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Ενωμένη Ευρώπη

Γενικά χαρακτηριστικά

Λίγες πληροφορίες υπάρχουν όσον αφορά στην παραδο-
σιακή μουσική της Ευρώπης. Κάποιες από αυτές αντλού-
νται από τις καταγραφές παραδοσιακών τραγουδιών από
συνθέτες την εποχή της Αναγέννησης.

Στις αρχές του Μεσαίωνα, οι «τροβαδούροι» στη Β. Γαλλία,
οι «τρουβέροι» στη Ν. Γαλλία και οι «αρχιτραγουδιστές»
στη Γερμανία (όλοι περιπλανώμενοι μουσικοί) διέδιδαν τη
μουσική από τις αυλές των βασιλιάδων στην επαρχία και το
αντίστροφο. Οι χωρικοί άκουγαν επίσης εκκλησιαστικούς ύ-
μνους στις λειτουργίες. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να πα-
ρουσιαστούν προσμίξεις της έντεχνης με τη λαϊκή μουσική.

Παρ’ όλο που οι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί είναι πολύ διαφο-
ρετικοί μεταξύ τους, παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτη-
ριστικά στην παραδοσιακή τους μουσική.

Φωνητική μουσική

Η δομή της φωνητικής μουσικής είναι μάλλον α-
πλή και αποτελείται κυρίως από στροφικά τρα-
γούδια. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του στροφικού
τραγουδιού προέρχεται από την ποίηση.

Όσον αφορά τα είδη του τραγουδιού, αυτά μπο-
ρούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες ως εξής:
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ΣτΣτΣτττΣττΣττττροροροροοροροοορρρορροοφφιφιφιφιφφφφφ κάκάκάκάκάκ  ττ τραραραραρρρρρρ γογογοογγ ύδύδύδύδδύδύδδδδδδδδδδδδδδιαιααιαιαιαιαιιιααααααααα:::::
τρτρττρτρρτρρτρρρρρττρρτρραγαγαγαγαγαγαγααγγγούούούύύούούούύύύύύύύύύύο διδιδιδιδδιιδιδδιιιιιια α αα α στστστσστσττστσττσστσττσσστσσσστττα ααα αα ααα οποποποποποποποο οίοίοίοίοίίίίαα α α ε-ε-ε-εε
ναναναναννννννννν λλλλλλλλλλ άσάσάσάσά σοσοσοσοσοσοσοοσ ντντντντττνττνττνττττνττνττταιαιαιαιααιαααααιααααααα  σ σ σ σσσσσσσσσσσσστρτρτρτρττρροφοφοφοφοφοφοφφφφέςέςέςέςές
μεμεμεμεμ  τττ τττηνηνηνηηνηνννηηηηηη  ί ί ίίίίδιδιδιδδδιδδιδιαα αααα μομομομομομμουσυσυσυσσσικικικικικικική ή ήήήήήήήήήήήήή αλαλαλλαλαλλλλ----
λάλάλάά δ δδιαιααιαααφοφοφοφοφοφοφφοφοοφορερερερερερεερρ τιτιτιτιτιτττττττιικάκάκάκάκάάκκκ  λ λλλλλλλόγόγόγόγγόγόγιαιαιαιαα........

Μπαλάντα
Αναπτύχθηκε στην Ευ-
ρώπη το Μεσαίωνα. Τα
μουσικά χαρακτηριστικά
της είναι: τρεις έως έξι
στίχοι και αρκετές στρο-
φές. Αφηγείται μια ιστο-
ρία που αφορά ένα γε-
γονός πραγματικό ή φα-
νταστικό. 

Επικό τραγούδι
Τα επικά τραγούδια είναι
μακροσκελή, πολύπλοκα
και περιλαμβάνουν πολ-
λά γεγονότα που συνδέ-
ονται μεταξύ τους κάτω α-
πό ένα κοινό θέμα. Δεν εί-
ναι στροφικά αλλά χρη-
σιμοποιούν την ίδια με-
λωδία που επαναλαμβά-
νεται με παραλλαγές. 

Ερωτικό τραγούδι
Συναντιέται πιο συχνά
στη Δ. Ευρώπη και εκ-
φράζει τα συναισθήματα
αγάπης ενός ανθρώπου
μέσα από μια μελαγχολι-
κή ή ακόμα και τραγική
θεώρηση των καταστά-
σεων. 

Αφηγηματικό τραγούδι



Η δομή του κειμένου των πιο συνηθισμένων τρα-
γουδιών είναι: τετράστιχα με επανάληψη του κει-
μένου (Α Α Β Α, ή Α Β Β Α) και μερικές φορές συ-
ναντιέται και η μορφή τραγουδιού με διαφορετικό
κείμενο (Α Β Γ Δ).
Τα επικά–αφηγηματικά τραγούδια έχουν συνήθως
μια μελωδία που επαναλαμβάνεται. Η αντιφωνία
επίσης, είναι συχνή στην ευρωπαϊκή μουσική πα-
ράδοση.
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ΕπΕπΕπΕπΕπΕΕΕπΕππππιπιπιπιπιιπιππππιπλέλέέλέλέέλέέονονοονονοννονοον, , ,, ,, ποποποποποοποππππ λύλύλύλύλύλύλύύλύλλύλύλύλύύ σ σσ σ σ σσσσσσσσσσσσημημημημμηηημηημημημημμμαναναναανανααανααναναντιττιτιτιτ κόκόκόκόκόόό ε εε εεεείνίνίνίνίννίνίίναιαιαιαιαιαια κ κκ κκαιαιαια τ τττο ο οο ο ο ο τρτρρρτρτρτρτρρρρτρττρτρραγαγαγαγαγαγαγγγαγαγγγούούούούούούο διδιδιδιδιδι μ μ μ μμε εε ε ε χιχιχχιχ ουουουουουοο μομομομομομομ ριριριριριρ στστστστστικικικικικικό-ό-ό-ό-όό-ό-ό σασασασααασααααατιτιτιτιτιτιριριριριριριρρρρρ ----
κόκόκόκόκόκόόόόό π π πππππερερερερερερερριειειειεεεειεχόχόχόχόχόχόχόχόόχόχόχόχόχχχόόόόόόόόόχόόόχόόόμεμεμεμεμεμεμμεεμεεενονονοννοννοοονονννννννννονο, , , ποποποποποοουυ υυ υυ υυ κακακκακκκκκατάτάτάάτάτάτάάάάάάάάάάά β β ββββ βάσάσάσάάσάσάσάσάάάάσσσηη ηη είείείείείναναναααανανααααανααααααααιιι ι ι ιιιιιι οομομομομομομομομοομομομμμμμμμαδαδαδαδαδαδδα ικικικικκκό.ό.ό.ό.όό.όόόόό.ό  Κ Κ Κ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚάθάθάθάθάθάθάθάάάάάθάάάάθάθε ε εε ε εεε επεπεπεπεπεπππόμόμόμόμόμόμόμό ενενενεεννενενενεενεεενενεε η ηηηηηηηη στστσσ ροροορροφήφήφήφήφήφήφφήφήφ , , ,,, , συσυσυσσυυυυ-
νήνήνήνήνήήνήήήνννν θωθωθωθωθωθωθωθωωθθθωθθωθωωωωωωωως ς ςςς ςςςςςςς αυαυαυαυαυααυυυααααααααα τοτοτοτοτοοτοοσχσχσχσχσσ εδεδεδεδε ιαιαιααααζόζόζόζόζόόζόζζζζζόζζζόζόζόμεμεμεμεμεεμενηνηνηνννηη, , , , διδιδιδδδδδδδδ ατατατατττατταα ηρηρηρηρηρηρηρρρρρρείείείείείείείί σσ σ σ σ σσ στοτοτοτοτοοοοιχιχιχχχχχείείείείεία α ααααα απαπαπαπππα ό όόόόό τιτιτιτιτιτ ς ς ςςςς πρπρπρπρπρπρπρρρρρρρρρππρρροηοηοηοηοηοοοηοοηηοηο γογογογογγγγ ύμύμύμύμύμύμύμμενενενενενενενεννενεςεςεςεςεςεεεεςε , , ,,, παπαπαπαπαπααααπ ----
ρορορροροροροορρορ υσυσυσυσυσυσσσσιάιάιάιι ζοζοζοζζ ντντντνταςαςαςαςς ττ τττττταυαυαυααααααα τότότότόττ χρχρχρχρχρχχρχρονονονονονονονονοονοονννννα α αα α ααααα κάκάκάκάκάάάκάκάκ τιτιτιτιτιτττιι ν ν ννννννέοέοέοέοέέοέοέοέοέοέοέέέέ . . .

ΑνΑΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑνΑΑΑνΑνΑΑνΑνΑνΑΑΑΑΑνΑΑνΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ τιτιτιτιτιτιτιτιττττττιφωφωφωφωφωφωφφωφωφωφφωφωφωφφφφφφφφωφωνίνίννίνίνίνίνν αααααααα: :: : ::: ενενενενενεεεεεεεεεεεεεννννννννναλαλαλαλααλαλλλλαααλλλαλαλαλαλαλααααγήγήγήγήγήγήγήγήγήγήγήγήγήήήήήγήγήήγγγγγγγγγ α α α αααα ανάνάνάνάάνάνάμεμεμεμεμεμεεμεμεμμμμμμ σασασασασααασ  σ σ σσσσσσσσσσσστοττοτοον ν ν κοκοκοκοκκοκοο--
ρυρυρυρυρυρυρυρυρυυυυρρρρ φαφαφαφαφαφφφφφφφφφ ίοίοίοίοοοίοοοοοοο κκ κκκκκ καιαιαιααιααιααιαααα  τ τ ττη ηη η χοχοχοχοχοχοχοχχχχορωρωρωρωρωρρρωρωωωρ δίδίδδίδίδδίδίδδ α.α.α.ααααα.

Θρησκευτικό

Υπάρχουν περιο-
χές όπου τραγου-
διούνται παραδο-
σιακά τραγούδια
με θρησκευτική
θεματολογία (π.χ.
στη Γερμανία, τη
βάση για τους
Λουθηρανικούς
ύμνους αποτέλε-
σαν τα παραδο-
σιακά γερμανικά
τραγούδια).

Του κύκλου της
ζωής
Τραγούδια που α-
σχολούνται με τις
μεταβάσεις στη
ζωή του ανθρώ-
που (π.χ. από την
εφηβεία στην ενη-
λικίωση, της γέν-
νησης, του θανά-
του).

Του κύκλου του
έτους
Συνήθως έχουν
να κάνουν με τις
γεωργικές εργα-
σίες και μερικά
προσαρμόστηκαν
και εντάχθηκαν
στο τελετουργικό
του Χριστιανι-
σμού.

Της δουλειάς

Μερικά χρησιμεύ-
ουν για να δώ-
σουν ρυθμό σε μια
εργασία (π.χ. μάζε-
μα των διχτυών)
και άλλα για να
βοηθήσουν τη δια-
δικασία (π.χ. τα σύ-
ντομα τραγούδια
που χρησιμοποι-
ούν οι Λάπωνες
για να καλέσουν
τους τάρανδους).

Τελετουργικό τραγούδι

Παραδοσιακό συγκρότημα απόΠαραδοσιακό συγκρότημα από
τη Ρωσία



Οι επτάφθογγες3 κλίμακες αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊ-
κής παραδοσιακής μουσικής.
Χρησιμοποιούνται επίσης «τρόποι»4, όπως αυτοί της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησια-
στικής μουσικής παράδοσης (π.χ. ο Δώριος και ο Μιξολύδιος τρόπος συναντιού-
νται συχνά στην αγγλική μουσική, ενώ ο Φρύγιος στην ισπανική).
Συχνές είναι και οι πεντατονικές κλίμακες καθώς και οι κλίμακες με δύο ή τρεις

φθόγγους (συνήθως στα παιδικά τραγούδια). 
Πολλές φορές τέλος, παρατηρείται η μετατό-
νιση στην Ανατολική Ευρώπη.

Ο ρυθμός τις περισσότερες φορές ακολουθεί τη δομή του κειμένου, χωρίς να αλ-
λάζει στην πορεία του τραγουδιού. Στον ιαμβικό ρυθμό (υ -) για παράδειγμα, συ-
νήθως ακολουθείται η παρακάτω ρυθμική συνοδεία:

Η μουσική στην Ευρώπη είναι κυ-
ρίως μονοφωνική. Το πολυφωνι-
κό τραγούδι συναντιέται κυρίως
στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Ε-
πίσης υπάρχουν ισοκρατήματα και
τραγούδι σε μορφή κανόνα στη
φωνητική μουσική. 

Οι μεγάλες διαφορές στην παραδοσιακή μουσική της Ευρώπης εμφανίζονται κυ-
ρίως στη χρήση της φωνής και το ηχόχρωμα των μουσικών οργάνων. Κάθε πολι-
τισμός ή περιοχή έχει αναπτύξει το δικό του ιδιαίτερο ηχόχρωμα.

Στην Ισπανία, την Ιταλία και τα Βαλκάνια, χρησιμοποιείται ένας έντονα ένρινος ήχος
με ιδιαίτερα διανθισμένες μελωδίες. Στη Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Πο-
λωνία και τη Ρωσία, χρησιμοποιείται πιο «καθαρός» ήχος και πιο απλές μελωδίες. 
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ΜεΜεΜεΜεΜΜεΜεΜεΜΜΜΜΜΜΜεΜΜΜΜΜΜΜεΜΜεΜ τατατατααταττατααταταατττττττ τότότότόόότόότότόότότότ νινινινινινιν σσησησησησησσησσσσησησσσηησησσσσσ : ::::: μεμεμεεμεμεμεεεεεμεετατατατατατατατατταττττααααταφοφοφφοφοφοφφοφοφοοφοφφ ράράράράράράράρράρρρράρ ττ τττ ττηςηςηςηςηηςηηης ί ί ίίί ίδιδδδιδιδιαςαςαςαςαςαςαα
μεμεμεμεμεμεεμεμμ λωλωλωλωλωλλλλλλλλωδίδίδίδίδίδίίδίδίδίδ αςαςααςαςαςαςαας σ σ σσσσσε ε ε εεε διδιδιδιδιδδιδιδιιδ αφαφαφαφαφαφαφαφφφφορορορορρορρετετεττεττετικικικικικικικκό όό όόόόόόόό τότότότότόόόότόόόνονονονονονοννο......

ΣτΣτΣΣτΣΣτΣττΣΣτΣ α α αααα α ΒαΒαΒαΒαΒαααααααΒ λκλκλκλκλκλκλκλκλκλκλκλκκκκκκκκκκκκκκλκλκκκκκκκλκκκκκκλλλκλκλκλλ άνάνάνάνάνάάνάνάνάνάάάάάνάάάάνάάάνιαιαιαιαιααιαααια σσ σ σσσσσσυχυχυχυυχυχυχχνονονονοίίί ίί είείείίείείνανανανναι ιιι πιπιπιπιπ ο οοο οο ο πποποποπποποποποποποποπππποππποοοποπ λύλύλύλύλύλύύύλύλύύλλλλλλλλλλλλλλ πλπλπλπλπλπλλπλλλλλο-ο-ο-ο-ο-οοο-οοοοοο
κκοκοκοκοκοκοκκοκκοκκκκοκοκοκκκκοκκοκκκκοκκκοκκοοκκκοκκκοι ιι ιιι ρυρυρυυρυρυρυρρυρρυρρυρρρρρρρρρ θμθμθμθμθμθμθμθθθθμθθθμθθμθμμοίοίοίοίοίο  ( ( ( ( (((((((π.π.π.π.ππ χ.χ.χχχχ. μ μμ μ μ μμμμμε ε ε ε εεε μέμέμέέμμέμέέμέμέμέέμέμέμέέέμμμμμμμ τρτρρτρτρτρτρτρτρτρτρτττττ ο οο ο οοοο 9/9/9/9//9/9/9/9 4:4:4:4:4444:4444  2 2 222 2 2+2+2+2+2+222+ +2+2+2+2+2+2+++2+3+3+3+33++ ,,,,,
ήή ήή ή ήήήή μιμιμιμιμιιιιιμιιιιιμμ κτκτκτκτκκκκκκκτκκκκκτκκκκκκκκτκκκκτκ ά ά άάάάάά άάάάάάάάά μέμέμέμέμέμέέέμ τρτρτρτρτρτρτ α ααα ααα μεμεμεμεε 5 5 555, , ,, , 7,7,7,7,7,77,77,77,777,7,7,,,,, 1 11 1111111 11 1111111 κακακακακακακακαακακκαακακακκκκκαακαι ιι ιιι 131313131313131  χ χ χχχχχχχχχτύτύτύτττύποποποποποποποπ υυςυυςςςς).).).).)).).).).)..)))   
ΣτΣΣτΣτΣτΣΣτΣΣτΣτΣΣτΣτΣΣΣττττη ηη η ηη ηηηηηηηηηηηηηη Δ.Δ.Δ.Δ.ΔΔΔ. Ε Ε Ε ΕΕΕυρυρυρυρυρρυυυρυυρρώπώπώώπώπώώππππη η η η ηη παπαπαπααπαπαραραραρααρααααρρρ τητητητητηηρερερερεερεερρεείτίτίτίτίτίτίτί αιαιαιαιαιαιαιααιαιι κ κ κκ κκκ κκαιαιιαιιαι ε ε εε ε εναναναανανααααααααναλ-λ-λ-λ-λ-λ-λλλλλλλ-λ--λ-λ-
λαλαλαλαλαλλλλλλλλλ γήήγήήγή τ τ τττρίρίρίρ σησησησηηηηηηημωμωμωμωμωμμωμμ ν ν ν νννννν κακακακακακακακκακακαι ι ι ιι ιι τετεετεετετετττ τρτρτρτρττττ άσάσάσάσάσάσάσάσάάά ημημημηημημωνωνωνωωνωωνωνν μ μ μ μ μμέτέτέτέέέτέτρωρωρωρωρωρωωωννν
(π(π(π(πππ(π(ππ.χ.χ.χ.χχχχχχχχ. . στστστστουουουοουουουουυουυς ς ςς ς ςς ςςς βαβαβαβαβαβαβαβββαβαβββββββ υαυαυαυαυαυααααυαυαυυαυααααααυαααριριριριρριριριριρρρριρρ κοκοκοκοκκοκκοκκκκκοκ ύςύςύςύςύςύςύςςςύ  χχ χχχχορορορορορορορορροροοορορούούούούούούς)ς)ς)ς))ς)ς)....
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3. Κλίμακες που αποτελούνται από επτά νότες.
4. Βλ. Τετράδιο Εργασιών
5. Ισοκράτημα, ισοκράτης: μια κρατημένη νότα –συνήθως η νότα του τόνου στον οποίο βρίσκεται το κομμάτι- πάνω
από την οποία κινούνται οι άλλες φωνές.

Γυναίκες Ινουίτ



Οργανική μουσική

Η οργανική μουσική, εμφανίζει ε-
παναλαμβανόμενα μελωδικά
σχήματα που μερικές φορές χρη-
σιμοποιούν παραλλαγές, διατη-
ρώντας τη μορφή: 
Α Α Β Β Γ Γ Δ Δ ή Α Α’ Β Β’.

Η οργανική συνοδεία γίνεται με
συγχορδίες ή με ισοκράτημα, α-
φού χρησιμοποιείται μόνο για να
διανθιστεί το τραγούδι.

Μουσικά όργανα

Κάθε μουσική παράδοση έχει τα δικά της μουσικά
όργανα. 
Κάποια από αυτά συναντώνται σε πολλές περιοχές
και κάποια άλλα είναι μοναδικά.
Κάποια έχουν ταξιδέψει με το πέρασμα των αιώνων
από μακρινές περιοχές.

Στην παραδοσιακή μουσική της Ευρώπης υπάρχουν
σολιστικά όργανα και σύνολα.

Στην Κεντρική Ευρώπη είναι συχνός ο συνδυασμός
δύο βιολιών και ενός κοντραμπάσου, αλλά και σύνο-
λα που συνδυάζουν μελωδικά και ρυθμικά όργανα.

Κάποιες φορές ο ίδιος εκτελεστής παίζει ταυτόχρονα
δύο όργανα (όπως π.χ. τον αυλό και το τύμπανο στη
Δυτική Ευρώπη ή το βιολί και τη φλογέρα στην Ουγ-
γαρία). 
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ρ ( ρ )Ταραντέλα (Ιταλικός χορός)

Ταυτόχρονο παίξιμο αυλού
και τυμπάνου

Μουσικοί από την Ουγγαρία Κόρνα από τις Άλπεις



Το «κλασικό» στον ορίζοντα του «διαχρονικού»

Η λέξη κλασικό έχει διάφορες εννοιολογικές α-
ποχρώσεις: 

• Όπως εφαρμόζεται στην αρχαία ελληνική και ρω-
μαϊκή τέχνη, η λέξη αναφέρεται στις ιδιότητες της
απλότητας, της αξιοπρέπειας, της λογικής τάξης.

• Αργότερα, το νόημα του όρου επεκτάθηκε για
να συμπεριλάβει την έννοια της διαχρονικότη-
τας (ένα κλασικό κομμάτι) σε αντίθεση με κάτι
δημοφιλές σε μία μόνο δεδομένη στιγμή.

• Η έντεχνη μουσική της δυτικοευρωπαϊκής πα-
ράδοσης αποκαλείται συχνά κλασική μουσική,
για να διαχωριστεί από τη λαϊκή, τη μουσική
που αντιπροσωπεύει το πνεύμα του λαού σε ένα δεδομένο χρόνο και τόπο.

• Στη μουσική ο όρος κλασικό χρησιμοποιείται για να αναφερθεί κανείς στην πε-
ρίοδο 1750-1825, όταν οι καλλιτέχνες επιδίωκαν την καθαρότητα, την αγνότητα
και την λογική μορφή που θαύμαζαν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Το κλα-
σικό ιδεώδες υπερασπίζει τον έλεγχο και την πειθαρχία στην τέχνη. Η τάξη, η στα-
θερότητα, οι αρμονικές αναλογίες είναι τα στοιχεία του κλασικού ύφους. 
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Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
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