική που θα ωθεί στην αργόσυρτη και επίπονη 
διαδικασία άντλησης της αλήθειας που αυτή περιέχει, θα τροφοδοτεί ακατάπαυστα 
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την κρίση και την εµπειρία και θα καθιερώνει µια εγρήγορση της συνείδησης 
απαραίτητη για την υπέρβαση της υφιστάµενης πραγµατικότητας. 

Είναι φυσικό η χρόνια κυριαρχία του υπάρχοντος να έχει δηµιουργήσει 
νοοτροπίες και συµφέροντα πάνω στα οποία στηρίζει τη διαιώνισή του. 
Ανθρωπολογικοί τύποι όπως ο ηµιµορφωµένος δάσκαλος µουσικής που κρύβεται 
πίσω από διπλώµατα µέχρι και ισχυρά συστήµατα συµφερόντων όπως η πολιτιστική 
βιοµηχανία συνήθως υποκριτικά συνηγορούν σε µεταρρυθµίσεις τις οποίες εντέλει 
στρέφουν σε επουσιώδη τεχνικού τύπου ζητήµατα τα οποία δεν αγγίζουν το status 
quo και την υφιστάµενη ιδεολογία. Όµως η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση είναι 
απαραίτητη όχι για να βελτιωθούν οι διάφορες τεχνικές διευθετήσεις αλλά επειδή 
υπάρχει ανθρωπιστική αναγκαιότητα γι αυτήν. 

Μέσα στην κραυγαλέα φαντασµαγορία των µουσικών εµφανίσεων της 
πολιτιστικής βιοµηχανίας και στον µάλλον υπολογισµένο ενθουσιασµό που προκαλεί 
η χρήση των λεγόµενων ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει ψύχραιµα να 
µετακινηθούµε από το «πως» στο «ως προς τι» και να σκεφθούµε πως θα εντάξουµε 
το πρώτο στο δεύτερο. Γιατί ένας µουσικός γραµµατισµός όσο τελειοποιηµένος κι αν 
είναι τεχνικά αν δεν έχει ποιοτικό στόχο που προσανατολίζεται κοινωνικά, είναι κάτι 
που δεν µας ενδιαφέρει. 
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