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Περίληψη
Στο χώρο της µουσικής παιδαγωγικής παρατηρείται στη εποχή µας µια σχετική απουσία
συζήτησης για το ρόλο του σώµατος στη µουσική πράξη και στη µουσική αγωγή, παρά
το γενικότερο ενδιαφέρον για το σώµα που αναδύεται σε πολλούς άλλους
επιστηµονικούς χώρους. Προτείνεται λοιπόν η επισκόπηση από µια πιο φιλοσοφική
οπτική, που µε βάση τη σχέση του ανθρώπου µε το σώµα του, συλλαµβάνει τον
άνθρωπο, τον πολιτισµό και τη µουσική σε έναν ευρύτερο ορίζοντα. Αυτό γίνεται µε την
επικέντρωση σε κείµενα κάποιων συγκεκριµένων φιλοσοφικών κατευθύνσεων, όπως η
φαινοµενολογία και η φιλοσοφική ανθρωπολογία. Η διερεύνηση αυτή των κειµένων
συµβάλλει και σε µια περαιτέρω συζήτηση για τη σηµασία του σώµατος στο πλαίσιο
άτυπων µορφών µουσικής µάθησης. Μέσα από µια συνδυαστική βιβλιογραφική
προσέγγιση ερµηνεύονται µε τρόπο πιο ουσιαστικό φαινόµενα που παρατηρούνται κατά
τη διαδικασία µουσικής µάθησης, ιδιαίτερα σε συνθήκες άτυπης µάθησης και
προκύπτουν νέες προτάσεις που µπορούν να ανανεώσουν και να ενισχύσουν τη
µουσικοπαιδαγωγική διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά: µουσική και σώµα, άτυπη µουσική µάθηση, φιλοσοφική ανθρωπολογία,
φαινοµενολογία
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Abstract
This paper highlights the role of the body in music and music education. While some
of the most important music educational proposals focus on the human body, certain
philosophical disciplines set the human body in the center of a wider horizon.
Phenomenology and philosophical anthropology should be understood as an effort to
highlight the unity of a human being and his relation to his environment. Especially in
many texts from philosophical anthropology the human body is considered in relation
to music and sound. The consideration of the relation between a human to his body
can contribute to approach new forms of music learning, especially in conditions
where orality and direct communication between the participants take place. In this
way some processes of informal music learning can be better explained and new
suggestions could be made.
Keywords: music and body, informal music learning, philosophical anthropology,
phenomenology
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Εισαγωγή
Στη σηµερινή εποχή, σε µια εποχή που το σώµα δοξάζεται και λατρεύεται, που
γυµνάζεται, θεραπεύεται, προστατεύεται, αποκαθίσταται, ανανεώνεται, η απουσία
συζήτησης για αυτό σε πολλούς επιστηµονικούς χώρους προκαλεί εντύπωση. Στο
χώρο της µουσικής παιδαγωγικής, υιοθετώντας τη διατύπωση του Shilling που
µίλησε για το σώµα στις κοινωνικές θεωρίες, µπορεί επίσης να γίνει λόγος για µια
«παρούσα απουσία» (Shilling στο Αλεξιάς, 2006: 39). Έτσι, µιλάµε για τον άνθρωπο
που παίζει, ακούει, µαθαίνει, διδάσκει µουσική, αδιαφορώντας συχνά για τη
σωµατική του διάσταση. Βέβαια, η αµεσότητα της σχέσης της µουσικής µε το
ανθρώπινο σώµα είχε αποτελέσει τον κεντρικό άξονα σηµαντικών
µουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, κυρίως στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα. Την
ίδια ακριβώς περίοδο υπήρξε ένα έντονο ενδιαφέρον για το ανθρώπινο σώµα σε
πολλούς χώρους της ανθρώπινης σκέψης, µεταξύ των οποίων και σε αυτόν της
φιλοσοφίας. Παρά το ότι η φιλοσοφία θεωρήθηκε για πολλούς αιώνες ένας χώρος του
πνεύµατος που βρίσκεται σε απόσταση από το σώµα, η φιλοσοφική θεώρηση µπορεί
να προσφέρει ένα ευρύτατο πλαίσιο, όπου µουσική, µουσικός και σώµα
τοποθετούνται σε έναν ανοιχτό ανθρωπολογικό ορίζοντα.
Στη συζήτησή µας θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά σε µια από τις πιο
γνωστές φιλοσοφικές θεωρήσεις για τη σχέση του ανθρώπου µε το σώµα του, αυτή
της φαινοµενολογίας, εστιάζοντας κυρίως στο έργο του Merleau-Ponty. Στη συνέχεια
θα επικεντρωθούµε στο έργο του Helmuth Plessner, ενός σηµαντικού εκπροσώπου
της Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας, ο οποίος, παρά το ότι επηρέασε σε κάποιο βαθµό
τη µουσικοπαιδαγωγική σκέψη στη Γερµανία τη δεκαετία του ’80, παραµένει σχετικά
άγνωστος. Τέλος, θα δούµε τον τρόπο που αυτές οι σκέψεις εντάσσονται στη
συζήτηση για τις άτυπες µορφές µουσικής µάθησης διαµορφώνοντας έτσι µια πιο
στέρεα θεωρητική βάση για συγκεκριµένες προτάσεις.
Maurice Merleau-Ponty: σώµα και αντιληπτική εµπειρία
Το σώµα φαίνεται να αναδύεται ως κεντρική θεµατική στο χώρο της φιλοσοφίας κατά
το πρώτο µισό του 20ού αιώνα, κυρίως στο πλαίσιο της σφοδρής κριτικής και
αντίδρασης στο σχήµα σκέψης που έχει εγκαθιδρυθεί µε τον καρτεσιανισµό και τη
διάκριση µεταξύ res cogitans και res extensa. Το σώµα ταυτίστηκε µε το εκτατό, ενώ,
σε αντιδιαστολή µε αυτό, η εσωτερικότητα έγινε ο χώρος του κατεξοχήν ανθρώπινου
(Αποστολοπούλου, 1978). Η ενότητα του ανθρώπου είχε κατακερµατιστεί, το σώµα
αντιµετωπίζονταν διαρκώς σε αντιδιαστολή µε το νου, ως εµπόδιο προς την
πνευµατική ανύψωση του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση είχε οδηγήσει
« σ τ η δ η µ ι ο υ ρ γ ί α κ α ι σ τ η ν κ α θ ι έ ρ ω σ η δ ι π ο λι κ ώ ν κ α ι ι ε ρ α ρ χ ι κ ώ ν
συλλήψεων» (Μακρυνιώτη, 2004: 13). Η φαινοµενολογία ως φιλοσοφική
κατεύθυνση ακολούθησε το πρόταγµα του Husserl και έθεσε ως αρχή της την
επιστροφή «στα ίδια τα πράγµατα». Και ενώ ο Roman Ingarden στρέφει τη µατιά του
στο έργο τέχνης και την οντολογική του υπόσταση (Ingarden, 1962), ο φιλόσοφος
που µας ενδιαφέρει εδώ περισσότερο, αν και ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στα κείµενά του
άµεσα στη µουσική, είναι ο Merleau-Ponty.
Ο Merleau-Ponty στο έργο του, και στο πλαίσιο της γενικότερης κριτικής
απέναντι στις κυρίαρχες φιλοσοφικές κατευθύνσεις της εποχής, αµφισβητεί τη
δυνατότητα ύπαρξης µιας αντικειµενικής, καθολικής και µοναδικής γνώσης. Και αυτό
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γιατί η σκέψη δε νοείται ως µια απόλυτα αφαιρετική διαδικασία, αλλά ως µια
διαδικασία βαθιά ριζωµένη στο ζωντανό κόσµο του σώµατος. Βάση της γνώσης είναι
η αντιληπτική εµπειρία και η καταγωγή αυτής της εµπειρίας εντοπίζεται στο σώµα. Η
σωµατική εµπειρία είναι ο ουσιαστικός τρόπος να είµαστε στον κόσµο, να
αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο, καθώς το σώµα δεν είναι απλώς ένα αντικείµενο δίπλα
σε άλλα αντικείµενα, αλλά ένα ζωντανό αντικείµενο (Merleau-Ponty, 1962). Η
αισθητηριακή πρόσληψη γίνεται πάντα από µια συγκεκριµένη σκοπιά και είναι κατά
συνέπεια µερική. Αµφισβητείται έτσι η έννοια της αντικειµενικής και καθολικής
γνώσης. Ενώ η σκέψη προϋποθέτει απόσταση από τα πράγµατα, η αντίληψη οδηγεί
τον άνθρωπο µέσα στα πράγµατα και έτσι καθίσταται δυνατή η υπέρβαση της
διάζευξης µεταξύ υποκειµένου και αντικειµένου, καθώς ο κόσµος υπάρχει µέσα στο
προσλαµβάνον υποκείµενο. Ο άνθρωπος δεν παρατηρεί έναν ξένο, αναλλοίωτο
κόσµο, αλλά είναι αναπόσπαστος παρατηρητής και συν-δηµιουργός ενός ζωντανού,
δυναµικού κόσµου. Όπως λέει ο Merleau-Ponty, «ο κόσµος δεν είναι το τι σκέφτοµαι,
αλλά αυτό µέσα στο οποίο ζω» (Merleau-Ponty, 1962: xvi-xvii). Για αυτόν ακριβώς
τον λόγο η τέχνη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο του, καθώς πρόκειται για µια
δηµιουργική διαδικασία που αναδεικνύει, όπως επισηµαίνει η Μουρίκη, «τις
διαστάσεις ενός γενόµενου κόσµου» και δεν είναι σε καµιά περίπτωση
αναπαραγωγική ή κατασκευαστική, αλλά κατεξοχήν εκφραστική, µε τη δυνατότητα
να εγκαθιδρύει νέες σηµασίες και να προσλαµβάνει διαφορετικές παραµέτρους της
πραγµατικότητας (Μουρίκη, 1991: 15).
Η σκέψη του Merleau-Ponty επηρέασε σε µεγάλο βαθµό µια σειρά
φιλοσόφων και επιστηµόνων από διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι µε βάση τις
απόψεις του για τη σωµατική διάσταση της αντίληψης και τις συνέπειές της για την
ανθρώπινη σκέψη, αναπτύσσουν τις θέσεις τους για τον τρόπο που η βιωµατική
αντίληψη µας οδηγεί να προσεγγίσουµε τη µουσική. Έτσι αρκετοί φιλόσοφοι
επηρεάστηκαν από τις θέσεις του και τις µετέφεραν στον χώρο της µουσικής.
Ακολουθώντας τον Wayne Bowman θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τους Mikel
Dufrenne, Thomas Clifton, David Burrow καθώς και την Eleanor Stubley (Bowman,
1998). Δεν θα γίνει στο σηµείο αυτό πιο εκτενής αναφορά, καθώς υπάρχουν αρκετά
σηµεία στη σκέψη τους, στα οποία οι οµοιότητες µε αποσπάσµατα από κείµενα της
Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας, που θα συζητηθούν αµέσως παρακάτω, είναι
εντυπωσιακές.
Helmuth Plessner: η σχέση του ανθρώπου µε το σώµα του και η µουσική
Το επόµενο φιλοσοφικό ρεύµα στο οποίο θα στρέψουµε την προσοχή µας είναι η
Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, η οποία αναπτύσσει µιας µορφής φιλοσοφική βιολογία.
Ένας από τους επιφανέστερους και πολύ κοντά στη θεµατική που συζητούµε
εκπρόσωπος της συγκεκριµένης κατεύθυνσης είναι ο Helmuth Plessner, ο οποίος έχει
γράψει και αρκετά σηµαντικά κείµενα για τον ήχο και τη µουσική. Βασική θέση της
φιλοσοφίας του Plessner είναι αυτή της «εξώκεντρης τοποθετικότητας» (exzentrische
Positionalität). Με τον όρο τοποθετικότητα ο Plessner αναφέρεται στη σχέση κάθε
όντος µε το περιβάλλον του, ορίζει ουσιαστικά τον τρόπο που αυτό εντίθεται µέσα
στον κόσµο. Ο άνθρωπος, συγκρινόµενος µε τα άλλα έµβια όντα, αναπτύσσει µια
ιδιαίτερη σχέση µε το σώµα του, που θα µπορούσε να συνοψιστεί στο «είµαι σώµα
και έχω σώµα». Ο Plessner κάνει ένα διαχωρισµό µεταξύ ζώντος σώµατος (Leib) και
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σώµατος ως ένα πράγµα µεταξύ άλλων (Körper). Ωστόσο, αυτό που διαχωρίζει τον
άνθρωπο και από τα ζώα, είναι ότι µπορεί όχι απλώς να ζει τη ζωή του, αλλά να την
κάνει αντικείµενο αναστοχασµού. Μόνο ο άνθρωπος µπορεί να βγαίνει έξω από τον
εαυτό του και να τον συλλαµβάνει ως δεδοµένο της συνείδησης του. Για τον
άνθρωπο λοιπόν ζωή σηµαίνει (α) σώµα, (β) µέσα στο σώµα (ως εµπειρία) και (γ)
έξω από το σώµα, ως δυνατότητα να εξέρχεται αυτού και να συνειδητοποιεί τη δική
του τοποθετικότητα, αλλά και των άλλων ανθρώπινων όντων ως εξώκεντρη. Με τον
τρόπο αυτό κατανοεί τη σχέση του µε τους άλλους και τον κόσµο. Αυτή η τριπλή
σχέση µε το σώµα που αποτελεί και τον ορισµό του «προσώπου» για τον Plessner θα
πρέπει να νοείται µόνο ως ενότητα, η οποία ωστόσο δε θεωρείται δεδοµένη, αλλά
αποτελεί ζητούµενο. Πρόκειται δηλαδή για µια διαρκή διαδικασία κίνησης προς ένα
στόχο (Plessner, 1981). Ο Plessner κάνει λόγο για την «καταστατική ανεστιότητα»
του ανθρώπου, ο οποίος είναι ελεύθερος να ορίζει τη ζωή του και στόχος του είναι να
γίνει αυτό που είναι. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος, η σχέση του µε το σώµα και οι κινήσεις
του εξαρτώνται όπως και σε κάθε άλλο ζώο από τα ένστικτά του, από την άλλη από
τη φύση του είναι ελεύθερος να ξεφεύγει περισσότερο ή λιγότερο από τέτοιου είδους
περιορισµούς. Η πορεία του ανθρώπου λοιπόν σε επίπεδο ατοµικό και κοινωνικό δεν
είναι προδιαγεγραµµένη και µε τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητός τόσο ο
ρόλος του πολιτισµού, όσο και της αγωγής. Μεταξύ άλλων, η εξέλιξη της µουσικής
είναι ακριβώς αποτέλεσµα της «ανοικτότητας και πλαστικότητας της ανθρώπινης
κινητικότητας» που παράγει ήχο (Τσέτσος, 2012: 180).
Ωστόσο ο Plessner θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν σε µια
µουσικοπαιδαγωγική συζήτηση, επειδή ακριβώς σε πολλά κείµενα του αγγίζει
ζητήµατα που σχετίζονται µε τη µουσική και τον ήχο. Πιο συγκεκριµένα, στην
προσπάθειά του να διακρίνει µεταξύ ήχου και χρώµατος καταλήγει µέσα από µια
φαινοµενολογική προσέγγιση σε µια σειρά διαπιστώσεων για τον ήχο. Ο ήχος µπορεί
να είναι ταυτοχρόνως κοντά και µακριά και έχει όγκο και ώθηση. Για το λόγο αυτό ο
ήχος είναι απολύτως συµβατός µε την ίδια τη φύση του σώµατος και έχει άµεση
επενέργεια στην ανθρώπινη σωµατική κίνηση και στάση (Plessner, 1982). Ακόµη, ο
τρόπος που ο άνθρωπος παράγει ήχο τον θέτει σε άµεση σχέση µε την ανθρώπινη
εκφραστικότητα. Κατανοεί λοιπόν κανείς ότι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του
Plessner η βαρύτητα που δίνεται στη µουσική καθορίζεται από το γεγονός ότι ο ήχος
σχετίζεται άµεσα µε το ανθρώπινο σώµα, σε συνδυασµό µε το ότι η σχέση του
ανθρώπου µε το σώµα του αποτελεί καταστατική συνθήκη αυτού που ορίζεται ως
«πρόσωπο».
Όταν παράγουµε µουσική µε την κίνηση του σώµατός µας, ταυτοχρόνως
ακούµε, προσλαµβάνουµε µε τις αισθήσεις τον ήχο που παράγουµε. Μπορούµε
λοιπόν να παίρνουµε απόσταση και να αντικειµενοποιούµε τις κινήσεις του σώµατός
µας ως ήχους που αντιλαµβανόµαστε. Ο ήχος που παράγουµε ως µουσική βγαίνει από
εµάς προς τα έξω και επιστρέφει από έξω προς τα µέσα. Ειδικά στη φωνητική
µουσική, όπου ο ήχος βγαίνει µέσα από το σώµα και επιστρέφει ξανά σε αυτό,
συµµετέχει ολόκληρο το σώµα, και η διάκριση µεταξύ του «αντιλαµβάνοµαι» και
«γίνοµαι αντιληπτός» εξαφανίζεται (Plessner, 1982). Αλλά και στη µουσική µε
όργανα, καθώς το όριο µεταξύ ανθρώπου και κόσµου δεν είναι κάτι τρίτο αλλά
ανήκει στο σώµα (το δέρµα), τα µουσικά όργανα µπορούν να θεωρηθούν
προεκτάσεις του ανθρώπινου σώµατος, µε τρόπο που ενισχύουν ακουστικά τον ήχο
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που παράγεται µε σωµατική κίνηση. Τα µουσικά όργανα λοιπόν ενισχύουν την
πρόσληψη των σωµατικών κινήσεων που παράγουµε. Όµως αυτή η δυνατότητα της
µετάβασης από και ξανά πίσω στο ανθρώπινο σώµα που παρέχει η µουσική, αυτή η
µοναδική δυνατότητα επικοινωνίας µε τους άλλους και τον κόσµο, αποτελεί µια
µορφή επικύρωσης της δοµικής συνάρτησης της προσωπικότητας, ως σχέσης του
ανθρώπου µε το σώµα του και µε τον κόσµο, όπως προαναφέρθηκε. Η µουσική
καθίσταται µε τον τρόπο αυτό συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν αυτό
ακριβώς συνδυαστεί µε το ρόλο της αγωγής για τον άνθρωπο, ο οποίος ελεύθερα θα
πρέπει να γίνει αυτό που είναι, κατανοεί κανείς τη βαρύτητα που αποκτά η µουσική
αγωγή στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Plessner. Ο Plessner ορίζει τη µουσικότητα
ως τη δυνατότητα κάποιος να µπορεί να είναι κύριος του ενθουσιασµού που πηγάζει
από την επαφή µε τον ήχο (Plessner, 1982). Θα µπορούσε λοιπόν κανείς να διακρίνει
ότι ο ενθουσιασµός που πηγάζει από τη µουσική αντιστοιχεί στην κατάσταση «είµαι
σώµα», ενώ η ικανότητα να ελέγχω αυτό τον ενθουσιασµό αντιστοιχεί στο «έχω
σώµα» και µπορώ να αναστοχάζοµαι πάνω σε αυτό.
Οι µουσικοπαιδαγωγικές προεκτάσεις της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας
Οι απόψεις αυτές του Plessner, επηρέασαν κάποιους µουσικοπαιδαγωγούς τις δύο
τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα στη Γερµανία. Ο Christoph Richter θεωρεί
κεντρική έννοια στη θεώρησή του αυτή της «ενσάρκωσης» (Verkörperung).
Θέλοντας να εµβαθύνει στις απόψεις του Plessner χρησιµοποιεί το παράδειγµα του
ηθοποιού, όπου ίσως φαίνεται µε τον καλύτερο τρόπο η δυνατότητα να παίρνει κανείς
απόσταση από το σώµα του και διευκρινίζει ότι µε την ενσάρκωση κάποιος: (α)
ενσαρκώνει κάτι, π.χ. ένα ρόλο και (β) κάποιος ενσαρκώνει τον εαυτό του, δηλαδή
εκφράζει τον εαυτό του και επικοινωνεί µε τον κόσµο γύρω του. Αντιστοίχως λοιπόν
και στη µουσική κάποιος µπορεί (α) είτε να ενσαρκώνει τη µουσική, (β) είτε να
ενσαρκώνει-ενσωµατώνει τον εαυτό του µέσα από τη µουσική (Richter, 1987).
Αν επικεντρωθεί κανείς στη µουσική αγωγή, διαπιστώνει ότι υπάρχουν
πολλές διαφορετικές περιπτώσεις ενσάρκωσης-ενσωµάτωσης. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τις απόψεις του Plessner για το πώς ο άνθρωπος συνδέεται µε το σώµα του, τότε
µπορούµε να υποστηρίξουµε, ότι το παιδί που έρχεται σε επαφή µε τη µουσική στις
πολύ µικρές ηλικίες αφήνεται στη γοητεία της και η σωµατική σχέση του µε τη
µουσική κινείται έντονα προς την κατεύθυνση «είµαι σώµα». Εδώ θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε πιο συγκεκριµένα την αυθόρµητη αντίδραση των παιδιών στη µουσική,
συχνά µε όλο το σώµα και µε µεγάλη ένταση, χωρίς άλλο παράγγελµα ή δεύτερη
σκέψη. Από την άλλη η όλη διαδικασία που ακολουθεί το άτοµο στο πλαίσιο της
µουσικής αγωγής, θα µπορούσε να νοηθεί ως µια διαδικασία να αποκτήσει κανείς και
την ικανότητα να «έχει σώµα», να ελέγχει δηλαδή πιο συνειδητά τις σωµατικές του
κινήσεις, να παίρνει απόσταση από το σώµα και να τιθασεύει τον πρωταρχικό
ενθουσιασµό που γεννάται από τον ήχο. Αυτό βέβαια, ακολουθώντας τον Plessner και
την ερµηνεία του προσώπου ως τριπλή σχέση µε το σώµα, σηµαίνει ότι η πρωταρχική
κατάσταση «είµαι σώµα» θα πρέπει να παραµείνει πάντα ως θεµελιώδες στοιχείο του
µουσικού, ως µουσικού και ως ανθρώπινης ύπαρξης. Υπό αυτήν την έννοια
αναδύεται και µια πληθώρα αιτηµάτων για τον µουσικοπαιδαγωγό στις µικρές
ηλικίες, καθώς θα πρέπει να ενδυναµώνει αυτήν την πρωταρχική αίσθηση του «είµαι
σώµα», ώστε αυτή να µην αδρανήσει στη συνέχεια µε την εξάσκηση και την
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κατάκτηση της τεχνικής του σώµατος που θα ακολουθήσει µέσα από τις διαδικασίες
της µουσικής αγωγής. Παράλληλα το άτοµο θα πρέπει να είναι σε θέση, συνεχίζοντας
την ενασχόλησή του µε τη µουσική, να συνειδητοποιεί τη σχέση του µε το σώµα και
να αναστοχάζεται πάνω στις σωµατικές εµπειρίες που αποκοµίζει.
Το σώµα στις άτυπες µορφές µουσικής µάθησης
Όσα αναφέρθηκαν µέσα από τη φιλοσοφική οπτική για τη σωµατική διάσταση της
µουσικής αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία και στη συζήτηση για τις άτυπες µορφές
µουσικής µάθησης. Από την όλη συζήτηση σε επίπεδο φιλοσοφικό αναδύονται
κάποιες θεµατικές µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η φιλοσοφική επικέντρωση στο
ανθρώπινο σώµα και ο τρόπος που ο άνθρωπος ως ον ενσώµατο αντιλαµβάνεται τον
κόσµο και την πραγµατικότητά του, φαίνεται ταυτοχρόνως να αποµακρύνει από
θεωρήσεις αυστηρά αφαιρετικές και µονοδιάστατες, που προϋποθέτουν πρωταρχικές
διακρίσεις όπως ύλη-πνεύµα ή υποκείµενο-αντικείµενο. Σε µεγάλο βαθµό η
εγγράµµατη εκπαίδευση βασίστηκε σε τέτοιες διακρίσεις, οι οποίες επέτρεπαν µια πιο
συστηµατική και ασφαλή µεθοδολογικά µατιά, η οποία όµως συχνά έχανε το σύνολο,
ή πολλές ουσιαστικές παραµέτρους του.
Ας επιστρέψουµε στον τρόπο που ερµήνευσε ο Richter τις απόψεις του
Plessner για τη σχέση του ανθρώπου µε το σώµα του µέσα από µια
µουσικοπαιδαγωγική οπτική. Όταν κανείς µαθαίνει και παίζει µουσική, κινείται µέσα
σε ένα συνεχές µε πόλους από τη µια το «είµαι σώµα» και από την άλλη το «έχω
σώµα». Σε κάθε φάση αυτής της µουσικοπαιδαγωγικής διαδικασίας και τα δύο
στοιχεία είναι -και πρέπει να είναι- παρόντα, καθώς αποτελούν συστατικό στοιχείο
της ανθρώπινης ύπαρξης. Ωστόσο, όπως ειπώθηκε, πρόκειται για µια διαδικασία που
το άτοµο σταδιακά είναι σε θέση να µετατρέπει σύµφωνα µε τη βούλησή του το
σώµα του σε εργαλείο, να παίρνει απόσταση και να το καθιστά παράγοντα ενός
ηχητικού γίγνεσθαι που για το ίδιο έχει νόηµα. Ποτέ όµως δεν παύει και να «είναι
σώµα» µε αποτέλεσµα και η µουσική αγωγή να µην επιτρέπεται να µετατρέπεται σε
µονόπλευρη διαδικασία τεχνικής κατάρτισης, που αποτελεί το µουσικοπαιδαγωγικό
σύστοιχο του καρτεσιανού διχασµού και αντιµετωπίζει το σώµα µε τρόπο
µονοδιάστατο και µηχανιστικό. Αυτή ακριβώς η τόσο ιδιαίτερη θέση που
καταλαµβάνει κάθε άτοµο που µαθαίνει και παίζει µουσική στο συνεχές µεταξύ
«είµαι σώµα» και «έχω σώµα» προσδιορίζει την ιδιαιτερότητα της µουσικής πράξης
κάθε ατόµου. Η µουσική πράξη µε άλλα λόγια µεταφέρει πάντα ένα πολύ ιδιαίτερο
σωµατικό αποτύπωµα, την ξεχωριστή σωµατική ταυτότητα κάθε ατόµου, την
ιδιαίτερη σωµατική και κινητική του φυσιογνωµία που µε τον τρόπο αυτό, όπως
διαπιστώθηκε και µέσα από τη θεωρία του Plessner, παρουσιάζει τον εαυτό του στον
κόσµο και επικοινωνεί µε τους άλλους.
Οι άτυπες µορφές µάθησης, σε όποιο πλαίσιο και αν λαµβάνουν χώρα,
αφήνουν το περιθώριο για µια πιο ελεύθερη διαµόρφωση της ιδιαίτερης αυτής
ταυτότητας για το άτοµο. Ας γίνουµε λίγο πιο συγκεκριµένοι: η έµφαση στον
προφορικό τρόπο µετάδοσης, µεταθέτει την προσοχή από το χαρτί στη ζωντανή
εικόνα του σώµατος που παράγει µουσική, ενώ εδραιώνεται µια εµπιστοσύνη
πρωτίστως σε αυτό που παράγεται µουσικά και ακούγεται και όχι σε αυτό που
διαβάζεται. Είναι ακόµη συχνά τα παραδείγµατα µουσικών που ακολούθησαν
εντελώς προσωπικές αναζητήσεις στο χώρο της τεχνικής, στην προσπάθειά τους να
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προσεγγίσουν αυτό που άκουγαν (συχνά µέσα από ηχογραφήσεις) και τελικά
δηµιούργησαν το δικό τους προσωπικό στυλ ή άνοιξαν νέους µουσικούς δρόµους,
µέσα από την αναζήτηση προσωπικών τεχνικών, που ουσιαστικά αποτυπώνουν τη
δική τους σωµατική απάντηση σε µουσικές προκλήσεις. Είναι επίσης γνωστό ότι ο
τρόπος που πολλοί παραδοσιακοί µουσικοί έµαθαν να παίζουν κάποιο µουσικό
όργανο τους υποχρέωσε να υιοθετήσουν τη σωµατική δυναµική που επιβάλλει το
συγκεκριµένο κάθε φορά όργανο και µάλιστα σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από
µουσικούς της εγγράµµατης παράδοσης της Δύσης (Rice, 2004· Πανόπουλος, 2007).
Μάλιστα, πολλές φορές, αυτή ακριβώς η δυναµική, αυτή η σωµατική αντίσταση
αποτυπώνεται σε νέους αισθητικούς κώδικες που δηµιουργούνται στη συγκεκριµένη
µουσική. Ας επισηµανθεί ακόµη, ότι κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασµού οι
προσωπικοί σωµατικοί αυτοµατισµοί, όπως τους ονοµάζει ο Γρηγορίου, αποτελούν
σηµαντικούς εκφραστικούς παράγοντες και τελικά σε αυτούς οφείλεται και ο πολύ
ιδιαίτερος, ο ιδιοσυγκρασιακός τρόπος παιξίµατος ενός µουσικού σε πολλούς
µουσικούς πολιτισµούς (Γρηγορίου, 2011: 128).
Ακόµη, στο χώρο της λαϊκής µουσικής παράδοσης είναι χαρακτηριστικός ο
τρόπος που οι πρωταγωνιστές ενός γλεντιού, µουσικοί και χορευτές, σωµατοποιούν
την κοινή τους εµπειρία. Οι µουσικοί από το χώρο της λαϊκής παράδοσης
επικοινωνούν µέσα από ένα σωµατικό κώδικα µε το χορευτή και αντιλαµβάνονται τι
θέλει (π.χ. αλλαγή στο τέµπο του τραγουδιού, στην ένταση, αλλαγή τραγουδιού,
διακοπή, ανάδειξη ενός από τα όργανα κλπ), ενώ ένα µέλος του µουσικού σχήµατος
(π.χ. το κλαρίνο) µεταφέρει σωµατικά τις αντίστοιχες οδηγίες στα υπόλοιπα µέλη.
Ταυτόχρονα, όπως επισηµαίνει η Θεοδοσίου (2008: 89), µέσα από στερεότυπες και
συχνά συνειδητά υπερβολικές στάσεις εξουσίας, υποταγής ή ευχαρίστησης που
υιοθετούν µουσικοί και χορευτές, επιτυγχάνεται «µεγαλύτερη αναστοχαστική
συνείδηση της ενσώµατης διάστασής» τους. Αυτό βέβαια που µπορεί να έχει σηµασία
για ένα µαθητή µουσικής που ίσως θα δραστηριοποιηθεί µελλοντικά σε ένα εντελώς
διαφορετικό πλαίσιο, µπορεί να είναι η ικανότητα αναστοχασµού πάνω στη σωµατική
διάσταση της µουσικής και στις δυνατότητες επικοινωνίας που διανοίγει µε τους
άλλους µουσικούς και το κοινό, κατανοώντας τελικά τη σωµατική στάση ως τρόπο να
είναι στον κόσµο και µε τους άλλους.
Αλλά και σε άλλους µουσικούς χώρους, όπως σε αυτόν της δηµοφιλούς
µουσικής ή στους χώρους που παίζουν τα παιδιά, όπου κατά κύριο λόγο µιλάµε για
άτυπες µορφές µάθησης, η σωµατική διάσταση της µουσικής παίζει πρωτεύοντα ρόλο
τόσο στην προσέλκυση των µαθητών στο χώρο, όσο και στην ίδια τη διαδικασία
εκµάθησης και στην επικοινωνία µεταξύ των µουσικών (Green, 2002· Harwood &
Marsh, 2012). Ο εγγράµµατος πολιτισµός δείχνει µια ροπή προς την
αποσωµατοποίηση, προς την αφαιρετικότητα που επιτρέπει ευκολότερα αναγωγές. Ο
άνθρωπος όµως, που καταστατική συνθήκη της ύπαρξής του είναι το να είναι και να
έχει σώµα και να µπορεί να συνειδητοποιεί αυτή του τη σχέση, χρειάζεται τη µουσική
και ιδιαιτέρως στοιχεία και πρακτικές της άτυπης µουσικής µάθησης, ως
ουσιαστικούς συνδιαµορφωτές της σχέσης του µε το σώµα. Αυτό δε σηµαίνει σε
καµία περίπτωση πως απορρίπτονται οι τυπικές µορφές µάθησης καθώς υπάρχουν
διαφορετικοί µουσικοί πολιτισµοί, διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικές ανάγκες.
Αυτό όµως που αποτελεί αίτηµα των περισσοτέρων µελετητών που ασχολούνται µε
την άτυπη µουσική µάθηση είναι ακριβώς η εισαγωγή και προσαρµογή στοιχείων και
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τεχνικών της άτυπης µουσικής µάθησης στην τυπική. Έχω την εντύπωση ότι η
προσέγγιση µέσα από µια φιλοσοφική θεώρηση προσφέρει µια νέα οπτική στην όλη
προσπάθεια, αλλά και θέτει εκ νέου το αίτηµα για εντονότερη παρουσία του σώµατος
στη µουσικοπαιδαγωγική θεωρία και πράξη - αίτηµα παλιό, που τελικά εξακολουθεί
να παραµένει εξαιρετικά επίκαιρο.
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