
Το ευρωπαϊκό βιολί επίσης παίζεται στην «κλασι-
κή» μουσική της Ινδίας. Ο εκτελεστής κάθεται σταυ-
ροπόδι στο πάτωμα και κρατάει το βιολί στηριζό-
μενο στο στήθος του με το κεφάλι του οργάνου να
στηρίζεται στο κουντεπιέ του δεξιού του ποδιού.
Όλα αυτά τα όργανα εκτελούν τις μελωδικές γραμ-
μές μιας σύνθεσης, ενώ συνήθως τα συνοδεύει το
όργανο ταμπούρα, παράγοντας έναν βόμβο σαν ι-
σοκράτημα, χαρακτηριστικό στοιχείο της ινδικής
μουσικής. 

Το ταμπούρα, είναι ένα χορδόφωνο τύπου λαού-
του με μακρύ βραχίονα και τέσσερεις χορδές. Ο ε-
κτελεστής, συχνά κάποιος μαθητής του σολίστα, δε
σταματά ποτέ να τις χτυπά ενώ σε όλη τη διάρκεια
της ράγκα παίζει αργά και ισόχρονα. 

Μεμβρανόφωνα και ιδιόφωναμβρ φ φ
Τα κρουστά όργανα κατέχουν βασική θέση στη
μουσική της Ινδίας, καθώς φέρουν την κύρια ευ-
θύνη για την τήρηση των τάλα, όλων δηλαδή των
ρυθμικών στοιχείων μιας σύνθεσης.
Η δεξιοτεχνία των Ινδών στα κρουστά όργανα και
ιδιαίτερα στα μεμβρανόφωνα, είναι μοναδική και
εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο όταν συναντάται
εξίσου σε ερασιτέχνες μουσικούς. 

Κυριότερο κρουστό συνοδευτικό της ινδικής μου-
σικής είναι το ζευγάρι τυμπάνων που λέγεται τά-
μπλα και κουρδίζεται στον κύριο τόνο της ράγκα.
Παίζεται με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία με τα δάχτυλα, ε-
νώ ο εκτελεστής κάθεται στο πάτωμα.

Αερόφωναρ φ
Ο ρόλος των πνευστών οργάνων είναι αισθητά πε-
ριορισμένος στη μουσική της Ινδίας, ειδικά στην
Καρνατική παράδοση, όπου χρησιμοποιούνται μό-
νο σε ειδικές περιπτώσεις. 
Συνήθως πρόκειται για πλάγιους αυλούς ή με διπλή
γλωττίδα (σαν το όμποε ή τον ελληνικό ζουρνά), ό-
πως αυτά που χρησιμοποιούν οι γητευτές φιδιών.
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Ευρωπαϊκό βιολί με «ινδικό
κράτημα» 

Ταμπούρα

ΤάμπλαΤάμπλα

Τικτίρι, όργανο των γητευτών
των φιδιών



Μπαλινέζικο γκαμελάν

Το γκαμελάν (gamelan(( ), παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα
της Ιάβας και του Μπαλί, είναι μια ορχήστρα 25 και περισ-
σότερων εκτελεστών, που αποτελείται  κυρίως από ιδιόφω-
να κρουστά, ενώ μερικές φορές περιλαμβάνει και φλάουτα,
βιολιά και τύμπανα.

Στο Μπαλί συναντά κανείς μια πολύ μεγάλη ποικιλία μου-
σικών οργάνων. Υπάρχουν μεγάλα μεταλλόφωνα, τα οποία
παίζουν μόνο ένα μέρος από τη μελωδία, ενώ τα ελαφρώς
μικρότερα παίζουν όλη τη μελωδία. Υπάρχουν επίσης τρία
γκονγκ, που τονίζουν τη μελωδία. 
Επικεφαλής όλων είναι ένα μικρό γκονγκ, που το όνομά του
σημαίνει «δάσκαλος» και που κρατάει τον παλμό και ένα
ζευγάρι κύμβαλα που παίζει μια συνεχή σειρά χτύπων και
βοηθάει την ορχήστρα να συντονίζεται.
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Στη μουσική παρά-
ίδοση του Μπαλί

κυριαρχεί η αιώνια
μάχη ανάμεσα στο
καλό και το κακό.
Για τους κατοίκους
του Μπαλί δεν υ-
πάρχει ποτέ κυ-
ριαρχία της μιας ή
της άλλης δύνα-
μης. Το καλό και το
κακό είναι ισοδύ-
ναμα και «καταδι-
κασμένα» σε αιώ-
νια μάχη.

ίΤο Μπαλί, νησί
στην ανατολική α-

ίκτή της Ιάβας, μαζί
με μια μεγάλη αλυ-
σίδα νησιών αποτε-
λεί επαρχία της Ιν-
δονησίας.

«Η«Η«Η«ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ οοοονονοομαμαμαμαμαμααμααμμααμμα ίσίσίσίσίσσσίσσία α α ααααα gagagagagagagagagaaag memememememememememelalalalalalalaan nn nnn τοτοτοοτοοτοτττττ υ υ υ υυ παπαπαπααααααραραραραραδοδοδοδοδδοδοσισισσισσ ακακκαα ούούούούού μμμμμουουουουουουσσισσσσσσ -
κοκοκοκοκοκού συσυσυυγκγκγκγκγκκγκκρορορορορορορορορορορρρ τήτήτήττττήτήμαμμαματοτοτοτοοος ς ςς τητητηςς ς ΙάΙάΙάάάβαβαβαββαββ ς ς κακακαι ι τοτοτ υ υ υυ υυ ΜπΜπΜππΜπΜΜΜΜππαλαλαλαλαλλλα ί ίίί (κ(κ(κ(κ(κ(κκκκαααιααιαα
κκκαατ’τ’τ’τ’τ ε επέπέπέπέπέπέκτκτκτκτκκκ ασασασασση,ηη,η,η,ηη, τ τ ηςηςς μ μ μμουουουο σισισισικήκήκήκής ς ς ποποποου υυ υ εκεκεκκτετετεελελελλελλλλλλλλλλλλλλ ίίίτίίτίτίί αιααιαι μ μ μ μμε ε ε εεεε τοτοτοτοτοοοτο
συσυσυσυυσυυγκγκγκρόρόρόρρόρόρρρρ τττηηημαμμμμμαμαμμα α ααυτυτυτό)ό)ό)))ό))ό) π ππροροροέρέρέρρρρχεχχεχεχχ τατατααι ιι ι απαπαπό ό ό τιτιτις ς ς ιαιαιαβαβαβααανένένέέζιζιζιζιζζζ κεκεκεκεςςςςς
λλλλέλέλέλλλέλλλλλλέλλλλλλ ξεξεξεεξξξξξ ιςιςςςς ggggg gg ggg gamamammamelelelele  κ κκκκκαιαιαια  g gganananngsgsgsgsggsgg a a a aaa ποποποποπου υυ υ υ σησησηησηησηηηηηημαμαμαμαμμααίνίνίννννννουοουουν νν ανανααντίτίτίτί---
στστστστστσττστσττττττττττττττοιοιοιοιοιοιιιοο χαχαχαχαχααχχααααχααχαααααχαχα χχχχ χχχειειεειρίρίρίίζοζοζομαμαμαμαμαμαμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ ι ι ιι κακακακακκαακαι ιι ορορορρρρρρρείείείείείείεεεεεε χαχχχχαλκλκλκλκκλλκοςοςοςος. . ΤοΤοΤοο σ σ σσυγυγυγυγκρκκρρρρότόότόότηημημημμη ααααααα
αυαυαυαυυτότότότόόττότό π π πππερερεριλιλιιλαμαμαμαμβάβάβάβάβάάββββββ νενενεννν ι ι ι κυκυκυυρίρίρρίρ ωςωςως ι ιιδιδιδιδδιδδ όφόφόφόφόφφωνωνωνα α όρόρρργαγααγγγ νανανανα,,
κκρκκρουουουυυσστστστστσσστσσσσσσσ ά ά άάά άάάάάάάά μεμεμε κ κκαθαθαθθορορορρισισι μέμέμέέέμέμέέέέέένονονονονονοννον  ύ ύύψοψοψοψοοψοοψψοοψψψψψψοψ ς ς ς ςς (ξ(ξξ(ξ( υλυλυλλλυλλλλλλλλλλλόφόφόφόφόόό ωνωνωνω α,αα,,α  μμμ μεεε-εε---
τατταααλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλόφόφόόό ωνωνωνα)α)α), τύτύτύμπμπμπανανανανα,α,α,α, γ γγ γγγγγγγγγγγγγγκοκοοκοκοκοκκοκκκκοκ νγνγνγνγνγνγνγνγγγγγγγγγγγκ,κκ,κ, σ σσσσείστσττσ ραραραραααα, , , φλλφλφ άοάοοά υ-υ-υ-υυ-υ-υυυυυυυυυυ
ττατατ , , χοχοχοχοοορδδρδρδρ όφόφόφφόφόφωνωνωνα α α κ.κ.κ ά.ά.
ΣτΣτΣτΣΣΣΣτττττιςιςςςςςςςςςςι   ε εεπίπίίσησημεμεμεεμ ς ςςς τεττετετετ λελλελλ τέτέέέέές,ς,ς,ς, σσ στητ ν ορορρρρρρχήχήχήχχήστστστραραρα γ γγ γκακακακααμεμεμεμελάλάλάλάλάλάλάάάάάλάάννννν
συσυυυυυυυμμμμμμμετεττέχέχέχουουουυυν ν ννννν τρτρτρειειειειεις ς ςςςςςςς ομομοομάδδάάδδάδάδεςε  οοοργγάνννάνάνάνωνωνωνωνωννννννννν, , , , ,,,, κακακκακκκ θεθεθεεθεεεεμιμιμιμιμιμμιμιμιμμ ά ά ά άά απαπαππόόόόόό
τιτιτ ς ς ς οποποποοο οίοίοίοίεςεςεςεςεςεεεεε  π π πππερερερε ιλιλιλαμαμαμαμαμμαμβάβάβάβάβάάβ νενενεενεν ι ιι όρόόρόρόρόργαγαγαγαγανανανανααα α αααααπόπόπόπ  τ τττιςιιςς τ τ τττττρρερερειςιςςς αα-
ντνντντντττττίσστοτοιχχιχα αα κακααατητητητηητ γογογοοορίρίρίρρρρ εςεςεςςς  (  ιδιδδδδιόιόιόιόιόιόιόφωφωφωφ ναναναναν , κρκρκρρρρουουουουυστστσ ά άά μεμεμεεε κκκκ α-α-
θοθοθοοθοριριρ σμσμένένένο ο τοτοτοονινινινν κόκόκό ύ ύύύψοψοψοψοψψψψος,ςς,ς  γγγγγγγγγγγγγγκοοοκ νγνγνγνγννγνγκ)κ ».

ΠωΠωΠωλ λ λ λλ ΓκΓκΓκκΓκκΓκκρίρίρίρίφιφιφιφ θςθθθςθςθ , , , «Μ«Μ«Μ«Μονονονονονο τέτέτέτέτ ρνρνρνρνρ α α α α μομομομμομοουσυσυσυσσυυυ ικκικικκήή»»ή , ,
ΣηΣηΣΣηΣηΣηημεμεμεμεμεμεμμ ίωίωίωίωωίίωωσησηση Α Α Απ.π.π.. Κ Κ ΚΚώσώσώσώσστιτιιιουουυ



Τα μελωδικά μέρη του γκαμελάν αλληλοσυνδέονται
και είναι χωρισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι μουσικοί
που παίζουν να εναλλάσσουν νότες, για να διαμορ-
φώσουν μια μελωδική γραμμή. 

Αυτά τα εναλλασσόμενα μέρη, που ονομάζονται κο-
τεκάν, απαιτούν συνεργασία και αναπτυγμένη αί-
σθηση του ρυθμού κατά την εκτέλεση. 

Τα δύο μέρη ενός κοτεκάν λέγονται γιάνγκσι (δια-
φορετικός) και μέλος (απλός και άμεσος) και θεω-
ρούνται το θηλυκό και το αρσενικό.

Οι κύριοι τονισμοί του μέρους γιάνγκσι είναι συνή-
θως στο ασθενές μέρος του μέτρου, ενώ οι κύριοι το-
νισμοί του μέρους μέλος είναι συνήθως στο ισχυρό
μέρος. 
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δΤο μπαλινέζικο δράμα
Κετσάκ αφηγείται την ι-
στορία του μεγάλου ιν-
δικού έπους Ραμαγιάνα
(είναι η ιστορία του πρί-
γκιπα Ράμα και της γυ-
ναίκας του, της όμορφης
Σίτα).  Μιμείται το κάλε-
σμα των πιθήκων. Πρό-
κειται για μια αναπαρά-
σταση των περιπετειών
ανάμεσα στο Ράμα και το
βασιλιά των πιθήκων
Χάνουμαν. Περίπου 150
άντρες κάθονται σε πέντε
ή έξι ομόκεντρους κύ-
κλους, κινούν το σώμα
τους με διάφορους τρό-
πους (λικνίζονται, λυγί-
ζουν προς τα μπρος, πέ-
φτουν προς τα πίσω, ση-
κώνουν τα χέρια ψηλά)
και περιγράφουν την ι-
στορία χρησιμοποιώντας
σύνθετους ρυθμούς με ι-
διαίτερη ακρίβεια φωνά-
ζοντας με ιδιαίτερη έντα-
ση τη φράση τσακ-α-
τσακ. Οι εκτελεστές φο-
ρούν ασπρόμαυρα ρού-
χα που συμβολίζουν το
καλό και το κακό. Οι αρ-λό ό Ο
χηγοί κάθονται στον κε-
ντρικό κύκλο ενώ οι α-
φηγητές κάθονται απέ-
ναντι από τους εκτελε-
στές.

ΣτΣτΣΣτΣΣτΣΣΣ ο ο ο οοοο ΜπΜΜΜπΜπΜπΜΜΜ αλαλαλαλί ί ί θεθεθεθεθεωρωρωρωωρρρρείείείείτατατατααιιι
ποποποποποοοοολύλύλύλλλλλλλλ  σ σ σσημημημαναναναννααννα τιτιτιτικόκόκόκό ν ννννναααα
γνγνγννννγγνγνωρωρωρρρρίζίζίζίζειεειειι κ κκκκκανανανααα είείς ςςς ς ς τοτοτοτοοοοτοοο κοκοκοκοκοκοο----
τετεττ κάάάκάννν..



Η πολυσύνθετη μουσική της Κίνας

Οι πρώτες μαρτυρίες για την ύπαρξη της μουσικής στην
Κίνα υπάρχουν από την 3η χιλιετία π.Χ. Ήδη στη 2η
χιλιετία π.Χ. αναφέρεται ένα σύστημα μουσικής ση-
μειογραφίας το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι και σήμε-
ρα. Πλήθος μουσικών οργάνων έχουν βρεθεί σε ανα-
σκαφές, ανάμεσά τους και χάλκινες καμπάνες, λιθό-
φωνα και οκαρίνες, γεγονός που δείχνει τον ενεργό
ρόλο της μουσικής στις αρχαίες κινέζικες κοινωνίες.

Οι παλαιότερες σωζόμενες γραπτές αναφορές που αφορούν τη χρήση της μουσι-
κής χρονολογούνται από τον 11ο αι. π.Χ. περίπου, στα διάφορα ιερά βιβλία και μας
δίνουν πολλές σχετικές πληροφορίες. Η παλαιότερη γραμμένη μουσική είναι το
Γιουλάν ή η Μοναχική Ορχιδέα, που αποδίδεται στον Κομφούκιο. Ο Κομφούκιος
έλεγε ότι η μουσική έχει παιδευτική επίδραση στην ανθρώπινη ψυχή.

Οι συμβολισμοί είναι ένα χαρακτηριστικό της δομής της κινέζικης μουσικής και ο
μύθος παίζει σημαντικό ρόλο στους κανόνες οργάνωσής της. 

Οι αυλοί του αυτοκράτορα, για παράδειγμα, παράγουν την ανώτερη σειρά τονικών
υψών που αντιστοιχούν στη φωνή του αρσενικού φοίνικα και την κατώτερη σειρά
που αντιστοιχούν στο θηλυκό. Οι 12 φθόγγοι στα λιθόφωνα αντιστοιχούν στους
μήνες του έτους και τις ώρες της ημέρας. Οι πέντε βασικοί ήχοι της κλίμακας αντι-
στοιχούν στα πέντε στοιχεία της φύσης.

26

Μελωδικοί εξωτικοί αυτοσχεδιασμοί

Το κινέζικο ιδεόγραμμα για τη
μουσική

ΣύΣύΣύύύΣύΣΣύύΣ μφμφμφμφμφφφφωνωνωνωνωνννα α α αα μεμεμεμεμεμεμεμεεεεεεεεεεεεμεεεεεεμεεμμ  τττττττο οοοοοοοο μύμύμύμύύμύμύύμύύύθοθοθθοθθθθοοο π π ππουουου α α ααφοφοφοφοφοφοράράρράρά σσ σστητητητην ννννν πρπρπρππρπρπρρπρρππρρροέοέέέοέέοοοέέέοέοοοέοέοέέλελελελελελελλλλλλλλλλ υσυσυσσσυσσυσυση ηηη ηη ηηη τητητητητηττηςςςς
μομομομομοοοοοοοομοοοοοοοοοουσυσυσυυυυ ικικικικκκκκκήςήςήςήςςςςςςήςς, , ,, ο οοοο ο οο αυαυαυαυα τοτοτοτοκρκρκρράτάτάτάάττοροροροροροορραςαςαςαςαςς ΛιΛιΛιΛιΛΛΛΛ νγνγνγνγνν κ-κ-κ-ΧοΧοΧοΧοΧουάυάυάυάυάυυάυάάνγνγνγνγγγκ-κ-κ-κ ΤιΤΤΤΤιΤ  έσέσέσέσέσέστεετεετ ιλιλιλιλλεεεεεε
τοτοτοτο σ σσοφοφοφοφοφφοφοφφφφφφφοφφφφοφοοφό ό όόό ΛιΛιΛιΛιΛΛΛΛ νγνγνγνγκ-κ-κ-κ ΛοΛοΛοοΛουνυνυνν στστστττα α α α ααααααααα βοββοβοββοββοβοββββββ υνυνυνννυννά ά ά άάάάάάάάά στστστη ηη δυδυδυυδυυδυυυυτιτιτιτιτικήκήκήκή ΚΚΚΚίνννίνίνίνίναα αααα γιγιγιγιγιγιγιγιγγγγ ααααααααα
νανανανααααα κ κ κκκ κκόψόόψόψόόόόόόόό ειεει κκ καλαλαλλλλάμάμάμάμιαιαιαια μμ μ μμπαπααπαπααμπμπμπούούούούούύο  τ ταα α οποπππο οίοίοίοοίοο α α α θαθθαθαθθθθθα έέ έ έέπαπαπαπααιζιζιζιζιζζζζαναναννννναν α α α ααααααααυ-υυυ-υ-υ
τοτοτοτοοοτοοοί ί ί ί οιοιο  δδ δύούούοοο κ αιαιαι θθ θ θθθα α α α κακακακ θόθόθόθόθθθθ ριρριρριρριρ ζαζαζαζαζαζαζ ν νν ν ννν μεμεμεμεμμεεμμμμ  αααααυτυτυττυτόνόνόόνόνόό  ττττονονονονονονο  ττττ τρόρόρόρόρόρ ποποποποπππ  τ τττιςιιςιςς σσ   ω--ω-
στστστσ έςέςέςέςέ  ν ννννννότότόό εςςεςς τ ττ ττουουουουου τ ττ τραραραραραραρρρρρρρ γογογοογοογοοογογ υδυδυδυδυδυδυδδυδυυδδδυδιοιοιοιοιοιοιούύύ ύύύ τοτοτοτου υ υ υ ποποποοποουλυλυλυλιοιοιοιούύύύ ύ ύ φοφοφοφοφφφοίνίνίνίνννννικικικικαςαςαςςαςςς. .

ΑυΑυΑΑυΑυΑυΑΑΑΑΑΑυΑΑυΑυΑΑΑυυυυυυτότότότότότότόότόότότόότόόττόςςςςςςςςςςςςς ςς οοοοοοο οο μύμύύμύμύύμύμύύμύμμμύθθοθοθθοθθοθοθοθοθοθοθθος ς ςςςςςς δεδεδεδεδεδεδεδείχίχίχχίχχίχίχίχίχνενενενενενενεννενεενεενειιιιιιιιιιι ι ιιι ότότότότότότότότότότότότότότότότότότόό ιιι ι ι ιι ιι ιιι ηηη η ηηηηηηηηηηηηηηηηη μομομμομομομομομομμμμομ υσυσυσυσυσυσυσυσυσσσικικικικικκικιικήήή ή ήήήήήήήή ή ήήήήήήή επεπεπεπεπεπεπεπεπεπππεε ηρηρηρηρηρρηρηρηρηρηρηρρρη εάεάεάεεάάάεάεάάεάεάεάάεάεάάάστστστστστστστστστστστσ ηκηκηηκηκηκηκηκηκηκηκκηκκηκκηκκκκεεε εε εεεεε εεεεεεε ααπαπαπαπαπαααπαααπαπαπόόόό όόόό τοτοτοοουςυςυςυ π πολολολολιτιτιτισισισισσμομομοομοοομομ ύςύςύςύςύ δδ δδδ δδδ δυ-υ-υ-υ-
τιτιτιττικάκάκάκάκάκάάκ  ττηςηςςςςςςς ΚΚΚΚΚ Κίνίνίννννννναςαςαςαςςαςςαςςς όόόό όό όόόόόόόόόπωπωπωππωπωπωπωπππωππ ςςς ςςςς κακακακκκ ιι ποποποολλλλλλλλλλ ά άά ά ά ακακακόμόμόμόμμη ηη στσττστστοιοιοιοιοιχεχεχεχχ ίαίαίαία τ τ τουουουου κκ κινινινέζέζέζέζζζζζέζικκικκικικικικιικκικκκκουουουουουουοουουυυυυουοουυ πππππ π ππππππππππολολοολολολοολιτιτιτιτιττιτισισισισιισσμομομομομομοομοοοοού.ύ.ύύ.ύύύύύύ. ΕΕΕ ΕΕΕ------
πίπίπίίίπίσσησησησησσηηηηηης,ς,ς,ςς  η ηηηηη πππππ πππππππρόρόρόρόρρρρόθεθεθθθεεεσησησησησηηησησηση ννν ν νννα α α «κ«κ«καθαθαθθθορορορορροροορορο ισισισισισσστοτοτοτοτττ ύνύνύννύ » » » οιοιοιοοιιοι ή ή ήήήήχοχοχοχοι ι σησησησησημαμααμαίνίνίννννειειειει τ ττ ττο ο ο ο συσυσυσυσχσχσχσσχετετετεετετετισισισισισισμόμόμόμόμ  τ τττττηςηςηςηςηςηςηη  μ μ μ μουουουουουουυ----
σισισισισσ κήκήκήκκήκήκήκήκήκήκήκήκήκκκήκήκήκήκκήκκκήκήκκκκκκήκήής ς ς ς ςςς μεμεεμεμεμεμεμεμεμεμμεμμε τ ττ ττττττ τττττττιςιςιιιςιςιιςιςςιςςςιιιιιιςις κκκ κκ κοσοσοσοσο μιμιμιμιμ κέκέέκέέκές ς ς δυδυδυδυδυδυυυυυυδυυυδυδυυυυυδυυυυυδυυυυυδ νάνάνάνάνάνάνν μεμεμεμεμεεεεμμμμμμμμμμ ιςιςιςιςιςις ππ π ππουουουοουοουο  κ κκκκκκκκκκκκκκκκκυβυβυβυβυβυβυβυββυββυβυβυβυυυυυυυυβββερερερερερερεε νονονοοοονούνύνύνύννν ττ το οο ο σύσύσύύμπμπμπππαναναναανααααααν, , , όπόπόπόπόόπωςωςωςωςωςωςςςω  κ κ κκ καιαιαι τ τ τη ηηη σύσύσύσύσύύύν-ν-ν-ν-ννννν-
δεδεδεεσησησηη τ ττ τττηςηςηςηςςςςςςςςςςςςςςςςς μ μ μ μ μμμμ μμ μμμουουουουουυοουυυυυυυυσισισισσσσσ κήκήκήής ςςς μεμεμεμμ  τ ττη η ηηη θθθρθρθρθ ησησησσηηησκεκεκεκ ίαίαίααααα κ κ κκκκκκκκκκκαιαιαααιαιαι τ τ ττιςςις τ τ ττελελελελελεεελετετετετεετεετεττττετεεεε οουοουοοοοοουουυουργργργρρργργργίείείείεεεες.ς.ς  ΜΜ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜε ε ε εεεε αυαυαυα τόόότότ ν ν νννννν τοτοτοτοοτττοονν ν τρτρτρτρόπόπόόπόπόπόπόό οοοοο
αναναναναπαππτύτύτύτύύύύύύύύύύχθχθθχθχχθχθχχχχχ ηκηκκε εε επεπεπεπεππιπιππιπλέλέλέλέονονονονο  έ έ έέέέέένανανανααα ττ τ ττττονονονονοοοονο ικικικκικό ό ό όό σύσύσύύσύσύσύσύσύσύύσύύσσ στστστστστστστστστστσσσσστσσ ημημηημμμηημηημημη α α αα αααα α αα ποποποοπποπποποππποποπποοποου υ υυυυυυυ επεπεπεπεεε ηρηρρρρηρεάεάάεάεάζεζεζεζεζεζζεζζεεει ιι ιι ι ακακακααααακα όμόμόμόμα α α αα κακακακαακααααι ιι σήσήσήσήήσήήήήήσήσήσήήήσήήήήήσήσ μεμεμεμεμεμεεμεε----
ραραρααραραρρρ  τ ττττττ ττττηνηνηνηνηνηνννννννννννννννν κ κ κκκκινινννιννέζέζέζζικικικκιικκκη η η μομομοοουσυσυσυσυυυυυυσυ ικικκική.ήήήή
ΚάΚάΚάΚΚ θεθεθε δ δ δε ε εεε εεε νένέννέοςοςςοςςςςςςς α α αααυτυτυττττττοοκοκοκοκοοο ράράράράάρ τοτοτοοραραραραραραρρρ ς ς ςςςςς αναναναναανανανέθέθέθέθέθθθθέθθθετετεττετετε εεε εεε στστστστττουουουουουουυς ςςς ςςςς μομοομομοουσσυσυυσσικκικικκκικκούούούούούούούς ςςςςς κακακακακακ ι ι ι  τοτοτοτοτουςυςυςυς αα α αααστστστστσσσ ρορορορονόνόνόνόνόμομομμ υςυςυςυςςςςςυς
τοοτττττ υυ υ υυ ναναααα κκαθαθθορορρρρρίσσί ουουυο ν ν ν ν απαπαπππππππό ό ό τητητηην ν ν αραραραραραρραρχήχήχήχήχήχχχήχήχ  ττττττοοο οο μήμήμήμήμήμμήμήμήμήμμμμ κοκοκοκοοοκοοοκοος ςςςςςς τωτωτωτωτωτωτων νννννν αυαυλώλώλώλώλών,νν,ν, έέέέέέτστστσι ιιι ιι ώσώώώώώώώσώώώσώστεετεε νν νννα α ααα α ενεεεεεε αρρρρρρρ--------
μομμομμμμομμ νινινινν στστείεε  ηηη β βασασασσσιλιλιλλείείεία α α τοτοτου υ υ υυυυυ μεμεμεμεμεεμεμ  ό όό όόόόλαλαλαλαλαλλλααα τ τ ττα α α α υλυλυλυλυυυλικικκά ά ά κακακκαακαιι ι μημημημημηηη σσ  σστοτοτοτοτοτοτοιχιχιχιχείεείίίίείααα α ααα τοτοτττοτοουυυ υυυυ κόκόκόόόκόόσμσμσμσμσμσμσμσσσ ουουουοου. . ΑΑΑυΑυτοτοτοτοοοτοίίίίίίίί
οιοιοιοοοοιοιοοοοοοοοιοιοοο  α αααααααααααααααυλυλυλυλυλυλλλυλυλυυλυυλλλυλυ οίοίοίοίοίοίίίοίοίοοοοοοί ααααααργργργργργργργργρργγγγργγρ ότότόότότότόόό ερερρερεεερε αα α αααααα α χρχρχρχρχρρρρχρρρχρχρρρρρχρχρρχρρρρρχρρρησησησησησηηηηησηηηηηηησηηησησσησιμιμιμιμιμμιμιμιμμοποποππποπποποποποιοιοοοιοοοο ύούούούύύούύύύύύύοο ντντνττανανανν κκ κ καιαιααιιιι ω ωωωωωωωωως ςςςς ς ςςς μομομομομομομομομμομ νάνάνάνάννννάδεδεδεδδεδεδες ς ςςς μήμήμήμήμήμμήμήμμμμμμ κοκοκοκοκκ υςυςυςυςς κκκκκαιαιαιααα  β β ββ βάράράράάάρουουουους.ς.ς.ςςςςς



Παραδοσιακή μουσική

Η παραδοσιακή μουσική στην Κίνα παίζεται με σόλο όργανα ή με μικρά σύνολα
νυκτών ή εγχόρδων με δοξάρι, αυλούς και διάφορα κύμβαλα, γκονγκ και τύμπα-
να. Οι μελωδίες είναι συνήθως πεντατονικές. Η κινέζικη παραδοσιακή μουσική τρα-
γουδιέται με λεπτή φωνή ή σε φαλτσέτο και κυρίως σόλο παρά χορωδιακά. Απο-
τελεί μάλλον εξέλιξη της μελοποιημένης ποίησης.

Τα μουσικά όργανα στην Κίνα ταξινομούνται σε οκτώ κατηγορίες ανάλογα με το υ-
λικό κατασκευής τους.

Γη (κεραμικά)⼟ Πέτρα                        ⽯ Μέταλλο      ⾦ Δέρμα          ⾰
Ξύλο              ⽊ Καλάμι (μπαμπού)   ⽵ Ασκός           匏 Μετάξι          絲
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Το πιο διάσημο κλασικό κινέζικο όργανο είναι το qin
(τζιν) ένα μακρύ χορδόφωνο τύπου τσίτερ με ιστορία
3000 ετών. Το όργανο αυτό έχει επτά μεταξωτές χορδές.
Το μήκος του είναι 1,20μ. (3 κινέζικα πόδια και 6.5 κι-
νέζικες ίντσες) και συμβολίζει τις 365 μέρες του χρόνου.
Το άνοιγμα στο ηχείο -σε σχήμα δράκου- έχει μήκος 8
κινέζικες ίντσες και συμβολίζει τις οκτώ κατευθύνσεις
των ανέμων. Το ηχείο είναι κυρτό στο πάνω μέρος και
συμβολίζει τον Ουρανό, ενώ το κάτω μέρος είναι επί-
πεδο και συμβολίζει τη Γη. Δεν έχει κινητές γέφυρες και
παίζεται με τα δάχτυλα κατά μήκος των χορδών. Η μου-
σική του είναι στενά συνδεδεμένη με τον Κομφούκιο
και τους διανοούμενους γενικότερα. 

Ένα ιδιαίτερο μουσικό όργανο
είναι το sheng (σενγκ) που α-
ποτελείται από πολλούς αυ-
λούς. Έχει σχήμα πουλιού (φοί-
νικας) με διπλωμένα φτερά και
μπορεί να παίξει συγχορδίες.
Είναι ένα από τα αρχαιότερα
μουσικά όργανα αυτού του εί-
δους που ανήκει στον τύπο του
«εκκλησιαστικού οργάνου». 



Κλασική μουσική-Yayue (Γιαγιουέ)

Πρόκειται για μια μορφή κινέζικης κλασικής μουσικής, που εκτελούνταν στην αυ-
λή του αυτοκράτορα άμεσα συνδεδεμένη με το κομφουκιανικό τελετουργικό.

Μαζί με το νόμο και τις τελετές, διαμόρφωνε την επίσημη παρουσία της αριστοκρα-
τικής δύναμης. Η αυστηρότητα στη φόρμα της μουσικής αυτής ήταν χαρακτηριστι-
κή. Όταν εκτελούνταν, ήταν μεγαλόπρεπη και επίσημη, με στόχο να διακρίνει τις
διάφορες αριστοκρατικές τάξεις. Μερικές φορές η μουσική γιαγιουέ είχε και στίχους.

Η μουσική των συμποσίων

Πρόκειται για είδος μουσικής που εκτελούνταν  επίσης στην αυλή του αυτοκράτο-
ρα κατά τη διάρκεια των συμποσίων.

Μετά την εξαφάνιση των αυτοκρατορικών αυλών στην Κίνα, η μουσική των συ-
μποσίων αυτή εκτελούνταν μόνο στους ναούς του κομφουκιανισμού.

Κινέζικη Όπερα

Πρόκειται για ένα είδος μουσικού θεάτρου που
σε μια πρώιμη μορφή εμφανίζεται τον 8ο αι. μ.Χ. 

Σήμερα υπάρχουν 368 διαφορετικές μορφές Κι-
νέζικης Όπερας, με πιο διάσημη την Όπερα του
Πεκίνου, που θεωρείται πως διατηρείται στην ί-
δια μορφή από τα μέσα του 19ου αι.

Στην Όπερα του Πεκίνου τα παραδοσιακά κινέζικα χορ-
δόφωνα, ιδιόφωνα και μεμβρανόφωνα, παρέχουν μια έ-
ντονη ρυθμική συνοδεία στην ηθοποιία.

Η ηθοποιία στηρίζεται σε υπαινιγμούς: νεύματα, κίνηση
των ποδιών και άλλες κινήσεις του σώματος εκφράζουν
κινήσεις όπως αυτές της ιππασίας, της κωπηλασίας ή το
άνοιγμα μιας πόρτας.
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Η Η Η ΗΗΗ Η πλπλπλπλπλπλππ οκοκοκοκοκοοκή ή ήήήήήήήήήή στστστστστττσσ α α αα ααα έρέρέρέρέρέρέέρρέ γαγαγαγαγαγγαγ  ττττ ττηςςηςηης Ό ΌΌπεπεπεπππ ραραραραραρρ ς ς ς τοτοτοτου υ υυυ ΠεΠεΠεΠεΠΠΠΠΠ κίκίκίκίνονονονουυ υ υ απαπαπαποτοτοττελελελλλείείείείίίίείείτατατατατ ι ιι ι  απαπαππόό ό ό κάκάκάκάάάάάάποποποποππποποππ ιειιειειεειειεςςςςςςς
σσκσκσκκκκκκκσκηηνηνηηνηνηηηηηηηνηηνέςέςέέςέςέέςέςέςέέςέέςέ  α α ααααααααααααφηφηφηφηφηφφφφηφφφ γηγηγηγηηηγγγγ μαμαμαμ τιτιτιτιτ κέκέέκέέέέκέέέέέέκέκκ ς ς ςςςςςςςςςςςςςςςςςς μεμεμμεμεμμεμεμεμεμ  σ σσσσ σσσσσυνυνυνυυυυνοδοδοδοδδδείείείείεεεείίείίίίεείαααααααααα ααα χοχχοχχ ροροροούύ ύ ύύύύ κακακαακαακααιι ιι παπαπαντντντντντν ομομοομομομίμίμίμίμμαςαςςαας, , κακακαακαι ι κάκάάάκ ποποποποοοοοοι-ι-ι---
εςεςεεςε  λ λλλλλλλλλλυρυρυρυρυρυρυρρρυρριικικιικιιιι έςέςέςέ  σ σσκηκηηκηκηηκηνένένένέν ς ς ς όπόπόππουουουου κ κ κκκυρυρυρυυυρυυυ ιαιαιαιαρχρχρχρρχρχχχχχχούούούούούούούούούύύύούούούούούννν ν ννννν οιοιοιοοιοιοιοιιι άάά άάάάάάάάριριριρριρρρρρρρρρ εςεςεςεςεςεεεεε  γγ γγ γγγγιαιαια μ μ μιαιαιαααααα ή ήή ήήήήήή δ δδδδύούούούο φ φ φ φφωωνωνωνωνωννωννννννέςέςέςςέςςςςς. .. . ΗΗΗΗΗΗΗΗ
μεμεμεμμμμ τάτάτττάβαβαβααασησησησ  α α ααααααααπόπόπόπόόό τ τ τττττη η ηη ηηηηη μίμίμμίμ α α α σκσκσκσκσκκκσκηνηνηνηνηνηνηηνή ήή ήή στστστστστσσσ ηνηνηνηνηνηνην ά άάά ά άλλλλλλλλλλλλλη ηηη γίγίγίγίίγίγ νενενενενεεεεταταταταταται μεμεμεμεμεμεμμμ  π π πππαραραραρρεμεμεμεμμμεμεμμβάβάβάβάβάβάάάβ σεσεσεσειςιςιςςς τ τττττωνωνωνωνων
κρκκρκρκρκρκκκκ ουουουουουστστσ ώνώνώ .



Οι διάλογοι υπάρχουν με τη μορφή ρετσιτατίβο ή
με την καθομιλουμένη γλώσσα του Πεκίνου, με
το πρώτο να χρησιμοποιείται από τους σοβαρούς
χαρακτήρες του έργου και τη δεύτερη από νεα-
ρές κοπέλες και γελωτοποιούς.

Οι ρόλοι είναι αυστηρά καθορισμένοι. Περίτεχνα μακιγιάζ συμβολίζουν τον χαρα-
κτήρα που υποδύεται κάθε φορά ο ηθοποιός.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει πάνω από 1.000 έργα, κυρίως από ιστορικά μυθι-
στορήματα που αφορούν πολιτικούς και στρατιωτικούς αγώνες.

Η φωνητική μουσική χρησιμοποιεί συχνά λαρυγγισμούς με φωνητικά σε ψηλούς
τόνους  και ικανότεροι θεωρούνται οι τραγουδιστές που μπορούν με το τραγούδι
τους να αποδώσουν μια ποικιλία συναισθημάτων.

Στις σκηνές δράσης χρησιμοποιούνται κυρίως κρουστά (κύμβαλα, γκονγκ και τύ-
μπανα) και ένα όργανο τύπου όμποε. Οι εσωτερικές σκηνές συνοδεύονται από ορ-
χήστρα λαούτων και ένα κρουστό. 

Τα λαούτα παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην Όπερα του Πεκίνου, καθώς και
το σενγκ που δημιουργεί το αρμονικό υπόβαθρο.
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ΡεΡεΡεεΡΡεεεετστστστσσστσσσσιτιτιτιτιτταταταττίβίβίβοοοο: :::: είείείείδοδοδοδοοςςςςςςςςς
φωφωφωφωφφωφωφωωφφ νηνηνηηητιτιτιτττττττττττ κήκήκήκήκ ς ς ςςς ς ςς απαπαπππαγαγαγαα γεγεγεγεγγγγ λίλλίλίλλίαςααςςαςα
μεμεμεμμεμμμ  σ σσυνυνυνυνυ οδοδοδοο είείείε α α αα συσυυυσυσσυυυυγχγχγχγχγγγγ ορορορορρορορρ---
διδ ώνώννώώ . . .



Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου

Η μουσική στην ιαπωνική παράδοση κατέχει μια περίοπτη θέση εδώ και αρκετές χι-
λιετίες, αφού οι πρώτες μαρτυρίες για την ύ-
παρξη μουσικής αναφέρουν πέτρινες σφυρί-
χτρες που χρονολογούνται στην 3η χιλιετία π.Χ.
Η λαϊκή μουσική της χώρας του Ανατέλλοντος
Ηλίου παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με τις
μουσικές της Κίνας, της Κορέας, του Θιβέτ και
έχει επιρροές από τη βουδιστική παράδοση της
Ινδίας, γεγονός που σημαίνει ότι στην ιστορία
της έχει δεχθεί πολλές επιδράσεις από τη μου-
σική των γειτονικών λαών.

Η μουσική στην Ιαπωνία είναι πάντα άμεσα συνδεδεμένη με το χορό, την ποίηση,
το θέατρο και τη θρησκεία. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η φωνή, ενώ η οργανική μου-
σική (με μερικές εξαιρέσεις) αναπτύχθηκε ελάχιστα.

Η δομή της Ιαπωνικής μουσικής

Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν δύο βασικά είδη πεντάφθογγης κλίμακας. Η πρώτη χρη-
σιμοποιείται στη λατρευτική μουσική και είναι κοινή σε ό-
λη την Α. Ασία, ενώ η δεύτερη συναντάται και στην Ινδο-
νησία και τη Ν. Ασία.

Τα μουσικά θέματα εμφανίζονται κυρίως σε απλή παρά-
ταξη (στη σειρά) και όχι με ιδιαίτερη ανάπτυξη. 

Ο ρυθμός είναι συνήθως δίσημος, χωρίς όμως να υπάρ-
χει τονισμένο και ασθενές μέρος του μέτρου και αρκετά ε-
λεύθερος. 

Οι συνηχήσεις είναι συνήθως ετεροφωνικές και μονοφω-
νικές.

Μουσικά όργανα

Κυριότερα μουσικά όργανα είναι το κότο, το σαμιζέν και το
σακουχάτσι. 

Το κότο είναι ένα χορδόφωνο όργανο κινεζικής προέλευσης,
μήκους περίπου 1,80μ. με 13 χορδές και 13 μεταφερόμενα
τάστα  κατά μήκος του οργάνου. Τα τάστα ρυθμίζονται στη θέ-
ση που πρέπει πριν την κάθε εκτέλεση. Οι εκτελεστές για να
χτυπούν τις χορδές, φορούν στα δάχτυλα τρεις πένες, προ-
σαρμοσμένες σε μεταλλικές δακτυλήθρες.
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Το θέατρο μαριονέτας Μπουνρακού
ιδρύθηκε στην Οσάκα το 1684

Κότο

ΕτΕττΕτΕτερερερρερερερρερερερερρρρρρρρρρρρρροφοφοφοφοφοφοφοφοφφοφοφφφωνωνωνωνίαίαίαίααία: : : :: ΔύΔύΔύΔΔύΔΔύΔΔ ο ο οοο οο ήήήήήήή
πεπεππεεεπεεεεριρρριιριιισσσσσσσσσσ ότότότερερερροιοοι μ μ μουουουσισισισι----
κοκοκοκοκοοί ίίίίίίί εκεκεκεκκε ττετετ λολολολούνύνύνύνύν ττ τττταυαυαυαααυαυτότότότό---
χρχρχρχρχρρρρρονονοννονα α α αααα τητητητηην ν νννν ίδίδίδίδίδί ιαιαια μ μμε-εεε-ε--
λωλωωλωλωδίδίδία,α,α, εεελαλλαλααλαλααλααλαφρφφρφρφφφρφφφφφ ά άάά παπαπααπα--
ραραραρραρρρρρ λλλλλλλαγαγαγαγγμέμέμέμ νηνη...

ΜοΜ νονονοοφωφωφωφωωωνίνίνίνν α::ααα  μμιαααα μμμ μμμμε-ε-ε-ε--
λωωλωδίδίδία α αα παπαπαίζίζίζζετεττετεταιαααιαια  ή ήήή
τρτρτρτρτρττρτραγαγαγαγαγαααγαγουουουοουοοοοοουοοοοοοοοοοοοο διδιδιδιδιδιδιδιδδιδιδιδδδ έτέτέτέτέτέτέτέέ αιαιαιαιιαιιιαιααα  μ μ μμμμμόνόνόνόνη.ηηηη



Το σαμιζέν (που σημαίνει «τρεις χορδές») είναι χορδό-
φωνο που παίζεται με πλήκτρο. Το μήκος του είναι όσο
μιας κιθάρας αλλά με μικρότερο βραχίονα και χωρίς τά-
στα. 
Το ορθογώνιο ηχείο του είναι καλυμμένο και από τις δύο
πλευρές με δέρμα γάτας ή σκύλου, για να ενισχύεται ο ή-
χος του. Οι χορδές του είναι φτιαγμένες από μετάξι.
Ο εκτελεστής τυλίγει τα δάχτυλα του αριστερού του χερι-
ού με λίγο ύφασμα για να μπορεί να γλιστρά το χέρι στις
χορδές. 

Το σακουχάτσι είναι ένα αερόφωνο από καλάμι με επι-
στόμιο-απλή οπή, που κρατιέται κάθετα. Το όνομά του ση-
μαίνει «1.8 πόδια», που είναι και το μήκος του. Χρησιμο-
ποιούνταν από τους Βουδιστές μοναχούς για διαλογισμό.
Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στην ποπ μουσική της δεκαετίας
του ’80.

Είδη μουσικής

Η παραδοσιακή μουσική στην Ιαπωνία ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες:

� Τη μουσική για το θέατρο Γκαγκάκου

� Τη μουσική για το θέατρο Νο

� Και την οργανική μουσική για το κότο, το σαμιζέν και το σακουχάτσι.

Το γκαγκάκου («ευγενική μουσική») αναφέρεται στην αυλική μουσική της Ιαπωνίας. 

• Το τονικό σύστημα και οι κλίμακές του προ-
έρχονται από την κινεζική μουσική θεωρία.

• Τα όργανα παίζουν με λιτό τρόπο. 

• Το τραγούδι είναι ουσιαστικά ένας τρόπος α-
παγγελίας (ρετσιτατίβο) που χρησιμοποιεί το-
νικές διακυμάνσεις.

• Σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιείται το βι-
μπράτο και το μέλισμα. 
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Σαμιζέν

Σακουχάτσι

Το στυλ γκαγκάκου είναι σταθερό, α-
βίαστο και χαριτωμένο.



Το θέατρο Νο εμφανίζεται στα τέλη του 14ου αι. Θεω-
ρείται η ύψιστη μορφή σύνθεσης, λογοτεχνίας, θεάτρου,
χορού και μουσικής στην Ιαπωνία.

• Το κυριότερο χαρακτηριστικό της μουσικής είναι ο ρυθ-
μός της, που βασίζεται σε μέτρα οκτώ χτύπων.

• Το τραγούδι βασίζεται σε 12σύλλαβους στίχους (7+5).

...και άλλα είδη μουσικής

Καμπούκι: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δημοφιλή
θεατρική μορφή, με δραματικό κυρίως ρεπερτό-
ριο. Σε αντίθεση με το Νο, δεν υπάρχουν ηθοποι-
οί που τραγουδούν.

• Η μουσική παίζεται επί σκηνής ή εκτός, από ο-
μάδα εκτελεστών, που χρησιμοποιούν μεμβρα-
νόφωνα και αερόφωνα. 

• Η μουσική εκτός σκηνής δημιουργεί ηχητικά εφέ, καθορίζει τη διάθεση, υπο-
στηρίζει τη δράση ή υπονοεί σκέψεις των πρωταγωνιστών.

• Η μουσική επί σκηνής συνήθως αφηγείται, σχολιάζει ή συνοδεύει το χορό. 

Τύμπανα Τάικο: Η λέξη «τάικο» σημαίνει «μεγάλο τύμπανο» και πρόκειται για έ-
να σύνολο τυμπάνων με κινεζικές και κορεάτικες
επιρροές.

Η ύπαρξή τους χρονολογείται από τον 6ο και 7ο
μ.Χ. αι., που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια
του πολέμου για να εκφοβίσουν τους εχθρούς και
για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι στρατοί.
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Θέατρο Νο

Θέατρο Καμπούκι

Τα τύμπανα Τάικο εξακολου-
θούν να χρησιμοποιούνται στο
Βουδισμό και το Σιντοϊσμό.Β δ ό Σ ϊ ό



Μουσική... για χορό
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Η μουσική στη Λατινική Αμερική

Η μουσική της Λατινικής Αμερικής μπορεί να ταξινομη-
θεί, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει, στις
παρακάτω περιοχές:

• Στη μουσική των Άνδεων περιλαμβάνονται οι χώρες
της δυτικής Ν. Αμερικής όπως το Περού, η Βολιβία, το
Εκουαδόρ, η Χιλή και η Βενεζουέλα.

• Στη μουσική της κεντρικής Ν. Αμερικής περιλαμβάνονται το Ελ Σαλβαδόρ, η Νι-
καράγουα, ο Παναμάς, η Ονδούρα και η Κόστα Ρίκα. 

• Στη μουσική της Καραϊβικής περιλαμβάνονται πολλά ισπανόφωνα και γαλλό-
φωνα νησιά όπως η Αϊτή, η Κούβα, το Πουέρτο Ρίκο, η Μαρτινίκα.

• Στη μουσική της Βραζιλίας η οποία αποτελεί από μόνη της μια μουσική περιοχή
λόγω του μεγέθους της, της τεράστιας ποικιλίας της και λόγω του ότι ήταν η μο-
ναδική πορτογαλική αποικία.

Μπορεί η ισπανική και η λατινοαμερικάνικη μουσική να διασταυρώθηκαν μεταξύ
τους αλλά στη δεύτερη υπάρχουν έντονες επιδράσεις από την αγγλική, την αμερι-
κάνικη και κυρίως την αφρικανική μουσική παράδοση.
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Μελετώντας τη λατινοαμερικάνικη μουσική από πλευράς ιστορικής, μπορεί κανείς
να επισημάνει τρεις μεγάλες πολιτιστικές κληρονομιές:

• Την προκολομβιανή, η οποία αναφέρεται στη μουσική των ιθαγενών Ινδιάνων
πριν από την κατάκτηση της περιοχής από τους Ισπανούς.

• Την ισπανική, που αφορά στις επιδράσεις των κατακτητών στους ιθαγενείς λα-
ούς και τη διαμόρφωση του λεγόμενου λατινοαμερικάνικου ύφους.

• Την αφροαμερικάνικη, η οποία ξεκινά σχεδόν ταυτόχρονα με την ισπανική με
το κύμα δουλεμπορίου, που αναπτύχθηκε στην περιοχή και την εισαγωγή Α-
φρικανών σκλάβων κατά το 19ο αι.
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Γενικά χαρακτηριστικά

Η γενική δομή της λατινοαμερικάνικης μου-
σικής βασίζεται στη δομή των ισπανικών τρα-
γουδιών και τους αφρικανικούς ρυθμούς, δια-
τηρώντας ταυτόχρονα και τις παραδόσεις των
ιθαγενών, που προϋπήρχαν στην περιοχή.

Πολλά μουσικά όργανα προέρχονται από την
προκολομβιανή εποχή, όπως επίσης και διά-
φορες παραδόσεις, οι οποίες σε μερικές απο-

μακρυσμένες περιοχές εξακολουθούν να διατηρούνται ζωντανές.

Η έμφαση στο ρυθμό αποτελεί χαρα-
κτηριστικό της αφρικανικής μουσικής
παράδοσης που πέρασε στη Λατινική
Αμερική και εκφράζεται μέσα από τη
χρήση των κρουστών οργάνων. 
Η συγκοπή, όπου τονίζονται τα ασθε-
νή μέρη του μέτρου αντί για τα ισχυρά,
αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της
μουσικής αυτής. 
Η μουσική σε σύνδεση με το χορό αποτελούν σημαντικό κομμάτι έκφρασης, το ο-
ποίο συσχετίζεται άμεσα με τις αφρικανικές καταβολές. 
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Στα υψίπεδα των Άνδεων

Η μουσική κατά την προκολομβιανή εποχή

Οι παλαιότερες μαρτυρίες για την ύπαρξη μουσικής στους ιθαγενείς της Λατινικής
Αμερικής προέρχονται από Ισπανούς αποίκους στις αρχές του 16ου αι. Αναφέρουν
ότι η μουσική των Αζτέκων και των Μάγια ήταν κυρίως θρησκευτικής φύσεως και
εκτελούνταν από επαγγελματίες μουσικούς. Επίσης γίνεται αναφορά σε ειδικά ι-
δρύματα για την εκπαίδευση των μουσικών. 

Μερικά μουσικά όργανα θεωρούνταν ιερά και όταν οι ε-
κτελεστές έκαναν λάθος καθώς έπαιζαν, τιμωρούνταν
σα να πρόσβαλαν τους θεούς. Από σχετικές απεικονί-
σεις γνωρίζουμε ότι συνήθως η μουσική εκτελούνταν α-
πό σύνολα και όχι από μεμονωμένους εκτελεστές. 

Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνταν ήταν αυλοί,
τύμπανα, ένας τύπος τρομπέτας από κογχύλι διάφορα
σείστρα και κρόταλα, οκαρίνες και αυλοί του Πάνα. 

Δύο σημαντικά όργανα για τις τελετές των Αζτέκων ήταν
το «χουεχουέτλ», ένα τύμπανο με μονή μεμβράνη, και
το «τεπονάτσλι», ξύλινο «τύμπανο με σχισμή» (slit
drum). Ένα άλλο όργανο είναι το «αγιότλ» (κέλυφος χε-
λώνας), το οποίο ξύνει ο εκτελεστής με ξύλινα ραβδά-
κια. Παρόμοια όργανα έχουν βρεθεί στους Ίνκας, που έ-
παιζαν επιπλέον και οκαρίνες και αυλούς του Πάνα.
Τα χορδόφωνα όργανα ήταν άγνωστα στην προκολομ-
βιανή εποχή στη Ν. Αμερική.

Στην περιοχή των Άνδεων φαίνεται πως
προτιμούσαν το τραγούδι και τα όργανα
που παίζουν σε υψηλές τονικές περιοχές.
Οι μουσικοί στην ίδια περιοχή χρησιμο-
ποιούσαν μια ποικιλία από κλίμακες και
η μουσική ήταν στενά συνδεδεμένη με το
χορό στις εθνικές και θρησκευτικές γιορ-
τές όπως και στις γεωργικές τελετές.
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Η δομή της μουσικής των ιθαγενών Ινδιάνων της Λατινικής Αμερικής

Η ινδιάνικη μουσική των φυλών «Κέτσουα»
(Quechua) και «Αϋμάρα» (Aymara) στην περιο-
χή των Άνδεων περιλαμβάνει τραγούδια της δου-
λειάς, επικά, θρήνους, της διασκέδασης και τε-
λετουργικά τραγούδια, τα κείμενα των οποίων
διατηρούν τους μύθους της κάθε φυλής.

Παρουσιάζουν έντονες επιρροές από την ευρωπαϊκή μουσική -λόγω των Ισπανών
κατακτητών- αλλά καθόλου από την αφρικανική.

Συνηθισμένη είναι μια απλή ρυθμική συνοδεία,
συνήθως σε συγκοπτόμενους ρυθμούς, που τις
περισσότερες φορές συνοδεύεται από έναν απλό
χτύπο στο τύμπανο. 

Οι περισσότερες μελωδίες τους είναι φωνητικές (με
ιδιαίτερη προτίμηση στις ψηλές γυναικείες φωνές
και με φαλτσέτο τραγούδι), και βασίζονται σε δύο,
τρεις ή ίσως και πέντε φθόγγους. Αποτελούνται α-
πό μικρές φράσεις (με τη μορφή Α Α Β Β, Α Β Α Β,
Α Β Γ Α Β Γ) και είναι κατιούσες -μονοφωνικές ή ε-
τεροφωνικές- αν και στο Περού και τη Βολιβία συ-
ναντάται και μια απλή μορφή πολυφωνίας σε σύ-
νολα με αυλούς. Πολύ συχνά
επίσης συναντάται το τρίτονο. 

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο τραγουδιού, χρησιμοποιούνται λαρυγγισμοί και άλλα φω-
νητικά τεχνάσματα.

Συνηθίζεται ακόμη η διαρκής επανάληψη του ίδιου
κομματιού, γιατί επιτρέπει τη συλλογική συμμετοχή
στη μουσική και το χορό. Προτιμούνται τέλος, συγ-
χρόνως πολλά και θαμπά ηχοχρώματα και έντονη
επανάληψη σύντομων μουσικών ιδεών μέσα σε ένα
κομμάτι.
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Μουσικοί της φυλής Αϋμάρα

Μουσικοί της φυλής ΚέτσουαΜΜουσικοί της φυλής Κέτσουα

ΦαΦαΦαΦαΦαΦαΦααΦαααααααααααΦααααλτλτλλτλτλτλλτλλλλλ σέσέσέσέσσσσσσσ τοτοτο::: φωφωφωφ νηνηνηνηνητιττιττιτιτικήκήήκήκήκήκ
τετετετττεττττεχνχνχνχννχνχχ ικικκι ή ή ή ήή ποποποπου υυ υ υ επεπεπεπιτιτιτιτρέρέρέρέπεπεπεπ ιιι
στστστστσσσ ονονονον τ τ τ τραραραραρρρ γογογογογογοογογογοουδυδυυδυδυδδισισισιστήτήτήτήή ν νναααα
τρτρτρτρτρτρτ αγαγαγγουουυουδάδάδάάάάάειειειειεε  ν νν νννννότότότό εςεςεςεεεςεες ο οο---
ξύξύξύξ τετεετερερρρεες ς ς απαπα ό ό όόό τητητητητττ ν ν ν κακακα----
νονονοονινινινν κήκήκήή φ φφφωνωνωνητητττικικικική ήή ήήή τοτοτοοουυ
έκέκκκκταταασησησησσσ ..

ΤρρρΤρρΤρρΤΤρίτίτίίίτίτίίτίττονονονοννοοοο: : : διδιάσάσάσάστητητητητητητηητηηηηηητττημαμαμαμα
ποποποπποποπ υ υ υ υ απαπαπαπαπααααπαααααααπαππα οτοτοτοττελελελελελελεεεεεε είείείείε ταταταταιι ι απαπαππόόόό
τρτρτρτρρειειις ς ς ς τότότόνονονοουςυςυςυςυς ( ( (((((((((χωχωχχχωχωρίρίρρίς ς ς η-η-η-ηηη
μιμιμιμ τότότότόττ νινινιν α)α)α)α). . 



Τα μουσικά όργανα των ιθαγενών 

Τα περισσότερα μουσικά όργανα των ιθαγενών της
Ν. Αμερικής είναι πνευστά και κρουστά, από φυσι-
κά υλικά ζωικής και φυτικής προέλευσης.

• Το «γουανκάρα» (wancara) είναι ένα τύμπανο με
πολύ δυνατό ήχο από τη Βολιβία, φτιαγμένο από
ξύλο και κογχύλι με μεμβράνη από δέρμα κατσί-
κας. 

• Τα «τσάιτσα» (chajchas) είναι σείστρα φτιαγμένα α-
πό νύχια κατσίκας ή λάμα. Τα νύχια του ζώου κό-
βονται όταν μεγαλώσουν και δένονται στη σειρά
με σχοινί φτιάχνοντας μια αλυσίδα. 

• Το «ζαμπόνα» (zampona) είναι ένας καλαμένιος
αυλός του Πάνα, που παίζεται από τους ιθαγενείς
των υψιπέδων της λίμνης Τιτικάκα, ανάμεσα στο
Περού και τη Βολιβία. 

• Το «κένα» (quena) είναι ένας ευθύαυλος.
• Το «τάρκα» (tarka) είναι ένας αυλός από

ξύλο, με επιστόμιο-σφυρίχτρα και μικρή
τρύπα για τον αέρα. Ο ήχος του και ο τόνος
του είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε
αυλό των Άνδεων.

Τα κυριότερα ευ-
ρωπαϊκά όργανα
που προτιμούν οι
Ινδιάνοι είναι τα
έγχορδα, όπως
το τσαράνγκο με
ισπανική προέ-
λευση.
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««««««««««ΟκΟκΟκΟκκΟΟΟΟκΟκΟκΟκΟκΟΟΟΟκαραραραραραραρραραραραρραραα ίνίνίίννίνίνίίνίννίννίνίναααααααα» » » »» »»»»» (o(o(((o(o(oo(o(o((((o(occaccacaccccariririnanaa):):):
ΙτΙΙΙ αλαλαλαλαλαλλλλλλλλλλλλλλαλλικικικικιιικιικικιιιιι ή ή ήήήήήήήήή λέλλέλέξηξηξηξηξηξ  π πουουουουουυ σσσσ σση-η-η-η-η
μαμαμμαααίνίνίνίνίίί ειειει «««χχηχηνάνάν κιι».».»  Ε ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕίνίίνίνίίίίίναιαιαιιια
ένένέννννννα αααα α όόόρόρόρόργαγαγαγαγ νονονονοο τ τ ττουουουου ο ο οππποποί-ί-ί
ουουουυυυυ η ηη ηη π π π προροροροέλέλέλέλέέλευευευευεε σησησησηση χ χχχχχχρορορορο--
νοννονονολολολολοογεγεγεγεγεγεγγ ίτίίτίταιαιαιαιααα  χ χ χχχιλιλιλιλιάιάιάδεδεδεςςς
χρχρχρρρχρρρόνόνόνόνόόό ιαια ππππριριριιιιριν.ν.νν.ν. Τ Τ Τ ΤΤΤΤο ο ο σχσχσχσχσσσχήμήμήμμααα
τητητητης ς είείναναναιι ι ι οβοβοβοββοβοββββάλάλάλάλάλλάάλλλ μ με ε ε τέτέτέσ-σ-σ-σ
σεσεσσεσ ρερερεειςιςιςι  ωως ςς δεδεδεδεκακακακ τρτρτρείείείίίίςςςς
τρτρτρτρρύπύπύπππύ εςεςες γ γγιαιαα τ ττα α δάδάδάδάδάάχτχτχτχχχχ υλυλυλυυλυλααααα
κακακκαιιι ι ένέέένένα α α α επεπεπισιστότότόόμιμιμιμ ο οο ποπουυυυ
πρροεεεξέξέξέξ χεχεχει ι απααππό ό ό τοτο σ σσσσώ-ώώ--ώώ
μαα τ τουουουυυυ ο οργργγγγγγάνάνάά ουουυ.. ΣυΣυυυ---
χνχνχ ά ά είείείναναναναι ιι ιι φτφτφτιαιααγμγμμγμένένένέννη η η α-α-α
πόπόπόπόπόπόπόπό π π πππ ηληληληληληηηηηηληηηληηηηηηη όό.ό.όόόόόόόόό

ΤοΤοΤοΤοΤΤοΤΤΤοΤΤ  «««τσττστσσαρραραραραααράννάνάνάνάννννγκγκγκγκγκκγκγκγγκκκγ οοοοοοοοοο»» »»»»»»»»»»»»»»»»» (c(c(c(c(c((c(c(c(c(cc(chahhahahahahahaaah rararararangnggggggngngo)o)o)o)o  ε ε εείνίνίνί αιαιαι έ έ έναανα μ μμμμμικικκκρρόρόρ  δδδεκεκάχάχάχορορορδοδδδοδδδοδο λλλλ λ λλλλλλλλαοαοαοαοοαοαοαοαοαοαούτύτύτύτύτύτύτύτύτύττύτύτύτύύύτττο,οο,οοοοο,ο,οοο  ππππ π πουουουουουο  πππππππππρορορορορορορροοοροέρέρρέέέρρ------
χεχεχεχεχεεεεεεεεεεεεεεταταταταταττατατατττταααταταταττατται ιι ιι απαπππααππό όό όόόόόόόόόό τητητηττητητ  Ν ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΝΝ. . . ΑμΑμΑΑμΑΑΑμΑΑΑμΑμΑ ερερερερεε ικικικικκήή.ή.ή.ήή  ΤΤ Τ ΤΤΤοοο ο ο ηχηχηχηηχχχείείείείείοο οοο ο τοτοτοτοοτ υ υυ υυυυυ ορορορορροροροργάγάγάγάγγγγγγ νονονονονννου υ υ υ παπαπαπαπ ραραραραρ δοδοδοδοδοδοδοδδ σισισισισισιακακακακκκκά ά ά ά κκκακακαταταταααατ σκσκσκσκευευευευάζάζάζετετετττταιαιαιαιαιιαιαιιι
απαπαπαππαπό ό ό όόό όσόσόσόσόσστρτρτρτρτρτρρτρρρρρτρρτρρτρρρρρρακακακακακααααακααα ο ο οοοοοοοο αραραρααα μαμαμααααντντντντνν ίλίλίλίλίλο.ο.ο. Τ ΤΤ ΤΤΤΤοο ο τστστστσσαραραρα άνάνάνάννννννγκγκγκγκγκγγκγκγκγκκο ο ο ο οο δηδηδηδηδδ μιμιμιμιιμμμ ουουουουουυυουυυυυυυο ργργργργργργργγρρ ήθήθήθήθήθθήθήή ηκηκηκηκκε ε ε ότότότότόότότόττανανανανα ο οοι ιι ιθιθθιθαγαγαγαγγενενενενενε εείείείς ς ς ς πρπρπρρπρπρρπρρπππρρο-ο-ο-οοοοοοο
σπσπσπσπσσπσπάθάθάθάθάθάθάάθάά ησησηησησηησησησηηηηηησησσησσαναναναν ν ννα α ααα κακκακακατατατατασκσκσκσκσσσσσσ ευευευυάσάσάσάσάσουουοο ν ν ν βιβιβιββιχοχοχοχουέυέέέέέέυέλαλαλλαλλα ( (ένένέέναναν π ππππρόρόρόρόόρρόόόδρδρδρδρδ ομομομμμμμμμμμμο οο οοο τητητηςς ς κικικικκ θάθάθάθάραραρααρρρ ς,ς,ς,ς,ς, π π πππππουοουουυοοοοοοουουυο  έέέ έέ----
φεφεφεφεφφεφφεφεφεεεεραραραραρρρ νν οιοιοι ΙΙ Ισπσπσπσπππανανααα οίοίοίίίί σ σ στητητηητηηηη Ν Ν ΝΝ. . ΑμΑμΑμΑμΑμερερερερερικικικκκκική)ή)ή))))ή)ή)ή)ή  μ μ μμμε ε ε εεε όσόσόσόόσόόστρτρτρτρτρρακακακακαα ο ο ο οοο αραραραρμαμαμμαααντντντντνν ίλίλίλίλο.οο.οο  Σ ΣΣΣΣΣΣΣήμήμήμήμερερεραα αα αα τατατα π ππερερερρερερε ισισισσόσόσόόόό--
τεετετετετεραρααραρρρ  τ τ τσασασ ράράράράρρ νγνγνγν κοκοοκοκο έέέχοχοχουνυνυν ξ ξ ξξξξ ξξξύλύλύλλύλύλινινινινο ο οοο ηχηχηχη είείείίο.ο.ο.ο

ΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΑυΑυΑυΑΑΑΑΑυΑΑυΑΑΑΑυΑυυΑ λόλόλόόόόλόλόλλλόόόλόλόλόόςςς ςς ςςςςςςς τοτοτοτοτοτοτοοτοου υ υυ υυ υυ ΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠΠάΠΠάΠάΠ νννναααααααααα είείίε ναναν ι ι ένένέένααα
αρρα χαχαχαχαχαχχαχ ίοίοίοίοίοίοίοίίοοοίοίοοοοίοοίοίο εεεελλλλλλλλλλλλλλλλλ ηνηνηνικικό,ό,όόό,ό  σ σσύμύμφωωφωφωωφωναναναναανα μ μ μμεεεε
τητηηττ  μμ μμμυθυυθυθθολολοο ογογογγίαία, ,  αεαεαα ρόρόφωφωωφωφωνονονονο ό ό όόρ-ρ-ρ-ρ-
γαγαααγαανονοοοο, ,, ποποοπου υ υ υ απαπαπαποτοτοτοττελελελελε είείείείταταταται ιιι απαπαπό ό όό συσυυ--
νήνήήνήήήήν θωθωθωθωωθ ς ς ς ς δέδέδέδέκκακακα ή ή ήή π π π ππερερερερισισισισσόσόσόσόότετεττεροροροουυυςς
σωσωσωωσωλήλήλήλήνενενενεν ς ς ς ς ςςς διδιδιαφαφαφφαφφφορορορορρρετεετετικικικκούούού μ μμμή-ήή--
κοκοκοοκουςυςυςυςυς ( ( ((μεμεμμερριριρικέκέέέςς ςςς φοφοφοφοοοοορέρέρρέρές ς κακακκκκκακ ι πάπάπά---
χοχοχοχουςυς).). Ο ΟΟΟι ι ι σωσωσωλήλήλήλήλήλήήήήήήνενενενεενες ςςςςςςςς τοτου υ αυαυυα λολολοούύύύ
είείείείίεείείναννανν ι ι συσυσυσυνήνήνήήθωθωως ς κακ λαλααααααααμέμέμέμμ νιννιοιοιοι. .. ΣτΣτΣττηηηηηηη
ΛαΛΛαΛαΛαΛ τιτινινινικήκήήκ  ΑΑ ΑΑμεμεμεριριρ κήκή ο οονονονοοονομάμάμάμμ ζεζεζεζεζεζετατταιι
«ζ«ζ«ζζααμαμμμπόπόπόναναναα» »» (z(z(zamama popoonananan ).).)) Κ ΚΚουουο ρρ-ρ--
δίζεζ ται ι μεμεμε α αακρκρκρίβίβίβειεεια α τοτοποποοθεθεθεετώτώτώώώ---
νταςας μ μμέσέσέσα α α στστστουους ς ς σωσωσ λήλήήλήννενες ς ς μμμιμι---
κρκρκρράά ά χαχαχχ λίλίλίίκικικικιια αα ή ή ή ξεξεξεράράρά κκ καλαλαλαμαμαμαμμαμπόπόπό--
κικικικκκκικκκκια.αα.

Πάνω: ζαμπόνα, τσάιτσα,
γουανκάρα. ά

Κάτω: τάρκα, κένα



Βραζιλιάνικοι ρυθμοί

Η Βραζιλία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και καταλαμβάνει σχεδόν
τη μισή έκταση της Λατινικής Αμερικής. Είναι μια από τις πιο πολυπολιτισμικές χώ-
ρες του κόσμου. Οι επιδράσεις που δέχτηκε στη μουσική της, προέρχονται από την
αφρικανική μουσική παράδοση και την ευρωπαϊκή (ήταν για πολλά χρόνια πορ-
τογαλική αποικία).
Οι αφροαμερικάνικες κοινότητες στη Βραζιλία δια-
τηρούν πολλά στοιχεία από τις αφρικανικές ρίζες
τους, με ζωηρούς και έντονα συγκοπτόμενους ρυθ-
μούς, αντιφωνικό τραγούδι και την κυριαρχία των
κρουστών.
Ο συνδυασμός πορτογαλικών με αφρικανικά στοι-
χεία είναι ιδιαίτερα προφανής στους βραζιλιάνικους
παραδοσιακούς χορούς όπως η «σάμπα» (samba)
και στις πιο πρόσφατες αστικές μορφές μουσικής
όπως η «μποσανόβα» (bossanova).
Οι ιθαγενείς του βραζιλιάνικου τροπικού δάσους
παίζουν σφυρίχτρες, φλάουτα, τύμπανα και σεί-
στρα. Η μουσική τους μιμείται τους ήχους του τρο-
πικού δάσους. Όταν οι Πορτογάλοι κατακτητές έφτασαν στη Βραζιλία, συνάντησαν
τους ιθαγενείς να παίζουν μια σειρά καλαμένιων αυλών και άλλα αερόφωνα και
μεμβρανόφωνα όργανα.

Σάμπα
Το πιο δημοφιλές βέβαια είδος μουσικής από τη
Βραζιλία, είναι η σάμπα. Στις αρχές του 20ου αι., η
σάμπα εξελίσσεται από το «τσόρο» (choro: είδος
τραγουδιού του 19ου αι., που σημαίνει «θρήνος»)
στις γειτονιές του Ρίο ντε Τζανέιρο, που κατοικού-
νταν κυρίως από φτωχούς μαύρους, απόγονους
των σκλάβων. Η δημοτικότητα της σάμπα αναπτύ-
χθηκε κατά τον 20ο αι., παράλληλα με την παγκό-
σμια δημοτικότητα του καρναβαλιού του Ρίο ντε
Τζανέιρο.  

Το καρναβάλι πρωτοεμφανίζεται στη Μεσαιωνική Ευ-
ρώπη.
Οι προετοιμασίες για το καρναβάλι στη Βραζιλία διαρ-
κούν πολλούς μήνες. Δημιουργούνται γι΄ αυτό διά-
φορες σχολές σάμπα, που εκπροσωπούν η καθεμιά
και μια φαβέλα.
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Η λέξη σάμπα προέρχεται από
την Αφρική. Σημαίνει «μελαγχο-
λία» ή «χορός της κοιλιάς», υ-
ποδηλώνοντας αντίστοιχα το πε-
ριεχόμενο των στίχων και την κί-
νηση του χορού.

Η λέξη καρναβάλι (από τη λατι-
νική λέξη carnevale) σημαίνει
«αποχαιρετισμός στο κρέας».

ΦαΦαΦαΦααΦααΦΦΦ βέβέβέβββέββέβ λαλαλαλαα: : : υπυπυπυυ οβοβοβοβοββαθαθαθθθθθθαθμιμιμιι--
σμσμσμσμσμσμσμμμμένένένένέέέ ηη η η παπαπαππ ραραραρααραρ γκγκγκγκγκκκούούούούύύποποποπ ληληλλη
χτχτχτχτχχχχτχ ισισσσσμέμέμέμμ νηνηνηνη σ σστιτιττ ς ς παπαπαππαππαρυρυρυρρρρρ φέφέφέέέφέφφ ςςςςςςςς
τοτοτ υ υυυυ ΡίΡίΡίο.ο.ο.οοο



Οι επικεφαλής της κάθε σχολής επιλέγουν ένα θέ-
μα, που δηλώνεται με το άρμα και τα κοστούμια
των συμμετεχόντων, τραγουδιέται από σολίστες και
τη χορωδία της σχολής με τη συνοδεία μιας «μπα-
τερία» (bateria: ομάδα που αποτελείται από 150-
200 εκτελεστές κρουστών που παίζουν τη ρυθμική
βάση του συνόλου). Η μουσική που γράφεται ει-
δικά για να παρελάσει το κάθε άρμα, λέγεται «μπα-
τουκάντα» (batucada). Η επιλογή της μπατουκά-
ντα γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια από μια κρι-
τική επιτροπή ώστε να είναι κατάλληλη για να πα-
ρουσιαστεί στην παρέλαση του καρναβαλιού.

Στις περιοχές Χεσίφε (Recife) και Ολίντα (Olinda)
κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, παίζουν ένα εί-
δος μουσικής που ονομάζεται μαρακατού
(maracatύ). Πρόκειται για ένα είδος παραδοσιακής
μουσικής με αφρικανικές ρίζες, που χρησιμεύει ως
ηχητικό φόντο για τις ομάδες που παρελαύνουν.

Προέρχεται από τις τελετές που λάμβαναν χώρα
κατά την εποχή της αποικιοκρατίας για να τιμήσουν
τους βασιλιάδες του Κονγκό, οι οποίοι ήταν αφρι-
κανοί σκλάβοι που κατείχαν ηγετικές θέσεις ανά-
μεσα στον πληθυσμό των σκλάβων. Η μουσική παί-
ζεται από μεγάλα τύμπανα, μεγάλα μεταλλικά κουδούνια, τύμπανα «με χορδα-
τούρα» (snare drum) και σείστρα. 

Τη δεκαετία του 1950, μια ομάδα συνθετών, στις παραθαλάσσιες γειτονιές της Ιπα-
νέμα και της Κοπακαμπάνα, ανέπτυξαν ένα είδος μουσικής που αποτελούνταν α-
πό συγχώνευση ήχων τζαζ και ενός απαλού ρυθμού σάμπα, συχνά σε πιο αργό ρυθ-

μό. Τον ονόμασαν «μποσανόβα» (bossanova: ο νέος
ρυθμός). 

Ο συνθέτης Αντόνιο Κάρλος Ζομπίμ (Antonio Carlos
Jobim) έγραψε τις πρώτες μελωδίες μποσανόβα, ενώ
γνώρισε πολύ μεγάλη φήμη με την ταινία «Orfeo
Negro» στην οποία ο ρυθμός αυτός ακουγόταν ως μου-
σική τίτλων.

Ένας πολύ σημαντικός συνθέτης σάμπα είναι ο Ζόγιο
Ζιλμπέρτο (João Gilberto), που με τους συγκοπτόμε-
νους ρυθμούς στην κιθάρα του έδωσε ένα ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα σε αυτό το είδος μουσικής.
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Παντέιρο (pandeiro): Το εθνικό
μουσικό όργανο της Βραζιλίας. Εί-
ναι ένα ταμπουρίνο με ζίλια, που
του δίνουν τον χαρακτηριστικό
ξηρό ήχο. Κάθε χρόνο, στη διάρ-
κεια του καρναβαλιού στη Βραζι-
λία, γίνεται διαγωνισμός για να
βρεθεί ο καλύτερος εκτελεστής.

Τα όργανα που αποτελούν μια
μμπατερία είναι μεμβρανόφωνα και
ιδιόφωνα.

γ μ ρΖόγιο Ζιλμπέρτο



Σούρντο (Surdo): ένα μεγάλο μεταλλι-
κό μπάσο τύμπανο που το χτυπούν με
μαλακά χτυπητήρια. Κρατάει ένα στα-
θερό ρυθμικό σχήμα που δίνει τον παλ-
μό σε όλους. Το δεξί χέρι χτυπάει και το
αριστερό καταπνίγει τον ήχο.

Καΐσα ντε γκέρο (Caixa de guerro): τύ-
μπανο με χορδατούρα (snare drum) που
παίζεται με το ένα χέρι να έχει κατεύ-
θυνση προς τα πάνω και το άλλο χαλα-
ρά προς τα κάτω. 

Χεπινίκε (Repinique): ένα μικρό τύ-
μπανο, με υψηλό τονικό ύψος και διπλή
μεμβράνη που χρησιμοποιείται για να
παίζει σόλο στις περιπτώσεις ερώτησης-
απάντησης.

Απίτο (Apito): μια σφυρίχτρα που χρη-
σιμοποιείται από τον επικεφαλής για να
σηματοδοτεί κάποιες οδηγίες για την ο-
μάδα.

Κουίκα (Cuíca): Τύμπανο τριβής. Ονο-
μάζεται και «κολοκύθα που γελάει» ε-
ξαιτίας του ήχου που παράγει. Ο εκτε-
λεστής τρίβει το καλαμάκι πάνω-κάτω
με ένα βρεγμένο πανί και με το άλλο χέ-
ρι πιέζει τη μεμβράνη κοντά στο σημείο
ένωσης του καλαμιού με το δέρμα για
να αλλάξει τον τόνο.

Τσοκάλο (Chocalo): ένα σείστρο, που
παίζει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης.
Αποτελείται από ένα μεταλλικό κύλιν-
δρο μήκους 30-50 εκ., γεμισμένο με άμ-
μο. Μερικές φορές μπορεί να είναι και
δύο παράλληλοι κύλινδροι ενωμένοι
μεταξύ τους. 

Ρέκο-Ρέκο ή γκουίρο (Reco-reco ή
guiro): μια ξύστρα από μπαμπού, που
παίζεται όπως το τσοκάλο. Μπορεί να
φτιαχτεί από μέταλλο με ελατήρια στην
πάνω πλευρά του οργάνου.

Αγκό-γκο (Ago-go): μια κουδούνα με
δύο τόνους, ψηλό και χαμηλό. Την κρα-
τούν με το αριστερό χέρι και τη χτυπούν
με μπαγκέτα τυμπάνου. Παίζει πολύ-
πλοκους ρυθμούς.
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Τα μουσικά όργανα μιας μπατερία

Σούρντο
Χεπινίκε

Καΐσα ντε γκέρο

Τσοκάλο

Κουίκα

Αγκόγκο

Ρέκο-Ρέκο

Απίτο



Αργεντινή και τάνγκο

Στη Β. Αργεντινή κυριαρχεί η μουσική των Άνδεων
ενώ αντίθετα στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες
κυριαρχεί η μουσική για το «τάνγκο2» (tango). 
Η μουσική αυτή προέκυψε από τη συνένωση δια-
φόρων ειδών ευρωπαϊκής μουσικής. Από αυτές τις
επιδράσεις δημιουργήθηκε αρχικά ο χορός «μι-
λόνγκα» (milonga), ο οποίος σταδιακά εξελίχθηκε
σε τάνγκο (χορός που προέρχεται από τις περιοχές
του Μπουένος Άϋρες στις οποίες ζούσαν τα χαμη-
λά κοινωνικά στρώματα).

Η λέξη «τάνγκο» (tango) αναφέρεται για πρώτη φορά τη
δεκαετία του 1890. 
Γύρω στο 1930, το τάνγκο μετατράπηκε από μουσική
κυρίως συνδυασμένη με το χορό, σε μουσική λυρική
και ποιητική. 
Μετά το 1955, έγινε πιο έντεχνο και προσανατολισμένο
στην ακρόαση μάλλον παρά στο χορό με το σπουδαίο
Αργεντινό συνθέτη Άστορ Πιατσόλα (Astor Piazzolla).
Σήμερα, εξακολουθεί να αναπτύσσεται χάρη σε μια ανα-
βίωσή του μέσα από το ρεύμα του «νέο τάνγκο» και συ-
γκροτήματα όπως οι Γκόταν Πρότζεκτ (Gotan Project) κ.ά.

Η μουσική του τάνγκο είναι κυρίως ορχηστρική και με-
ρικές φορές περιλαμβάνει φωνητικά.
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Ορκέστα τίπικα

2. Η σωστή χρήση του όρου είναι «τάνγκο», παρ’ όλο που στην καθομιλουμένη έχει καθιε-
ρωθεί να αναφέρεται ως ταγκό. 

ΠΠαΠααΠΠΠΠΠΠΠ ίζίζίζίζίζίζζίζζζζετετετετετετεετετετεετεεεεετεετεεεταιαιαιαιαιααι κκ κ κ κκ κατατατατάάά ά άά παπαπαπαράράράράράράδοδοδοδδοσησηησσησ  α αα αα-
πόπόόπόόόόπ  έ έ έέ έέναναναα σ σσύνύνύ ολολολο,ο, ππουουουυυυουυυυ οο οο οοονονοονοον ---
μάμάμάάάάζεζεζεζεζεζεζζζζετατατατααι ιι ι ορορορορκέκέκέκέκ στστστστσ α αα α αα αα τίτίτίίπιπιπ κκακα
(o(o(o(o(oo(oorqrqrqrrrqrqueueueueststststssssssssssssssss a a aa aaa tίtίtίtίpipipipippppppppp cacacaa)) ) ) κακακακαιι ι πεπεερρριρι---
λαλαλααλαααααμβμβμβμβμμ άνάνάνάνειειιε  σσσσσσσυνυνυνυυνήθήθήθήήήή ωςωςωςωωωωω  δδ δδύούούούο
βιβιβιβιολολο ιάιάάά,,, , πιπιπιάνάνάνάννο,οο,οο  κκκκκκκκκονονοοονοντρτρρτραμαμαμα πάπάπάά---
σοσοσοσοσσοσσ  κ καιαιααιαα  δ δδύούού  μ μμμπαπαααααααντντνττονονονεόεόεόννν.ν.νννν
ΠρΠρΠΠρώιώιώιώώ μεμεμες ς ςς φόφόφόρμρμμεςεςεςες τ ττουουου σ συυ-υ-υ
νόνόλολλ υ υυ μεμεμεριριρικέκέκέέές ςς φοφορέρέρέςς ς πεπεπεπ ριρριιρ --
λάάμβμββαναναναναναναννν κ κ καιιαι φ φφφ φλάλάλάλάλάουουουυυτοτοο,,
κλκλκλκλκκκκκκ αραραρααααρα ινινννινιννννννννννννννννννέτέτέττέέέτέ ο οοοοοο κακακακκακακακακακκκκ ιι ιιι κικικικικικκικ θάθάθθθθάθθθάθάθ ραραραραρρρ . . 



Το «μπαντονεόν» (bandoneόn) είναι ένα αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό όρ-
γανο (με ελεύθερες μεταλλικές γλωττίδες στο εσωτερικό του), ιδιαίτερα διαδεδο-
μένο στην Αργεντινή. Ονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό Χάιν-
ριχ Μπαντ. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1840 αρχικά ως όργανο για την εκ-
κλησιαστική μουσική και την καθημερινή λαϊκή μουσική. Οι Γερμανοί μετανάστες
στην Αργεντινή έφεραν μαζί τους το όργανο στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου εν-
σωματώθηκε στην ντόπια μουσική.

Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το μπαντονεόν δεν έχει στενόμακρα πλήκτρα, αλλά
στρόγγυλα πλήκτρα-κουμπιά και στις δύο πλευρές. Επίσης, τα περισσότερα πλή-
κτρα-κουμπιά στο μπαντονεόν παράγουν διαφορετική νότα, όταν η φυσούνα α-
νοίγει από ό,τι όταν κλείνει. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε σειρά κουμπιών είναι στην
πραγματικότητα δύο: μία για τις νότες που παράγονται όταν η φυσούνα ανοίγει και
μία για τις νότες που παράγονται όταν κλείνει. Δεδομένου ότι η αριστερή και η δε-
ξιά σειρά κουμπιών διαφέρουν μεταξύ τους, ο οργανοπαίχτης πρέπει να εξοικειω-
θεί ουσιαστικά με τέσσερα «πληκτρολόγια» για να μάθει να παίζει.
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Άστορ Πιατσόλα (Astor Piazzolla, 1921-1992). Αρ-
γεντινός μουσικός και συνθέτης που έφερε επανά-
σταση στη μορφή του τάνγκο, εμποτίζοντας αυτή
τη φλογερή και μελαγχολική χορευτική παράδοση
με στοιχεία της κλασικής και της τζαζ μουσικής. Το
«τάνγκο νουέβο» (tango nuevo: νέο τάνγκο) που
δημιούργησε, αρχικά έφερε μόνο οργισμένη α-
πόρριψη στην πατρίδα του, αλλά η δημιουργικό-
τητά του τελικά κατάφερε να φέρει τη μοναδική
μουσική του στο προσκήνιο σε όλο τον κόσμο.

ΌΌΌρργανναα: Βιολίί, κκκιθάάραα,
ππιάάνοο, φφλάάουυτοοο, μπα-
νντοονεόόν

Επιδράσσεις από: Ευρρω-
πααϊκούςς χοροούς (ππ.χ.
χαμπανέέρα)

ΡΡίζεςςς: ΤΤέληηη τοου 1199οου αααι.
σστο ΜΜποοουέένοςς ΆΆΆιρες

Έγγινε δηημοφφιλέςς σστηνν Ευυρώώπη
κααι τη ΛΛΛ. Αμμερικκήή τις δδεκκαεττίες
τοου ’300 και ττου ’40.

ΤΤΤάάνγνγκκκοοο




