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Περίληψη 

 

Κουλτούρα και πολιτισμός. Δύο έννοιες που μέσα στο ρου της Ιστορίας άλλοτε 

γίνονται ταυτόσημες άλλοτε αντίθετες και άλλοτε αλληλοεξαρτώμενες. Η νοηματική 

αποτύπωση του ορισμού ποικίλει καθώς η ερμηνευτική προσέγγιση των κοινωνικών- 

οικονομικών- πολιτικών μετασχηματισμών αφενός γίνεται ετεροχρονισμένα  αφετέρου 

διανθίζεται από την πολιτική σκοπιά του ερευνητή. Παρά ταύτα διατυπώνεται μια γενική 

ομολογία τουλάχιστον ως προς ένα παράγωγο του πολιτισμού και της κουλτούρας: αυτού της 

μαζικής κουλτούρας. Η ερμηνευτική ανάλυση του φαινόμενου σαφώς και διαφέρει αλλά  η 

διεπιστημονικότητα δύναται να ανιχνεύσει την μαζική κουλτούρα απ’ όλες τις οπτικές 

γωνίες. Η μουσική εν γένει αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης κουλτούρας. Το 

είδος  της δημοφιλούς μουσικής αναγνωρίζεται με τη σειρά του ως φαινόμενο, έκφανση ή 

ακόμα και έξη της μαζικής κουλτούρας. Χωρίς να είναι αυστηρά οριοθετημένα τα 

χαρακτηριστικά της, το είδος αυτό υπεισέρχεται σε μια πληθώρα προσεγγίσεων οι οποίες 

διαμορφώθηκαν μέσα στο πλαίσιο του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού. Η εργασία 

αυτή εξετάζει την ποικιλοτροπία με την οποία προσεγγίστηκε η μαζική κουλτούρα και η 

δημοφιλής μουσική από τους θεωρητικούς της Σχολής της  Φρανκφούρτης και από αυτούς 

του μεταμοντερνισμού ως προς τη σημασία που αποκτά μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, το 

ρόλο αλλά και τη δυναμική που ασκεί στα μέλη της.  

Abstract 

 

Culture and civilization; two concepts which in the course of history are sometimes 

identical, sometimes opposed to each other and sometimes are interdependent. The 

conceptual definition varies as the interpretative approach of the social, economic and 

political transformations on the one hand differs in time and on the other hand is being 

affected by the political perspective of the researcher. Nevertheless, it is a fact that a general 

consensus is expressed according to a certain derivative of civilization and culture: the mass 

culture. The interpretative analysis of the phenomenon clearly varies but the 

interdisciplinarity can examine the phenomenon of the mass culture from all angles. The 

music is generally an integral part of the culture. The type of popular music recognized in 

turn as a phenomenon or a facet of mass culture. Without being strictly delimited its 

characteristics, popular music is included in a plurality of approaches which were formed in 
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the context of modernism and postmodernism. This thesis examines the various ways in 

which the theorists of the Frankfurt School and those of postmodernism approached mass 

culture and popular music regarding the importance that acquires in the human society and 

also the role and the effect on its members. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μαζική κουλτούρα, Σχολή της Φρανκφούρτης, μοντερνισμός, 

μεταμοντερνισμός, κατανάλωση της μουσικής, ομογενοποίηση, μουσική βιομηχανία, δημοφιλής 

μουσική. 
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1. Εισαγωγή 

 

Το φαινόμενο της δημοφιλούς μουσικής εξετάζεται ως ειδική περίπτωση που πηγάζει 

από το γενικότερο πλαίσιο του πολιτισμού και της κουλτούρας, τα οποία τόσο στους 

μοντέρνους όσο και στους μεταμοντέρνους χρόνους ταλανίζονται από το φαινόμενο της 

μαζικής κουλτούρας όπου αυτή είναι αποτέλεσμα ενός ολικού μετασχηματισμού. Υπό το 

πρίσμα της ιστορικής (α)συνέχειας παρατίθενται οι οικονομικές μεταβολές που  επιτάσσει ο 

καπιταλισμός για να επισημανθεί η  λειτουργία του κοινωνικού ιστού που παράγει, 

καταναλώνει και σκέφτεται μαζικά. Ωστόσο η ερμηνεία του φαινόμενου δύναται να 

αποκτήσει αρνητικό πρόσημο όταν εξετάζεται για παράδειγμα από την σχολή της 

Φρανκφούρτης ή θετικό όταν αναλύεται από την φιλελεύθερη σκοπιά, ή ακόμη και ουδέτερο 

όταν παρουσιάζεται ως φυσικό επακόλουθο της παγκόσμια ετερότητας. 

Η δημοφιλής μουσική προσέλκυσε σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των θεωρητικών 

και των κοινωνιολόγων εξαιτίας του συσχετισμού της με τη μαζική κουλτούρα. Φυσικά τα 

όρια της είναι ρευστά και το περιεχόμενο της σχετίζεται με τα γούστα του κοινού. Το αν 

διαμορφώνει ή διαμορφώνεται από αυτό είναι ένα ερώτημα με σχετικά διφορούμενη 

απάντηση. Αμφότεροι οι θεωρητικοί του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού 

τοποθετήθηκαν διαφορετικά απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Σε βαθύτερο επίπεδο ένα θέμα που 

τέθηκε ήταν η σχέση της δημοφιλούς μουσικής με τη «σοβαρή» ή «αυθεντική» μουσική, 

θέμα το οποίο είχαν εγείρει ο Adorno και οι υπόλοιποι θεωρητικοί της Σχολής της 

Φρανκφούρτης. 

Το εάν ερμηνεύσει κάποιος τη δημοφιλή μουσική ως απλά ένα τυποποιημένο, 

κατασκευασμένο προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση από ένα παθητικό κοινό ή ως ένα 

ποιοτικό προϊόν μιας εξίσου δημιουργικής διάνοιας όπως αυτών που παράγουν την κλασική 

μουσική, εξαρτάται από το μοντέλο που θα υιοθετήσει ο ερευνητής, αλλά και τις διάφορες 

συνιστώσες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, ψυχολογικές, κ.α.) τις οποίες θα 

αποφασίσει να συμπεριλάβει σε αυτό το μοντέλο.  

1.1. Στόχος και σκοποί 

 Το θέμα της μαζικής κουλτούρας και της δημοφιλούς μουσικής ως κομμάτι αυτής 

έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης τους τελευταίους δύο αιώνες, μέσα στο πλαίσιο του 

μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού. Σκοπεύουμε να εξετάσουμε τι έχει αλλάξει από 

τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο στις διαστάσεις των φαινομένων «μαζική κουλτούρα» και 



8 
 

«δημοφιλής μουσική» αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν οι εκάστοτε 

ερευνητές να προσεγγίσουν αυτά τα φαινόμενα. Υπό αυτό το πρίσμα θα εξετασθούν οι 

επιστημολογικές προσεγγίσεις από το μοντερνισμό μέχρι το μεταμοντερνισμό ερευνώντας 

ταυτόχρονα τις ενδεχόμενες αλλαγές και επιπτώσεις που μπορεί να επέφεραν αυτές οι 

προσεγγίσεις. Μέσα σε αυτό πλαίσιο η παρούσα εργασία σκοπεύει να απαντήσει στα εξής 

ερωτήματα: 

 Πώς ερμηνεύεται η μαζική κουλτούρα μέσα στο πλαίσιο του μοντερνισμού από της 

Σχολή της Φρανκφούρτης και πώς μέσα στο πλαίσιο του μεταμοντερνισμού. 

 Πώς ερμηνεύεται η μουσική ως πολιτισμικό δημιούργημα και κομμάτι της ευρύτερης 

κουλτούρας μιας κοινωνίας. 

 Ποία είναι η σημασία της δημοφιλούς μουσικής ως συνιστώσα της μαζικής 

κουλτούρας. 

 Ποια η σχέση της δημοφιλούς μουσικής με το κοινό. 

 Πώς διαμορφώνεται η σχέση της με τα τεχνολογικά – ψηφιακά μέσα. 

 Πώς περιγράφεται το νέο πλαίσιο παραγωγής, διανομής και πρόσληψης της 

δημοφιλούς μουσικής στην ψηφιακή εποχή. 

1.2. Σημείωμα  μεθοδολογίας 

Εξαιτίας της ευρύτητας του φάσματος το οποίο καλύπτει το θέμα, η μεθοδολογία που 

επιλέχθηκε ως η πιο κατάλληλη είναι αυτή της διαλεκτικής μεθόδου. Η αξία αυτής της 

μεθόδου εδράζεται στο ότι η διαλογική της φύση μέσω της εναλλαγής και της ανάδειξης 

ετερόκλητων προσεγγίσεων καθιστά εφικτή την ερευνητική πρόοδο, προσφέροντας έτσι μια 

πληρέστερη και καταληπτότερη αντίληψη και εικόνα του θέματος (Baggini-Fosl, 2005). 

Μέσα σε αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε το θεωρητικό 

πλαίσιο γύρω από την έννοια της κουλτούρας, εστιάζοντας βαθμιαία σε αυτή της μαζικής 

κουλτούρας και την αντιδιαστολή της με την «υψηλή» κουλτούρα». Στο τρίτο κεφάλαιο 

περιγράφουμε τις βασικές αυτές πλευρές που σχετίζονται με τη μετάβαση από τη 

νεωτερικότητα στη μετανεωτερικότητα και οι οποίες συνδέθηκαν με τη σειρά τους με τη 

μαζική κουλτούρα.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο εισερχόμαστε στο θέμα της μουσικής και θέματα που άπτονται 

με την κοινωνική της λειτουργία και ειδικότερα σε αυτό της δημοφιλούς μουσικής έτσι όπως 

προσεγγίστηκε από τους θεωρητικούς της Σχολής της Φρανκφούρτης. Το πέμπτο κεφάλαιο 

αφορά τη σχέση της τεχνολογίας με τη δημοφιλή μουσική και τέλος στο έκτο εξετάζεται η 
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δημοφιλής μουσική κατά το μεταμοντερνισμό και επιχειρείται μια κριτική σύνθεση των 

προσεγγίσεων του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού.  

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

2.1 Περί κουλτούρας: θεωρητικές/εννοιολογικές  προσεγγίσεις της 

κουλτούρας 

Σύμφωνα με τον Braudel «Καλό θα ήταν να μπορούσαμε να ορίσουμε τον πολιτισμό 

απλά και με σαφήνεια, όπως ορίζουμε μια ευθεία, ένα τρίγωνο, ένα χημικό στοιχείο…», 

ωστόσο κάτι τέτοιο θεωρείται δύσκολο καθώς οι έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας 

διαπλέκονται ισχυρά σε μια μακρά ιστορία που φτάνει μέχρι και σήμερα. Η αποσαφήνιση 

των εννοιών νοηματοδοτούνται  διαφορετικά, αφενός από τις ιδιάζουσες ιστορικές συνθήκες 

και αφετέρου  από την ερμηνευτική- πολιτική ανάγνωση του εκάστοτε ερευνητή (Braudel, 

2010).  

Μέχρι και τον 18
ο
 αιώνα η έννοιά της αναφέρεται στην καλλιέργεια, πρακτική ή και 

πνευματική. Από τον 18
ο
 αιώνα και μετά ο όρος κουλτούρα αρχίζει να σηματοδοτεί την 

πνευματική καλλιέργεια και δη σ’ αυτήν που αναφέρεται στις Τέχνες, τις επιστήμες, και στο 

χώρο των γραμμάτων (Williams,1994).  Συν το χρόνο η έννοια της κουλτούρας θα 

μπολιαστεί με τις ιδέες του Διαφωτισμού, δηλαδή πρόοδος, εξέλιξη, ορθολογισμός κ.ά. Αυτό 

το εννοιολογικό αντάμωμα ισχυροποιεί και την θέση του αστού τόσο στην Γαλλία όσο και 

στην Αγγλία καθώς η πνευματική καλλιέργεια του αστού αποτελεί τον εννοιολογικό 

διαχωρισμό ανάμεσα σ’ αυτόν και την αριστοκρατία. Ωστόσο στην Γερμανία λόγω των 

διαφορετικών κοινωνικών πολιτικών και οικονομικών καταστάσεων οι έννοιες της 

κουλτούρας αλλά και του πολιτισμού θα λάβουν διαφορετικές διαστάσεις, οι οποίες 

αποτυπώνονται στις σκέψεις του Herder (Καθημερινή,2010). 

Ο Herder εναντιώνεται στο πρόσταγμα του Διαφωτισμού και δίνει διαφορετική 

διάσταση τόσο στην έννοια του πολιτισμού όσου και της κουλτούρας καθώς με γνώμονα την 

Ανθρωπογεωγραφία καταγράφεται η διαφορετικότητα των πολιτισμών. Η κουλτούρα τώρα 

σύμφωνα με τον Herder αποτελεί αφενός  μέσο της πολιτισμικής ταυτότητας αφετέρου 

γίνεται το όχημα κυριαρχίας έναντι άλλων πολιτισμών. Έτσι για πρώτη φορά δίνεται 

πολιτική διάσταση στην έννοια της κουλτούρας καθώς το γερμανικό έθνος αρχίζει να 

γαλουχείτε με την αρχή της άριστης φυλής, απόρροια της πνευματικής καλλιέργειας. 

(Γιαλκέτσης, 2009 ) 
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Κατά την διάρκεια του 19
ου

 αιώνα ο Edward Taylor μέσα από τον Πρωτόγονο 

Πολιτισμό προβαίνει σε μια ρηξικέλευθη άποψη καθώς   αφενός «χρησιμοποίησε τον όρο 

κουλτούρα διαζευκτικά με τον όρο πολιτισμός, υποσκελίζοντας έτσι την γερμανική δυιστική 

παράδοση»  αφετέρου αντιλαμβάνεται την κουλούρα ως το «…διακριτό επίτευγμα των 

ανθρώπινων ομάδων, το οποίο ενσωματώνει τα σύμβολα στα προϊόντα εργασίας και 

δεξιότητας».. Με την άποψη αυτή αφενός μπαίνει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις 

έννοιες του πολιτισμού και της υψηλής κουλτούρας, αφετέρου αποκηρύσσετε ο φυλετικός 

διαχωρισμός του Herder (Δεμερτζής,1989) .  

Όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω, ο μετασχηματισμός  των εννοιών κοινωνία και 

οικονομία, απόρροια πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών αναταράξεων που προκαλεί η 

εγκαθίδρυση και η μετάλλαξη του καπιταλισμού κατά την διάρκεια του 20
ου

 αιώνα, εκ των 

πραγμάτων οδηγούν τον όρο της κουλτούρας σε καινούργια εννοιολογικά μονοπάτια. 

Κοινωνιολογία , Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία, Ιστορία Γεωγραφία είναι οι επιστήμες που 

προσεγγίζουν ερμηνευτικά το φαινόμενο της κουλτούρας.  Επισημαίνονται οι εξής 

περιπτώσεις επιστημόνων που καταπιάνονται με τις έννοιες του πολιτισμού και της 

κουλτούρας . 

Τo 1963 ο Thompson συνέγραψε το The Making of the English Working Class. Με το 

έργο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα θεώρηση της κουλτούρας η οποία απορρέει  από την κριτική 

του μαρξιστικού θεωρήματος. Με την μεθοδολογία της «ιστορίας από κάτω»- η οποία 

βασίζεται στην συλλογή «εθνογραφικού» υλικού- ήθη και έθιμα του εργασιακού χώρου , 

λαϊκές πολιτικές παραδόσεις-  ο Thomson στρέφεται στα εργατικά στρώματα για να 

υποστηρίξει ότι «η ταξική συνείδηση είναι,  μια πολυσύνθετη διεργασία καθώς η κοινωνική 

τάξη προσδιορίζεται από την αντικειμενική θέση των μελών της σε σχέση με τις 

παραγωγικές δυνάμεις και σε σχέση με τις άλλες τάξεις και οι άνθρωποι αποκτούν συνείδηση 

των κοινών συμφερόντων τους στη διαδικασία της πάλης εναντίον κοινών εχθρών, αυτή 

όμως η πάλη μπορεί να διαρκέσει επί μακρόν προτού μπορεί κανείς να την ονομάσει ‘ταξική 

συνείδηση’» (Τσακίρης,2011) .  

Έτσι για τον Thompson η κοινωνική τάξη είναι προϊόν ιστορικών διεργασιών όπου οι 

έξεις των εργατικών στρωμάτων διαμορφώνονται μέσα στο κάδρο «ενός συνόλου 

συνηθισμένων προσδοκιών και οι ενέργειές τους αποτελούν μια ρεαλιστική μορφή δράσης 

μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος». Ως εκ τούτο το οικονομικό όλο δεν είναι αυτό 

που σηματοδοτεί τη δομή της πολιτικής και της κουλτούρας «αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 

η κουλτούρα και η συνείδηση διαθέτουν σχετική αυτονομία και αντεπιδρούν». (Τσακίρης, 

2011) .  
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Σύμφωνα με την αγγλική σχολή μελέτης της κουλτούρας (cultural studies) με 

κυριότερο θεμελιωτή τον Raymond Williams έμφαση δίνεται στο πως η εκάστοτε ιστορική 

συνθήκη νοηματοδοτεί και τον όρο κουλτούρα. Για τον Williams η κουλτούρα είναι τέκνο 

της ιστορίας, όπως επίσης η κοινωνία και η οικονομία τα οποία αποτελούν  ιστορική 

κατασκευή που εξελίσσονται στον χρόνο ανάλογα με την ιστορική συνθήκη. Υπ’ αυτό το 

πρίσμα η οικονομία από διαχειριστής νοικοκυριών και κοινοτήτων σήμερα σηματοδοτείται 

ως «σύστημα παραγωγής, διανομής και ανταλλαγής». Αναλόγως η κοινωνία από την «κοινή 

δράση» που περιέγραφε το παρελθόν σήμερα περιγράφει «ένα γενικό σύστημα ή τάξη». Η 

κουλτούρα είναι αλληλένδετη με τις προαναφερθείσες έννοιες και αναπόφευκτα 

προσαρμόζεται υπό το βάρος των ιστορικών συνθηκών. Έτσι σύμφωνα με τον Άγγλο 

στοχαστή η έννοια της κουλτούρας μετά τον 18
ο
 αιώνα παίρνει διαζύγιο από την έννοια του 

πολιτισμού καθώς η τελευταία διαπλεκόμενη πια με την θρησκεία και τις τέχνες σηματοδοτεί 

την εσωτερική και πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Με γνώμονα λοιπόν την εξέλιξη «η 

θεωρία της κουλτούρας εκπληρώνει πραγματικά το ρόλο της όταν ασχολείται με τις σχέσεις 

ανάμεσα στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες θεωρητικά και ιστορικά έχουν 

στεγανοποιηθεί, και ιδίως όταν διερευνά αυτές τις σχέσεις ως δυναμικές και ταυτόχρονα 

ιστορικές» (Williams,1994). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερμηνευτική προσέγγιση του Νίκου Δεμερτζή για την 

κουλτούρα. Υπό το πρίσμα της «ειδολογικής θεώρησης» ο Δεμερτζής αποτυπώνει τον 

ορισμό της κουλτούρας «ως τρόπου ζωής, ως πράξης, ως σκέψης και δράσης». Με γνώμονα 

τα προηγούμενα χαρακτηριστικά ο Έλληνας κοινωνιολόγος εντάσσει την κουλτούρα σε ένα 

«ολικό εννοιακό σχήμα, που στο κέντρο του θέτει την ανθρώπινη δημιουργικότητα σ’ όλα τα 

επίπεδα». Ο Δεμερτζής λαμβάνοντας υπόψη τα δρώμενα της Νεωτερικότητας και 

υπογραμμίζοντας την εξέλιξη του ανθρώπου- απόρροια θετικών και αρνητικών 

μετασχηματισμών-  θεωρεί ότι η κουλτούρα «….είναι δημιούργημα του ίδιου του ανθρώπου, 

είναι η ολότητα της ενεργητικής παρουσίας στον κόσμο» και ως εκ τούτου «είναι 

οικουμενική από τη φύση της, αναφέρεται σε κάθε κοινωνία, σε κάθε ομάδα, όπως επίσης 

και σε κάθε άτομο, ως τρόπος ύπαρξης και ως σαρκωμένη δυνατότητα χειραφέτησης». Τέλος 

ο Δεμερτζής προβαίνει σε μια θεωρητική σύνθεση της κουλτούρας καθώς η τελευταία είναι 

έξω «από τις παραδοσιακές διχοτομήσεις, είτε αυτές είναι θετικιστικές είτε μαρξιστικές κι 

αποσαφηνίζει την διχογνωμία όσον αφορά τον δυαδισμό κουλτούρας- πολιτισμού». Και 

τούτο «διότι η κουλτούρα είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι κουλτούρα» καθώς και οι 

δύο έννοιες αποτελούν προϊόν ανθρώπινης διεργασίας (Δεμερτζής, 1989). 



12 
 

Ο Κωνσταντίνος Βρύζας, υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης  εξετάζει την σχέση 

ανάμεσα στην ¨ταυτότητα¨ - είτε αυτή σημαίνει «την απόλυτη ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα 

σε άτομα, ομάδες, απόψεις, πράγματα ή σύμβολα, τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο 

αντίστοιχα» είτε αυτή «υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που κουλτούρα 

(Βρύζας, 1997: 169).  

Για τον Βρύζα η έννοια της ταυτότητας και δη της συλλογικής είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την έννοια της κουλτούρας. Αυτός ο συλλογισμός προκύπτει από την 

παραδοχή ότι ο πολιτισμός και η κουλτούρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Την έννοια της 

κουλτούρας ο Βρύζας δεν την νοεί μόνο στο επίπεδο των γραμμάτων και των τεχνών αλλά 

αντίθετα την διευρύνει και την εντάσσει «στην κοινωνική διαδικασία που παράγει τρόπους 

ζωής», για να την ερμηνεύσει μ’ αυτό τρόπο έξω από τα όρια μιας «οικονομίστικης 

μαρξιστικής αντίληψης». Η κουλτούρα λοιπόν ως κοινωνική πράξη δεν είναι κάτι το στατικό 

που εμπεριέχει κληρονομικές ιδιότητες αλλά αντίθετα είναι ένα αέναο δρώμενο που 

μεταβάλλεται συνεχώς και ως εκ τούτο εκλαμβάνεται σαν ένα «σύστημα νοημάτων, μια 

δομή κατανόησης που κατευθύνει τη δράση των ατόμων και ταυτόχρονα κατευθύνεται απ’ 

αυτήν». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κουλτούρα να παράγει «τα πολιτιστικά μοντέλα» 

δηλαδή «ένα σύστημα σκέψης και δράσης που μαθαίνεται μέσα σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνία», όπου το άτομο δύναται όχι μόνο να γίνει κοινωνός των πολιτιστικών μοντέλων 

αλλά και να τα τροποποιήσει για να προσαρμοστεί σε νέες προκλήσεις. Τέλος ο Βρύζας 

προτείνει η ανάλυση της κουλτούρας ή της ταυτότητας να μην γίνεται με «όρους ουσίας», 

καθώς κάτι τέτοιο δύναται να οδηγήσει στον ρατσισμό αλλά αντίθετα δόκιμο είναι η 

προσέγγιση να γίνεται με «όρους συσχετισμού δυνάμεων» για να εντοπιστεί η 

μεταβαλλόμενη διαδικασία της πολιτιστικής επαφής . Μ’ αυτόν τρόπο, αφενός γίνεται 

κατανοητό ότι «η κουλτούρα, ως συλλογική ταυτότητα, είναι διαρκώς το αντικείμενο 

πολιτικών αγώνων και αγώνων για την αναγνώριση και υπόκειται σε ένα συνεχή 

επαναπροσδιορισμό» και αφετέρου γίνεται αντιληπτό ότι «όλες οι τοπικές κουλτούρες είναι 

στην πραγματικότητα προϊόντα πολιτισμικής επιμειξίας» όπου η τελευταία οδηγεί στην 

«πολιτισμική ποικιλομορφία» (Βρύζας, 1997). 

Ακόμη,  επισημαίνεται η  πολυσύνθετη θεωρία των Knox, P. & Pinch, S-την οποία 

την συναντούμε και παρακάτω στις έννοιες της Υποκουλτούρας  και του Μεταμοντερνισμού. 

Στο γενικότερο κάδρο η κουλτούρα συμφώνα με τους θεωρητικούς αποτελείται από 

«τρόπους ζωής» οι οποίοι με τη σειρά τους εμπεριέχουν τρία στοιχεία όπως είναι οι αξίες 

των ανθρώπων, τα πρότυπα που ακολουθούν οι άνθρωποι και τα υλικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιούν. Τα τρία στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους καθώς η «κουλτούρα δεν έχει να 
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κάνει μόνο με τις ιδέες: τα υλικά αντικείμενα που παρέχουν επίσης ενδείξεις για τα 

συστήματα των αξιών μας» και ως εκ τούτο «η κουλτούρα αφορά πολύ περισσότερα από την 

υψηλή τέχνη». ( Knox, P. & Pinch, S.,2009) 

Η κουλτούρα εξεταζόμενη υπό του πρίσμα του αστικού περιβάλλοντος φέρει τα 

χαρακτηριστικά της ποικιλομορφίας και της ετερότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά δύναται να 

διαμορφώσουν άλλοτε ισχυρές κουλτούρες και άλλοτε αποκλίνουσες κουλτούρες γνωστές 

και ως υποκουλτούρες. Η επιμειξία όμως των προαναφερθέντων κουλτούρων  μπορεί να 

παράγουν μια νέα κοινωνιολογική έννοια αυτή της διαπολιτισμικότητας ωστόσο «οι 

διαδικασίες συγκρότησης των ταυτοτήτων» -αφού πλέον η πόλη ορίζεται ως χωνευτήρι 

ταυτοτήτων-«μπορούν να έχουν κρίσιμες συνέπειες στην κοινωνική γεωγραφία της πόλης 

καθώς αποτελούν παράγοντες κοινωνικό αποκλεισμού και κοινωνικού διαχωρισμού» ( Knox, 

P. & Pinch, S.,2009).   

Ακόμη ενδιαφέρουσα επισήμανση αποτελεί ότι η κουλτούρα εν τέλει είναι μία 

κοινωνική κατασκευή η οποία καταδεικνύει  την «ιδέα κάποιας ανώτερης, καθαρής 

κουλτούρας που ριζώνει σε μια γεωγραφικά ορισμένη περιοχή και που μπορεί να μολυνθεί ή 

να διαφθαρεί από τη μείξη με άλλες ξένες κουλτούρες» καθώς «οι ταυτότητες και οι 

πολιτισμικές αξίες δεν εξελίσσονται απομονωμένες από άλλα σύνολα ταυτοτήτων και αξιών, 

παρά μέσα ακριβώς από την αντίθεσή τους με αυτά τα άλλα σύνολα…» και ως εκ τούτο «οι 

κουλτούρες είναι αναπόφευκτα υβριδικά μείγματα παρά το γεγονός ότι η λανθασμένη έννοια 

της αυθεντικότητας τροφοδότησε και ακόμα τροφοδοτεί πλείστα όσα εθνικιστικά κινήματα». 

Βάσει των παραπάνω, η κουλτούρα ως ζώντας οργανισμός του πολυσχιδούς άστυ 

«δεν είναι καταφύγιο των ελίτ της κοινωνίας. Είναι κάτι που βρίσκεται παντού γύρω μας, στα 

καταναλωτικά αγαθά, τα τοπία, τα κτίρια και τους τόπους. Και ακόμα δεν είναι ένα στατικό 

αντικείμενο αλλά ένα συνεχώς εξελισσόμενο και διαφιλονικούμενο πεδίο, πάντοτε ζωντανό 

στη γλώσσα και στις καθημερινές κοινωνικές πρακτικές». (  Knox, P. & Pinch, S., 2009) 

Βέβαια για να φτάσουμε στις ποικιλόμορφες ερμηνείες για την κουλτούρα και τον 

πολιτισμό δεν πρέπει να λησμονούμε την συμβολή της ανθρωπολογίας και δη αυτής που 

ενσκήπτει στη σημασία των συμβόλων. Με πνευματικό καθοδηγητή τον Clifford Geertz  και 

την εθνογραφική έρευνα η έννοια του πολιτισμού εκλαμβάνεται ως «ένα σύστημα 

κληρονομημένων εννοιών, ιδέες που εκφράζονται με συμβολική μορφή, μέσω των οποίων οι 

άνθρωποι επικοινωνούν, ανταλλάσσουν και αναπτύσσουν τη γνώση τους για, αλλά και τη 

στάση τους προς τη ζωή». Για τον Clifford Geertz  «ο άνθρωπος είναι ένα ζώο αιωρούμενο 

σε έναν ιστό σημασιών που το ίδιο έχει υφάνει» και επομένως μπορούμε να θεωρούμε 

«πολιτισμό αυτό τον ιστό, και κατά συνέπεια την ανάλυσή του όχι μια εμπειρική επιστήμη σε 
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αναζήτηση νόμου, αλλά μια ερμηνευτική επιστήμη σε αναζήτηση νοήματος». ( Geertz, 

2003).  

2.2  Περί μαζικής κουλτούρας. 

 

 Ο όρος μαζική κουλτούρα αναδύθηκε στο πλαίσιο της Kριτικής θεωρίας, οι 

καταβολές της οποίας εντάσσονται στη σκέψη των εκπροσώπων της σχολής εφαρμοσμένης 

κοινωνικής επιστήμης της Φρανκφούρτης (Frankfurt School), T.Adorno, M. Horkheimer, L. 

Lowenthal, H.Marcuse. Η υιοθέτηση του όρου τοποθετείται στο Μεσοπόλεμο, στη βάση ενός 

ευρύτερου προβληματισμού για τα μαζικά κινήματα και υποδηλώνοντας τον εκμαυλισμό της 

κουλτούρας ή του πολιτισμού (Brantlinger, 1999). 

Οι ιστορικές αιτίες που συνέτειναν στην ανάπτυξη της μαζικής κουλτούρας 

ανιχνεύονται στις  αρχές του 1800, τότε δηλαδή που αρχίζει να διαμορφώνεται το φαινόμενο 

της νεωτερικότητας και των εκφάνσεων της όπως είναι ο μοντερνισμός και ο Φορντισμός -

έννοιες χρήσιμες, για την κατανόηση του φαινομένου της μαζικής κουλτούρας και που 

αναλύονται παρακάτω.  

 Σύμφωνα με την Μαρξιστική θεώρηση  οι γενεσιουργές αιτίες της μαζικής 

κουλτούρας εντοπίζονται στην εξελικτική πορεία του καπιταλισμού –ως οικονομικό και 

πολιτικό σύστημα- όπου η διαφύλαξη της μεγιστοποίησης του κέρδους επιτυγχάνεται μέσα 

από την χειραγώγηση της συνείδησης. Υπ’ αυτό το πρίσμα η μαζική κουλτούρα επινοείται 

ως ιδεολογικό  μέσο για την διαφύλαξη του σκοπού, η δε υλική της υπόσταση περικλείεται 

στο νέο εμπορευματικό προϊόν που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του βιομηχανικού και 

χρηματιστηριακού κεφαλαίου.  Έτσι μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η πολιτική δημοκρατία και 

η λαϊκή παιδεία έσπασαν το παλιό πολιτιστικό μονοπώλιο της ανώτερης τάξης. Οι 

επιχειρήσεις βρήκαν μια επικερδή αγορά στις πολιτιστικές απαιτήσεις -των 

χειραγωγούμενων  ή  αφυπνισμένων μαζών. Προωθητικός αρωγός της εγκαθίδρυσης της 

μαζικής κουλτούρας, η τεχνολογία που  από τη μια δημιουργεί  καινούργια μέσα όπως ο 

κινηματογράφος και η τηλεόραση και από την άλλη ακολουθώντας το δόγμα της μαζικής 

παραγωγής καθιστά φτηνή την παραγωγή βιβλίων, μουσικής και πινάκων σε ποσότητες 

μεγάλες για να ικανοποιήσουν την αγορά (Λιβιεράτος & Φραγκούλης, 1991). 

Μερικές φορές ονομάζεται δημοφιλής ή λαϊκότροπη κουλτούρα και αυτό που τη 

διακρίνει είναι ότι προορίζεται άμεσα και αποκλειστικά  για μαζική κατανάλωση. Άλλοι όροι 

που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς για να αποδώσουν το ίδιο νόημα είναι εμπορική, 
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δημοφιλής, ψευδοκουλτούρα, βιομηχανική. Η μαζική κουλτούρα ανέπτυξε νέα δικά της 

μέσα, με τα οποία σπάνια τολμά να ασχοληθεί ο σοβαρός καλλιτέχνης: το ραδιόφωνο, τον 

κινηματογράφο, τα κόμικς, τις αστυνομικές ιστορίες, την επιστημονική φαντασία, την 

τηλεόραση (Brantlinger, 1999 & Λιβιεράτος & Φραγκούλης, 1991). 

Τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος μαζικής κουλτούρας είναι η τυποποίηση, η 

στερεοτυπία, ο συντηρητισμός, η ψευδολογία και τα χειραγωγημένα καταναλωτικά αγαθά 

(Σαρίκας, 1984). Όπως τονίζουν οι θεωρητικοί της Σχολής της Φρανκφούρτης ένα προϊόν 

μαζικής κουλτούρας δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά της γνήσιας τέχνης. 

Συγκεκριμένα η «Σχολή της Φρανκφούρτης» από το 1920 έως το 1960 υπήρξε μια από τις 

πιο σημαντικές ομάδες φιλοσόφων και κοινωνιολόγων της  Ευρώπης. Από τα σημαντικότερα 

θέματα που ασχολήθηκε είναι η τέχνη και η κουλτούρα και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της κοινωνίας. Ενδιαφέρθηκαν  περισσότερο για το φαινόμενο της μαζικής 

κουλτούρας και κυρίως με  την αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο μεταβιβάζει η μαζική 

κουλτούρα ιδέες και πεποιθήσεις στα άτομα, του τρόπου με τον οποίο υποσκάπτει την 

προσωπική, ιδιωτική σφαίρα της ύπαρξής τους χειραγωγώντας και ελέγχοντας τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Δύο επιφανείς θεωρητικοί της Σχολής, ο Adorno και ο Marcuse επισήμαναν τον 

κίνδυνο ευνουχισμού της ανθρωπότητας από την λεγόμενη «μαζική κουλτούρα», όχι όμως 

αυτή που δημιουργείται από τις μάζες αλλά αυτή που κατασκευάζεται με τρόπο βιομηχανικό 

γι’ αυτές (Φιοραβάντες, 2005). 

Η μαζική κουλτούρα περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που προσφέρονται σε 

όλους τους ανθρώπους, από τους αγρότες ως τους διανοούμενους. Τέτοια προϊόντα είναι τα 

μυθιστορήματα, τα best seller, οι δίσκοι ελαφριάς μουσικής, οι τυποποιημένες 

κινηματογραφικές ταινίες, τα φιλμ κινουμένων σχεδίων, όπως και κάθε είδους αναγνώσματα 

ή προγράμματα που παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως ο 

καπιταλισμός του 19
ου

 αιώνα, η μαζική κουλτούρα είναι μια επαναστατική δύναμη που 

γκρεμίζει τους φραγμούς της παράδοσης, διαλύει όλες τις πολιτιστικές διακρίσεις, 

αναμιγνύει και μπερδεύει τα πάντα. Έτσι καταστρέφει όλες τις αξίες και αρνείται να κάνει 

διάκριση ενάντια ή ανάμεσα σε οτιδήποτε. Είναι λοιπόν μια ομογενοποιημένη κουλτούρα 

που το ακροατήριό της είναι παθητικοί καταναλωτές που η συμμετοχή τους περιορίζεται 

στην επιλογή να αγοράζουν ή να μην αγοράζουν(Λιβιεράτος & Φραγκούλης, 1991). 

Η μαζική κουλτούρα δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να είναι καλή. Μπορεί να 

παραχθεί μόνο από ανθρώπους για ανθρώπους. Στο βαθμό που οι ίδιοι οργανώνονται ως 

μάζες, χάνοντας την ανθρώπινη ταυτότητα  και ποιότητά τους. Αυτή η μεγάλη ποσότητα 

ανθρώπων ανίκανων να εκφραστούν ως ανθρώπινα όντα διότι στην ουσία δεν σχετίζονται 
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καθόλου μεταξύ τους, αλλά μόνο με κάτι αφηρημένο, όχι ανθρώπινο (Λιβιεράτος & 

Φραγκούλης, 1991). 

Στις μεσαίες τάξεις η κατανάλωση των ειδών ανώτερης κουλτούρας δεν είναι μεγάλη. 

Τα λαϊκά περιοδικά, η κατώτερη ποίηση, τα μυθιστορήματα μπεστ-σέλερ, τα πολιτικά βιβλία 

παροδικού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο όγκο της κατανάλωσής 

τους. Τα δε κινηματογραφικά έργα, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση παρέχουν το υλικό της 

πολιτιστικής τους κατανάλωσης καθώς και τα θεάματά τους είναι μέτριας και βάναυσης 

κουλτούρας (Λιβιεράτος & Φραγκούλης, 1991). 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία του πληθυσμού που δίνει ένα ξεχωριστό τόνο στην μαζική 

κοινωνία είναι η νεότερη γενιά. Η αυξημένη παραγωγικότητα της οικονομίας των Δυτικών 

χωρών επέτρεψε στους νέους να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μακριά από 

την εργασία, ενώ ταυτόχρονα τους έδωσε την ευκαιρία να ξοδεύουν  και να κερδίζουν 

σημαντικά ατομικά εισοδήματα. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των νέων προέρχεται από 

στρώματα της κοινωνίας που είχαν μικρή επαφή με την ανώτερη κουλτούρα αλλά και 

απαλλαγμένοι από τις ευθύνες της οικογένειας και έχοντας στη διάθεσή τους αγοραστική 

δύναμη και ελεύθερο χρόνο, η νεολαία αποτελεί ένα επικερδές κοινό που προσελκύει τη 

προσοχή των μαζικών μέσων. Μια υπερβολική ποσότητα ελαφριάς μουσικής, μέτριων και 

βάναυσων ταινιών, περιοδικού τύπου και μορφών χορού παράγεται για να καταναλωθεί από 

τη νεολαία και να μεταδοθούν από τα μαζικά μέσα. Όλα αυτά λοιπόν είναι εν ολίγοις 

υπεύθυνα γι αυτό που ονομάζεται μαζική κουλτούρα (Λιβιεράτος & Φραγκούλης, 1991). 

Βέβαια όσο πρωτοποριακές και ριζοσπαστικές αν είναι οι απόψεις της Σχολής της 

Φρανκφούρτης τόσο, αναπόφευκτες είναι οι κρίσεις και οι επικρίσεις που πηγάζουν – ως 

απόρροια της διεπιστημονικότητας- από το πεδίο της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας. 

Έτσι η Σχολή βάλλεται τόσο εκ των αριστερών δηλαδή των μαρξιστών θεωρητικών όσο και 

εκ των δεξιών δηλαδή των φιλελεύθερων στοχαστών(Σαρίκας,1984). 

 Σύμφωνα με τους μαρξιστές, οι φιλόσοφοι της Σχολής εκλαμβάνουν την ανώτερη 

κουλτούρα με έναν τέτοιο τρόπο που «οδηγεί ουσιαστικά σε μια ρομαντική και ελιτίστικη 

κριτική της μαζικής κουλτούρας καλυπτόμενη από ένα νεομαρξιστικό μανδύα»  όπου  η 

εργατική τάξη χάνει την δυναμική της καθώς οι στοχαστές της Φρανκφούρτης πιστεύουν για 

αυτή ότι περιβάλλεται από  μια μετριότητα που βουλιάζει στο πρόσταγμα της 

παγκοσμιοποίησης. Υπ’ αυτό το πρίσμα σύμφωνα με την θεώρηση των μαρξιστών η 

«κριτική θεωρία» δεν είναι «τίποτε άλλο από μορφή αστικού ιδεαλισμού που δεν σχετίζεται 

με πολιτική πρακτική και δεν συνδέεται με τα ριζοσπαστικά επαναστατικά κινήματα». Έτσι 

το όραμα της ολικής ρήξης και ανατροπής γίνεται «ουτοπικό ιδεώδες των διανοούμενων, η 
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δε γνήσια αρνητική και επαναστατική αντίθεση αφήνεται σε μια προνομιούχα ελίτ και σε μια 

ανατρεπτική τέχνη». Τούτη η ιδεολογική παραχώρηση δύναται να προάγεται από την 

διάχυτη απαισιοδοξία που περιβάλλει αρκετά μέλη της Σχολής και η οποία με την σειρά της 

θα μπορούσε να  «θεωρηθεί ως προάγγελος της μεταμοντέρνας μελαγχολίας του τέλους του 

20ού αιώνα που είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της διεκδίκησης μιας άλλης κοινωνίας, 

κάτι που άρχισε να ξεπερνιέται όταν τα νέα κοινωνικά κινήματα διακήρυξαν ότι ένας άλλος 

κόσμος είναι εφικτός»(Τσακίρης, 2009; Σαρίκας, 1984). 

Στην αντίπερα όχθη σοβαρή είναι η κριτική και των φιλελεύθερων στοχαστών. 

Επισημαίνονται οι θέσεις των Edward Shills, Talcott Parsons, και Winston White. Ο Shills 

θεωρεί ότι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα έχει δημιουργηθεί μια νέα 

κοινωνική τάξη πραγμάτων που την αποκαλεί ως «μαζική - βιομηχανική κοινωνία». Η μάζα 

πλέον παύει να είναι περιθωριοποιημένη καθώς έχει πρόσβαση στους κεντρικούς θεσμούς. Σ’ 

αυτήν λοιπόν τη νέα πολιτεία  που είναι  «η ευρεία διάδοση της αβροφροσύνης μεταξύ των 

πολιτών της» η «μαζική κοινωνία έχει αφυπνίσει και εξυψώσει την ατομικότητα» καθώς οι 

«άνθρωποι κάνουν επιλογές πιο ελεύθερα σε πολλούς τομείς της ζωής…». Έτσι σε τούτο το 

ιδανικό περιβάλλον ο πολίτης δύναται να γευθεί τα αγαθά  της ελευθερίας όπως είναι και η 

κατανάλωση της κουλτούρας -είτε αυτή είναι «εκλεπτυσμένη», «μέτρια», ή «βάναυση» 

(Shills, 1960).  

Πως όμως αντιλαμβάνεται την άξια της κουλτούρας ο Shills και ποια η άποψη του 

για το βαθμό της «γνήσιας απόλαυσης»; Για τον Shills «η μέτρια κουλτούρα έχει πολλές 

αρετές» καθώς φέρει «στοιχεία γνήσιας συντροφικότητας», «αποτελεί καλή διασκέδαση», 

«είναι ηθική» και έχει «τις παραδόσεις της». Έτσι το κιτς παρόλο που είναι καταγέλαστο 

εκπέμπει «μια αισθητική φιλοδοξία απαίδευτη, χονδροειδή και παραμορφωμένη». Σύμφωνα 

λοιπόν με τον Shils «η ίδια η ανάπτυξη του κιτς καθώς και η αυξημένη ζήτηση που 

δημιούργησε τη βιομηχανία παραγωγής κιτς αντικειμένων, είναι ένδειξη μιας 

ανεπεξέργαστης αισθητικής αφύπνισης σε τάξεις οι οποίες παλιότερα δέχονταν ό,τι τους 

επιβαλλόταν ή δεν είχαν ουσιαστικά καμία δυνατότητα αισθητικής έκφρασης και 

πρόσληψης» (Shills,1960). Ως εκ τούτο η κατανάλωση της Τέχνης είναι τόσο διαδομένη απ’ 

ότι πριν και «δεν υπάρχει λόγος να πιστέψουμε ότι είναι λιγότερο βαθιά ή γνήσια. Μόνο η 

διαψευσμένη προσκόλληση σ’ ένα απραγματοποίητο ιδανικό της ανθρώπινης τελειότητας 

και μια απέχθεια για την κοινωνία μας και για τα ανθρώπινα όντα, όπως είναι αυτά, μπορεί 

να το κρύψει αυτό» (Σαρίκας, 1984). 

Τέλος ο Shills καταθέτει και μια ιστορική ένσταση καθώς θεωρεί ότι το φαινόμενο 

της μαζικής κουλτούρας δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά αντίθετα είναι υπαρκτό από τον 17
ο
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αιώνα και έπειτα. Πιο συγκεκριμένα ο Shills υπενθυμίζει στη Σχολή της Φρανκφούρτης –

αφού πρώτα αποδώσει την οικονομική πρόοδο στους φιλελεύθερους μεταρρυθμιστές- ότι οι 

μάζες μέχρι και τον 19
ο
 αιώνα «ζούσαν μια ζωή υποβαθμισμένη.. η κουλτούρα αυτών των 

στρωμάτων, που ήταν αποβλακωμένα από τη δουλειά… ήταν μια κουλτούρα που 

περιλάμβανε αγώνες σκυλιών με αρκούδες, κοκορομαχίες, μεθύσια, παραμύθια για 

μάγισσες… ιστορίες για φόνους και ακρωτηριασμούς» και ότι η «ανώτερη κουλτούρα του 

17
ου

 αιώνα δεν περιλάμβανε μόνο τον  Shakespeare… αλλά και έναν πολύ μεγαλύτερο 

αριθμό εντελώς, ασήμαντων συγγραφέων» (Σαρίκας, 1984). 

Οι Parson και White – φιλελεύθεροι στοχαστές και αυτοί όπως ο Shills - 

υποστηρίζουν εξ αρχής ότι «η κουλτούρα των μαζικών μέσων πρέπει να εξετάζεται μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της (αμερικανικής) κοινωνικής δομής» καθώς κάτι τέτοιο δύναται να 

διασφαλίσει «τη μείωση των ομολογουμένως σοβαρών κινδύνων της ιδεολογικής 

επιλεκτικότητας και παραποίησης» ( Parson & White,1960:176). Για τους στοχαστές το 

προαναφερθέν πλαίσιο είναι ο «καταμερισμός της εργασίας, η διάκριση και συνάρθρωση 

παραγωγών και καταναλωτών, προσφοράς και ζήτησης, στην προκειμένη περίπτωση 

πολιτιστικών προϊόντων». Υπ’ αυτό το πρίσμα μαζική επικοινωνία και κουλτούρα 

προκύπτουν ως ένα υποσύνολο της υπάρχουσας κοινωνικής διάρθρωσης που ταυτίζεται με 

το οικονομικό και πολιτικό σύστημα. (Λιβιεράτος, 1991:15). 

Οι Parson και White θεωρούν την νέα τάξη πραγμάτων μια πλουραλιστική ευλογία 

όπου η «κουλτούρα της μαζικής κοινωνίας εμφανίζεται ως διαδικασία 

εκδημοκρατισμού….»(Λιβιεράτος, 1991:14) καθώς μια σημαντική «συνέπεια της 

κατάρρευσης των προδιαγραμμένων δεσμών είναι η επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης 

σε πολιτιστικά περιεχόμενα ολοένα ευρύτερων κύκλων του πληθυσμού» και έτσι «ευρύτερες 

ομάδες από κάθε άλλη φορά θεωρούνται ικανές να εκτιμήσουν τα στοιχεία της μεγάλης 

δυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς» ( Parson & White,1960:189). 

Το πολιτικό- οικονομικό περιβάλλον,- μια αγορά όπου «προσφορά και ζήτηση 

λειτουργούν χωρίς να υποτάσσεται πάντα η μια στην άλλη»-  αναβαθμίζεται, επεκτείνεται, 

και διαφοροποιείται  με την συνδρομή των μέσων της μαζικής κουλτούρας- κινηματογράφος, 

τηλεόραση, ραδιόφωνο-  καθώς αυτά γίνονται κινητήριοι μοχλοί ανταγωνιστικότητας και 

θετικής εξέλιξης.        ( Parson & White,1960). Βάσει αυτού του συλλογισμού οι Parson και 

White υποστηρίζουν εν τέλει ότι «ο ίδιος όρος ¨μαζικά μέσα¨ είναι παραπλανητικός, διότι 

υποδηλώνει ότι τα μέσα καθ’ αυτά είναι αδιαφοροποίητα ως προς το περιεχόμενο και το 

ακροατήριό τους. Όχι μόνο τα διάφορα μέσα (και συχνά τα ίδια μέσα ) μεταφέρουν ποιοτικά 

διαφορετικά περιεχόμενα  και αγγίζουν ποιοτικά διαφορετικά ακροατήρια, αλλά το ίδιο το 
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άτομο, σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιεί μια ποικιλία μέσων» (Parson & 

White,1960:189-190). 

2.3. Η μαζική κουλτούρα σε αντιδιαστολή με την «υψηλή κουλτούρα». 

Ο Δυτικός πολιτισμός τις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζεται από μια ιδεολογική 

αποτελμάτωση, η οποία στηρίζεται στη βιομηχανία της κακής ψυχαγωγίας, αυτή που έθεσε 

στο περιθώριο την «αυθεντική Τέχνη» και την αντικατέστησε με «καλλιτεχνικά σκουπίδια». 

Τέτοια είναι η μαζική κουλτούρα, η ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών ποικίλης ύλης, τα 

τηλεοπτικά προγράμματα κακού γούστου, η ακρόαση μουσικής ελαφριάς μορφής για 

αμόρφωτους και γενικά όλο το σύστημα που βασίζεται στην σύγχρονη τεχνολογία και στην 

βασιλεία του «κιτς» που υποβιβάζει την ανθρωπότητα (Φιοραβάντες, 2005). 

Η ιδιαιτερότητα της Σχολής της Φρανκφούρτης πάνω στο ζήτημα τέχνης και 

κουλτούρας είναι ο ποιοτικός διαχωρισμός που έκανε. Διαχώρισε δηλαδή τη κουλτούρα σε 

«υψηλή και χαμηλή» αλλά και σε «θετική και αρνητική». Όταν πρωτοδιατυπώθηκε αυτή η 

άποψη προκάλεσε με τη ριζοσπαστικότητα της. Ωστόσο σήμερα γίνεται αντιληπτό αυτό που 

κατέγραψε η Σχολή. Στόχος της Σχολής ήταν η εδραίωση της αυτονομίας και ελευθερίας της 

καλλιτεχνικής λειτουργίας, που αποβλέπει ουσιαστικά στην απελευθέρωση του ατόμου 

(Φιοραβάντες, 2005). 

Ασφαλώς όλοι οι φιλόσοφοι της Φρανκφούρτης συνέβαλαν αποφασιστικά στο να 

εκλεπτύνουν την ευαισθησία μας προς την νέα μορφή της αληθινής-όπως λένε Τέχνης. 

Κυρίως όμως ο Adorno επιδόθηκε σε μια ελιτίστικη άρνηση της μαζικής κουλτούρας. Έκανε 

λόγο για «βιομηχανία της κουλτούρας»  εννοώντας μια μαζική κουλτούρα που χειραγωγείται 

μέσω μηχανισμών που ελέγχει η πολιτιστική βιομηχανία. Για τον Αντόρνο όσο και για τους 

άλλους στοχαστές της Σχολής στόχος της αυθεντικής Τέχνης είναι να μας δώσει μια 

ασυμβίβαστη εικόνα ζωής και ελευθερίας που αντιτίθεται στην αλλοτριωτική μαζική 

κουλτούρα, απαλλάσσοντας το άτομο από τα δεσμά που επιβάλλει ο κρατικομονοπωλιακός 

καπιταλισμός και η «φθηνή» βιομηχανία της ψυχαγωγίας (Φιοραβάντες, 2005 ). 

Ο Shills, στην αντίπερα όχθη διακρίνει από ποιοτικής άποψης τρία επίπεδα 

κουλτούρας: την ανώτερη ή εκλεπτυσμένη που διακρίνεται από τη σοβαρότητα του 

θεαματικού περιεχομένου της σε σχέση με τις επιστήμες και τα σπουδαία έργα τέχνης. Τη 

μέτρια που παράγει έργα χαμηλότερων αξιώσεων από την προηγούμενη και τη βάναυση που 

επεκτείνεται στα παιχνίδια και τα θεάματα που έχουν ελάχιστο συμβολικό περιεχόμενο και 

με τη λεπτότητα που κατά κανόνα απουσιάζει. Η επέκταση των τριών αυτών επιπέδων της 



20 
 

κουλτούρας και κυρίως της μέτριας και της βάναυσης συνδέεται με την ευκολότερη 

πρόσβαση στον έντυπο λόγο, την διάδοση μιας στοιχειώδους παιδείας, την αύξηση του 

πλούτου, του ελεύθερου χρόνου, της μόρφωσης των κατώτερων τάξεων και της τεχνολογικής 

εξέλιξης της επικοινωνίας (Λιβιεράτος & Φραγκούλης, 1991). 

Ως το 1930 η υψηλή κουλτούρα προσπάθησε να υπερασπίσει τον εαυτό της ενάντια 

στη μαζική κουλτούρα με δύο αντίθετους τρόπους: τον Ακαδημαϊσμό που ήταν μια 

προσπάθεια να συναγωνιστεί μιμούμενη τον αντίπαλο και τον Αβανγκαρντισμό που ήταν μια 

προσπάθεια να αποσυρθεί από το συναγωνισμό. Τα προϊόντα της συγχώνευσης των 

ρευμάτων αυτών θεωρούνταν Kitsch για την Ελίτ. Ωστόσο αναδύθηκε σιγά - σιγά μια χλιαρή 

κουλτούρα μέσης στάθμης που δεν σηματοδοτούσε την άνοδο του επιπέδου της μαζικής με 

στοιχεία Αβανγκάρντ, αλλά για μια παραλλαγή της παλιάς υψηλής κουλτούρας, της 

Ακαδημαϊκής και της Αβανγκάρντ, νοθευμένη όλο και περισσότερο με μαζικά στοιχεία 

(Λιβιεράτος& Φραγκούλης, 1991). 

3. Από τη νεωτερικότητα στη μετανεωτερικότητα 

3.1. Νεωτερικότητα και Μοντερνισμός. 

Μέσα σε μια αέναη ιστορική ζύμωση, που τα παράγωγά της γίνονται ορατά από τον 

18
ο
 αιώνα και μετά, αρχίζει να διαμορφώνεται μια νέα μορφή κοινωνικής ζωής που ορίζεται 

ως Νεωτερικότητα. Σκοπός είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται τα 

χαρακτηριστικά της εν μέσω ισχυρών μετασχηματισμών που αφορούν το όλο της 

ανθρωπότητας, αλλά και τα φαινόμενα αυτά με οποία εκδηλώθηκε η νεωτερικότητα με τη 

μορφή του μοντερνισμού.  Έτσι στο πολιτικό επίπεδο καταγράφεται η εγκαθίδρυση του 

κοσμικού κράτους, στην οικονομική σφαίρα τα νήματα κινούνται από τον παγκόσμιο 

καπιταλισμό, στον κοινωνικό ιστό παρατηρείται ο σχηματισμός νέων κοινωνικών τάξεων 

απόρροια του καταμερισμού της εργασίας, ενώ το πολιτιστικό οικοδόμημα αποχαιρετά την 

θρησκευτικότητα και καλωσορίζει την κοσμική αντίληψη (Hall, Held, Mc Grew,2003).  

 

3.1.1. Εκφάνσεις της νεωτερικότητας: Φορντισμός 

  

Έτσι μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον απόρροια εθνικών και διεθνών διεργασιών –που 

ισχυροποιούν την έννοια του κράτους μέσα από την γέννηση νέων πολιτειακών θεσμών- τα 



21 
 

άτομα των κοινωνιών δημιουργούν νέες  πολιτισμικές ταυτότητες που διαμορφώνονται 

αναπόφευκτα από πρότυπα που καθορίζει το καινούργιο  οικονομικό- κοινωνικό – πολιτικό  

μοντέλο(Hall, Held, Mc Grew,2003). Όπως θα δούμε παρακάτω, ένα τέτοιο πρότυπο μεταξύ 

άλλων, είναι ο καταναλωτισμός ο οποίος από τη μια μεγεθύνει την οικονομία και από την 

άλλη ισχυροποιεί επίπλαστα το κοινωνικό εγώ του μοντέρνου ανθρώπου. Η μαζική 

κατανάλωση του 20
ου

 αιώνα θα βασιστεί σε μια οικονομική εφαρμογή που ακούει στο όνομα 

Φορντισμός. 

Ορόσημο του Φορντισμού ορίζεται το έτος 1914, τότε δηλαδή που ο Αμερικανός 

μεγαλοεπιχειρηματίας Henry Ford επιβάλλει νέες οικονομικές – κοινωνικές αρχές στην 

αυτοκινητοβιομηχανία του. Το just-in-case, δηλαδή μαζική παραγωγή για – όταν – χρειαστεί 

είναι το σλόγκαν που υιοθετεί ο Ford για να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του 

καταναλωτικού κοινού (Λεοντίδου, 2005).  Θεμέλιος λίθος του φορντισμού είναι η 

αυτοματοποίηση η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την συνεχή γραμμή παραγωγής η οποία 

κινεί το προϊόν και ακινητοποιεί τον εργάτη. Το προϊόν που παράγεται –από τους 

ανειδίκευτους  ως επί τω πλείστον εργάτες-  τυποποιείται και αποθηκεύεται. Τα 

εξειδικευμένα μηχανήματα προϊόν της τεχνολογικής εξέλιξης εκτοξεύουν εκ των πραγμάτων 

τη μαζική παραγωγή αλλά και την κατανάλωση. Η λειτουργία του κοινωνικού- οικονομικού 

μοντέλου του Φορντ δεν θα στηριχτεί μόνο στην μαζική παραγωγή αλλά και σε ένα project  

που περιλαμβάνει οικονομίες κλίμακας που διασφαλίζουν την αύξηση παραγωγής, και 

επενδύσεις που βασίζονται στις αρχές της φιλελεύθερης οικονομίας δηλαδή υψηλοί μισθοί- 

υψηλά κέρδη(Λεοντίδου, 2005).    

Σε καθαρά οικονομικό- λογιστικό επίπεδο ο φορντισμός θα καταγράψει σημαντικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης καθώς καταγράφονται κέρδη και μόνο κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις 

οι οποίες δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε μια διευρυμένη  και σταθερή 

αγορά που τείνει να γίνει παγκόσμια. Ωστόσο η επιβίωση του φορντικού μοντέλου που είναι 

συνδεδεμένη με το καθεστώς συσσώρευσης εξαρτάται και από  θεσμούς  που ρυθμίζουν τους 

κανόνες παραγωγής και κατανάλωσης (Λεοντίδου, 2005). 

Ο οικονομολόγος John Keynes, -που τόσο πολύ αναπολείτε στις μέρες μας- 

αναλαμβάνει το ρόλο του ρυθμιστή ανάμεσα στην παραγωγή και  την ζήτηση ανάμεσα στο 

κεφάλαιο και τον εργάτη ορίζοντας ως θεματοφύλακα το ίδιο το κράτος. Μπορεί η εργατική 

τάξη να αποδέχεται την ρύθμιση καθώς το εργατικό κίνημα αυξάνει τους μισθούς του και 

κερδίζει κοινωνικά προνόμια από το Κράτος, ωστόσο διανόηση και καλλιτέχνες ερμηνεύουν 

τον Φορντισμό ως ένα απάνθρωπο σύστημα. Και τούτο συμβαίνει  αφού ο εργάτης της 

φορντικής ταινίας αυτοματοποιείται, τυποποιείται, γίνεται εξάρτημα κέρδους για να 
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καταλήξει εν τέλει ένας αλλότριος άνθρωπος που  η πολιτισμική του υπόσταση καθορίζεται 

από την λαγνεία της κατανάλωσης. Ο αντίθετος πόλος   του αλλότριου εργάτη είναι ο home 

economicus, ο επιχειρηματίας, ο οικονομικός άνθρωπος, το γνήσιο τέκνου του θετικισμού 

και του ορθολογισμού που κύριο μέλημά του είναι να μεγιστοποιεί το κέρδος να 

ελαχιστοποιεί το κόστος, να υποδεικνύει  το προϊόν να καθορίζει την κατανάλωση. Μέσα σ’ 

αυτό το περιβάλλον η Τέχνη του 20
ου

 αιώνα από τη μια βρίσκεται σε καλλιτεχνική έξαρση 

και από την άλλη το δημιουργικό της αποτύπωμα γίνεται βιομηχανικό προϊόν,  άλλοτε 

υψηλής και άλλοτε χαμηλής ποιότητας. Πως πορεύεται όμως η Τέχνη κατά την διάρκεια της 

Νεωτερικότητας; Ποιο είναι το βιομηχανικό της προϊόν; Η απάντηση σαφώς και δεν είναι 

απλή καθώς γνωρίσματα της Τέχνης ορίζονται η πολυπλοκότητα και η πολύπλευρη διάστασή 

της. Ωστόσο μια σύντομη σκιαγράφηση σε μια άλλη έκφανση της Νεωτερικότητας – σ’ αυτή 

του μοντερνισμού-  δύναται να μας οδηγήσει σε μια πιο διάφανη ερμηνευτική προσέγγιση 

του φαινομένου της Τέχνης που  παράγεται από την συνθήκη της μαζικής κουλτούρας 

(Λεοντίδου, 2005) 

 

3.1.2. Εκφάνσεις της νεωτερικότητας: Μοντερνισμός 

  

Η επίθεση του Μοντερνισμού στο status   της εποχής του είναι πολύπλευρη καθώς σε 

καλλιτεχνικό επίπεδο αντιμάχεται τις παραδοσιακές μορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας, 

ενώ ως «ιστορική πρωτοπορία αναλαμβάνει την επίθεση εναντίον των θεσμών παραγωγής 

και πρόσληψης της τέχνης». Σύμφωνα με τον Φιοραβάντε   μοντερνισμός είναι η τέχνη που 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την εμφάνιση των πρωτοποριών, «φαινόμενο πρωτόγνωρο σ' 

όλη την ιστορία και που εμφανίζεται για πρώτη φορά στις αρχές του αιώνα. Η εμφάνιση των 

πρωτοποριών είναι ένα καθαρά κοινωνικό φαινόμενο, συνδεόμενο με τις βαθιές αλλαγές της 

κοινωνίας στην περίοδο της μονοπωλιοποίησης - ιμπεριαλιστικοποίησής της, σαν η έκφραση 

μιας αρνητικής θέσης και δυναμικής απέναντι σ' αυτήν την καταστροφική μετατροπή για τον 

άνθρωπο, την κοινωνία και την φύση» (Φιοραβάντες,1989) . 

Μπορεί ο μοντερνισμός και δη ο ριζοσπαστικός να κάνει αξιόλογες προσπάθειες να 

αυτονομηθεί «από την κατεστημένη πράξη και τις κυρίαρχες ιδεολογίες, ειδικότερα δε από 

την ιδεολογία της προόδου (και ιδιαίτερα της τεχνολογικής), χωρίς να εγκαταλείπει τον 

ύστατο αγώνα για την πραγματική πρόοδο της κοινωνίας που συνδυάζεται με τον γενικότερο 

αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση» »(Φιοραβάντες,1989), ωστόσο άξιας προσοχής 
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είναι η διάσταση που δίνει ο Gombrich, όταν προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους που 

έφεραν την Τέχνη στη μόδα (Gombrich,1989). 

Μπορεί  ο καλλιτέχνης στο πλαίσιο του μοντερνισμού όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω να εναντιώνεται, ενίοτε –λεκτικά- στα προστάγματα της Νεωτερικότητας, ωστόσο 

για την καλλιτεχνική και βιοποριστική επιβίωση «χρειάζεται τελικά κάποιο μεσάζοντα, τον 

έμπορο τέχνης, που εκθέτει και προωθεί τα έργα του. … Αυτός προπάντων είναι που πρέπει 

να έχει το μάτι του στο βαρόμετρο της αλλαγής, να παρακολουθεί τα ρεύματα και να 

ανιχνεύει τα καινούρια ταλέντα». Βέβαια «αυτή η μοντέρνα τέχνη» μπορεί να μην ήταν 

κόλπο των εμπόρων τέχνης καθώς «οι έμποροι δεν δημιουργούν τους ανέμους της αλλαγής, 

όπως και οι ανεμόμυλοι δε δημιουργούν τον άνεμο» ωστόσο το πνευματικό προϊόν της 

τέχνης, με γνώμονα την  αρχή του κέρδους, μετατράπηκε σε εμπορεύσιμο προϊόν καθώς 

εκτέθηκε στην οικονομική αγορά και πουλήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς 

και της ζήτησης (Gombrich,1989). Και μ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όπως σημειώνει και ο 

Adorno «τα κερδοσκοπικά συμφέροντα αντικειμενοποιήθηκαν στην ιδεολογία της, που και 

που ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ανάγκη να πουληθούν τα πολιτιστικά εμπορεύματα, που 

έτσι κι αλλιώς πρέπει να καταπίνονται». (Adorno, 1989). 

 

3.2. Μετανεωτερικότητα και μεταμοντερνισμός  

Η μετανεωτερικότητα (με εναλλακτικούς όρους όπως «ρευστή νεωτερικότητα» και 

«ύστερη νεωτερικότητα») προσεγγίζεται μέσα από τις αλλαγές σε αισθητικό και 

επιστημολογικό επίπεδο σε σχέση με τη νεωτερικότητα, λόγω της κριτικής προς διάφορες 

έννοιες, όπως η καθαρότητα, η αφαίρεση, και ολότητα. Σε αντίθεση με αυτές τις κατηγορίες, 

ο μεταμοντέρνος λόγος αποδέχεται τη διαφορετικότητα, την διακειμενικότητα και το 

απροσδόκητο και ρίχνει νέο φως στην κατανόηση των κοινωνικών πρακτικών οι οποίες 

θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται εγγενώς από ασυνέχεια και αντιφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο 

προέκυψε η ανάγκη αντιμετώπισης θεμάτων όπως η ταυτότητα, το έθνος, και ο πολιτισμός 

μέσα από την πολυπλοκότητα και τη ρευστότητα των νέων κοινωνικών σχέσεων. Από αυτή 

την άποψη αυτή, η μέχρι σήμερα κεντρική και κυρίαρχη πραγματικότητα όπου οι κοινωνικοί 

ρόλοι ήταν εύκολο να διακριθούν έχει πλέον αντικατασταθεί από μια αποκεντρωμένη και 

κατακερματισμένη πραγματικότητα (με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη χρήση του 

τηλεκοντρόλ, η διάσπαση της αφήγησης από τις διαφημίσεις) και τις επακόλουθες δυσκολίες 
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στον καθορισμό των κοινωνικών και πολιτισμικών ρόλων και των ταυτοτήτων (Martinez 

Duboc, 2013). 

Όπως αναφέρει ο Lyotard, η μετανεωτερικότητα αναφέρεται στην πολιτισμική 

κατάσταση μετά από τις σημαντικές αλλαγές στον τομέα της επιστήμης, της λογοτεχνίας και 

των τεχνών οι οποίες είχαν θεμελιωθεί κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τις νευτώνειες και 

καρτεσιανές αρχές μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Αυτές οι αλλαγές βοήθησαν να 

προσδιοριστούν οι μετά - βιομηχανικές κοινωνίες και η ακόλουθη εμφάνιση νέων τρόπων για 

τη γνώση, το είναι και τη δράση, τρόποι που θα έθεταν σε αμφισβήτηση τις μεγάλες 

αφηγήσεις του μοντερνισμού. Το νέο τοπίο περιλαμβάνει διαδικασίες νομιμοποίησης της 

ετερογενούς και πλαισιωμένης γνώσης μέσα από μια νέα λογική αβεβαιότητας και αστάθειας 

(Martinez Duboc 2013). 

 

3.2.1. Από τον Μοντερνισμό στον Μεταμοντερνισμό. 

 

Η Ιστορία εξελίσσεται μέσα από συνέχειες και ρήξεις, από μεταβάσεις και 

μετασχηματισμούς. Ένα  σύγχρονο παράδειγμα ιστορικής εξέλιξης αποτελεί και ο 

Μεταμοντερνισμός. Ωστόσο όπως  σημειώθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, λόγω του 

πλουραλισμού της επιστημονικής κοινότητας είναι αρκετά δύσκολο να οριστεί ένας σαφής 

και ενιαίος ορισμός για μια κοινωνιολογική ή ιστορική έννοια. Στην περίπτωση του 

μεταμοντερνισμού τίθεται το ερώτημα αν αποτελεί ρήξη ή συνέχεια του Μοντερνισμού.  Το 

ερώτημα αυτό απασχολεί αρκετούς στοχαστές και μελετητές. Για να διερευνηθούν όμως οι 

πολύπλευρες απαντήσεις του ερωτήματος δόκιμο είναι ο μεταμοντερνισμός  να εξεταστεί ως 

έκφανση της μετανεωτερικότητας .  

 Η Μετανεωτερικότητα χρονολογικά θα μπορούσε κανείς να την εντάξει στο τέλος 

του 20
ου

 και στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. Βέβαια οι σπερματικές της αρχές εντοπίζονται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1970, την περίοδο δηλαδή που συντελούνται νέοι μετασχηματισμοί 

στο οικονομικό, πολιτικό, και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η 

μετανεωτερικότητα αποτελεί ένα μονοδιάστατο πεδίο που αφορά μόνο τον πολιτισμό και τις 

τέχνες ή περικλείει ολόκληρη την κοινωνία. (Ασημάκη, Κουστουράκης, Καμαριανός,2011). 

Σύμφωνα με τον Alexander η μετανεωτερικότητα δύναται να υποδειχθεί ως μια 

κοινωνική θεωρία που ερμηνεύει και επεξηγεί «τα πεδία της κοινωνικής δράσης, του 

πολιτισμού, της κοινωνικής τάξης, της επιστήμης, της οικονομικής ζωής και των έμφυλων 

και των οικογενειακών σχέσεων». Όπως γίνεται αντιληπτό η ευρύτητα του φάσματος 
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φανερώνει μια πολυπλοκότητα η οποία με τη σειρά της, εκ των πραγμάτων  δυσχεραίνει την 

αποσαφήνιση της έννοιας της μετανεωτερικότητας. Σε αυτό άλλωστε συνηγορεί και το 

γεγονός ότι η μετανεωτερικότητα εκλαμβάνεται διαφορετικά  ως όρος από διαφορετικές 

χώρες καθώς ο Derrida και ο Baudrillard στη Γαλλία «δίνουν μεγάλη σημασία στη νεφελώδη 

έννοια της μετανεωτερικότητας» ενώ στη Γερμανία σύμφωνα με τον Reichenbach δίδεται 

βαρύτητα «στον χαρακτηρισμό της μετανεωτερικότητας ….. ως εκδήλωσης της 

απονομιμοποίησης των μεγάλων αφηγήσεων». Τέλος διαφορετική αντίληψη της 

μετανεωτερικότητας έχουν οι Η.Π.Α καθώς η πρώτη εκλαμβάνεται ως «μια ευρεία και 

ανοικτή επίθεση κυρίως κατά των εννοιών του ντετερμινισμού του ουμανισμού της 

αιτιότητας, της αντικειμενικότητας και του ορθολογισμού» (Ασημάκη, Κουστουράκης, 

Καμαριανός,2011). 

Δεχόμενοι λοιπόν το πολυδιάστατο της μετανεωτερικότητας η τελευταία συνδέεται 

με ιστορικούς μετασχηματισμούς που αφορούν «τον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας, με 

την παγκοσμιοποίηση της κουλτούρας και τους ευέλικτους τρόπους συσσώρευσης του 

κεφαλαίου» (Ασημάκη, Κουστουράκης, Καμαριανός,2011). Βέβαια ο ευέλικτος τρόπος 

συσσώρευσης του κεφαλαίου αποτελεί γνώρισμα του μεταφορντισμού το οποίο όμως δεν 

είναι και το μοναδικό. Ο μεταφορντισμός - ο οποίος εντοπίζεται σε ένα πλέον 

κατακερματισμένο παγκόσμιο περιβάλλον- αποτελείται και από άλλα χαρακτηριστικά όπως 

είναι η αφομοίωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, οι μικρότερες αγορές, η 

εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, η ολοένα αυξανόμενη χρήση των μηχανών έναντι της 

χειρωνακτικής εργασία κλπ. Το πολιτιστικό προϊόν του μεταμοντερνισμού όπως θα δούμε 

παρακάτω ποδηγετείτε από τις αρχές του μεταφορντισμού  (Allen,2003). 

Η μετανεωτερικότητα λοιπόν με τις πολυσχιδείς εκφάνσεις της, κινείται αστραπιαία 

στην οικουμενικότητα καθώς γίνεται κοινωνός «της τεχνολογίας και ιδιαίτερα με τις 

δυνατότητες παραγωγής και διάδοσης της πληροφορίας (κοινωνία της πληροφορίας), πέρα 

από κάθε περιορισμό εθνικών συνόρων και χρονικών διαμεσολαβήσεων». Τούτο έχει ως 

αποτέλεσμα αφενός την διαμόρφωση ετερογενών ταυτοτήτων καθώς η «υπερκατανάλωση 

της πληροφορίας παράγει μια κατάσταση υπερπραγματική - υπερβατική» και αφετέρου 

γεννιέται μια νέα σκέψη που δυσπιστεί «απέναντι σε κάθε ολοκληρωτικό- οικουμενικό 

λόγο» αμφισβητεί δηλαδή την «απεριόριστη πίστη στον ορθό λόγο και την πρόοδο, όσο και 

τις μεγάλες αφηγήσεις». (Ασημάκη, Κουστουράκης, Καμαριανός,2011). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ακόμη κι «αν δεν υπήρχε ο όρος 

μετανεωτερικότητα… θα έπρεπε να τον εφεύρουμε, γιατί κάτω από τον όρο αυτό εννοούμε 

μια διαρκή ρευστότητα που βιώνουμε καθημερινά…»(Κανακίδου, Παπαγιάννη,2003) μιας –
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όπως σημειώνει ο Bauman- το «κυρίαρχο αίσθημα τώρα είναι το αίσθημα μιας πρωτόγνωρης 

αβεβαιότητας όχι μόνο σχετικά με την τύχη και τις ικανότητες του καθενός μας, αλλά και 

σχετικά με τη μελλοντική μορφή του κόσμου» ( Bauman,2002). 

Σ’ αυτό το ρευστό περιβάλλον της μετανεωτερικότητας εντοπίζεται και ο 

μεταμοντερνισμός, ως έκφανση της πρώτης και όχι ως συνώνυμό της αφού ο δεύτερος 

σύμφωνα με τον Eagleton δύναται να νοηθεί και ως «μια μορφή σύγχρονης κουλτούρας, που 

αντανακλάται και εκφράζεται μέσα από την αλλαγή της εποχής σε πλουραλιστικά σχήματα 

τέχνης όπου τα όρια ανάμεσα στην υψηλή και τη λαϊκή κουλτούρα δεν διακρίνονται 

ευκρινώς» (Ασημάκη, Κουστουράκης, Καμαριανός, 2011). 

 

3.2.2. Ο Μεταμοντερνισμός. 

 

Βάσει  του αρχικού ερωτήματος, -αν δηλαδή ο  μεταμοντερνισμός αποτελεί συνέχεια 

ή ρήξη του μοντερνισμού- ο Huyssen εκλαμβάνει τον Μεταμοντερνισμό ως «το τέλος της 

πρωτοπορίας». Μελετητές όπως οι Kroker, David Cook, Jameson, και Eagleton έχοντας στο 

νου τους την άποψη του Baudrillard υπογραμμίζουν ότι « ο μεταμοντερνισμός ισχυροποιεί τη 

λογική του καταναλωτικού καπιταλισμού και κενώνει την τέχνη από το πολιτικό της 

περιεχόμενο». Άλλοι μελετητές όπως οι Bataille, Foucault, και Derrida βλέπουν τον 

Μεταμοντερνισμό «ως το θρίαμβο της ετερογένειας εις βάρος της ομοιογένειας» ή ακόμη ως 

την «απόλυτη ρήξη με το μοντερνισμό και την κεντρωμένη υποκειμενικότητά του». Ο Ihab 

Hassan ερμηνεύει τον μεταμοντερνισμό ως «μια στιγμή αντινομίας, που στο δυτικό μυαλό 

παίρνει την έκταση μιας υπερμεγέθους διάλυση» ενώ ο Habernas σημειώνει πως «ο 

μεταμοντερνισμός είναι μια νέο- συντηρητική θεώρηση της τέχνης, που συνειδητά 

υπονομεύει τη διαλεκτική και προβάλλει τον εφησυχασμό και την αποδοχή των τρεχουσών 

κοινωνικών πρακτικών». Η θέση όμως του Habernas ελέγχεται από αυτή του Lyotard καθώς 

ο τελευταίος θεωρεί ότι «οι αφηγήσεις είναι μύθοι που νομιμοποιούν το κοινωνικό παιχνίδι 

της εξουσίας». Ακόμη η Dona Polan θωρεί τον Μεταμοντερνισμός ως «ένα σύνθετο 

ακαδημαϊκό τρικ των πανεπιστημιακών, που το χρησιμοποιούν για να κάνουν, για άλλη μια 

φορά, την παλιά γνώριμη δουλειά τους: να δείξουν πόσο δύσκολη και δυσπρόσιτη είναι η 

τέχνη».  

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,  όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο 

Πατσαλίδης «η αλήθεια είναι ότι όσο και να προσπαθήσουμε είναι μάλλον δύσκολο να 

υποστηρίξουμε πειστικά ότι υπάρχει κάποια απόλυτα ικανοποιητική απάντηση» για το 
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ερώτημα που ετέθη. Ωστόσο αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι υπάρχει μια νέα τάξη 

πραγμάτων –είτε ως εξέλιξη του πριν, είτε ως ρήξη του παρελθόντος που γεννά το μετά-  και 

δύναται να περιγραφεί ως εξής:  

 Σε καλλιτεχνικό επίπεδο ο Μεταμοντερνισμός έχει να επιδείξει μια σημαντικότατη 

διαφοροποίηση όσον αφορά το στιλ στην αρχιτεκτονική, στον κινηματογράφο, στη 

ζωγραφική, στη λογοτεχνία και τη μουσική. (Thompson, 2003). Απέναντι στην πρωτοπορία 

του μοντερνισμού «σήμερα μια νέα, πιο λαϊκή κουλτούρα αναδύεται, πιο κοντά στην 

καθημερινή ζωή, στην αγορά, στην κατανάλωση και στη νέα κουλτούρα των ΜΜΕ –μια 

κουλτούρα που απορρίπτει την καθαρότητα, την κυριαρχία της δομής και του ελιτισμού και 

είναι πιο παιγνιώδης, ειρωνική και εκλεκτική σε ύφος» (Thompson, 2003: 333).  

 Απέναντι στον πολιτισμό της νεωτερικότητας ο οποίος «μπορούσε να κριθεί με βάση 

ορισμένα θεμελιώδη κριτήρια (ως εκ τούτου και η διάκριση ανάμεσα στην υψηλή κουλτούρα 

και στη χαμηλή λαϊκή) -σύμφωνα με τον Jameson -οι μεταμοντερνιστές –όντας κοινωνοί του 

κατακερματισμού και της ευελιξίας-  έχουν μαγευτεί από το «υποβαθμισμένο τοπίο της 

τσαπατσουλιάς και του κιτς, της κουλτούρας των τηλεοπτικών σειρών… της διαφήμισης….. 

της λαϊκής βιογραφίας..» για να υιοθετήσουν εν τέλει ένα ύφος του οποίου τα δομικά 

συστατικά είναι: «η αγάπη για το σύμφυρμα, ο επίπεδος πολλαπλασιασμός και το κολάζ των 

στιλ» για να αποτυπωθεί έτσι «η σχιζοφρενική εμπειρία της απώλειας του εαυτού στο 

αδιαφοροποίητο χρόνο» (Thompson, 2003).   Αυτήν λοιπόν η ιστορική στροφή από «το 

χρόνο προς το χώρο» και «από την παραγωγή προς την επικοινωνία» (Λεοντίδου, 2005:255) 

δύναται να αποτυπωθεί, για παράδειγμα, μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου όπου οι 

νέες ταινίες –βλέπε American Graffiti- εκπέμπουν το μήνυμα που «δεν επιδιώκει να 

ερμηνεύσει το παρελθόν ή να το κρίνει έναντι κάποιου προτύπου, αλλά απλώς παραθέτει την 

μια εικόνα με την άλλη για να δημιουργήσει εντυπώσεις και χωρίς καμία σαφή αναφορά σε 

μια εξωτερική ή βαθύτερη πραγματικότητα». Ανάλογα παραδείγματα ανιχνεύονται και στην 

αρχιτεκτονική καθώς τα μεταμοντέρνα στοιχεία – όπως η αταξία του «αποκεντρωμένου 

χώρου»- «υπερβαίνουν τις ικανότητες του ανθρώπινου μέτρου να προσδιορίσει την ακριβή 

του θέση»(Jameson, 1999:83). 

   Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του μοντερνισμού, στο χώρο των τεχνών, 

σίγουρα συνδέονται με το πρόσταγμα της μετανεωτερικότητας. Ωστόσο η ύπαρξη του 

κεφαλαίου και η αέναη λειτουργία του: εκμετάλλευση- παραγωγή- κέρδος, μάλλον 

δικαιώνουν την άποψη του Jameson που «ερμηνεύει τον μεταμοντερνισμό ως την 

πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού». Τούτο προκύπτει από τον μηχανισμό του 

πολυεθνικού κεφαλαίου που λειτουργεί σαν «…μια τεράστια επέκταση του πολιτισμού σε 
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ολόκληρο το “κοινωνικό πεδίο”, ως το σημείο που καθετί στην κοινωνική ζωή μας –από την 

οικονομική αξία και την κρατική εξουσία ως τις πρακτικές και τη δομή της ίδιας της ψυχής– 

μπορεί να ειπωθεί ότι έχουν γίνει “πολιτιστικά”» και ως εκ τούτο τα πολιτιστικά παράγωγα 

δύναται να εμπορευματοποιηθούν και να καταναλωθούν. (Βαλαβάνη, 2008) 

4. Μουσική 

4. 1. Περί μουσικής 

Ο όρος «μουσική» (στην αγγλική γλώσσα music, στη γαλλική musique, στη 

γερμανική musik και στην ιταλική musica), είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο της Ελληνικής 

γλώσσας, που προήλθε κατά παράλειψη των ουσιαστικών μουσική (τέχνη) ή μουσική 

(παιδεία), και δήλωνε την «τέχνη των Μουσών». Στις Δυτικές κοινωνίες, τα λεξικά ορίζουν 

τη μουσική ως την τέχνη που ασχολείται με το συνδυασμό των ήχων -ιδιαίτερα των τόνων- 

με σκοπό τη δημιουργία ενός τεχνουργήματος που έχει ομορφιά και ελκυστικότητα, που 

εκφράζει κάτι, που ακολουθεί ένα είδος εσωτερικής λογικής, που εκθέτει νοητές κατασκευές 

και που απαιτεί ειδικές δεξιότητες από την πλευρά του δημιουργού (Nettl, 1983). Γενικά, ο 

ορισμός της μουσικής εγείρει ποικίλα φιλοσοφικά, πολιτισμικά ακόμα και πολιτικά 

ερωτήματα (Κοκκίδου, 2006). 

Όλες οι γνωστές κοινωνίες έχουν μουσική, αλλά δεν έχουν όλες οι γλώσσες κάποια 

συγκεκριμένη λέξη για αυτή. Οι απόψεις ανά τον κόσμο διαφέρουν ως προς το βαθμό 

μουσικότητας ποικίλων ήχων και ως προς τα όρια που υπάρχουν μεταξύ της μουσικής και 

άλλων ηχητικών φαινομένων, όπως ο λόγος. Κάποιοι, για παράδειγμα, δεν δέχονται ως 

μουσική μία σύνθεση που δημιουργήθηκε από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ κάποιοι 

άλλοι διατείνονται ότι δεν πρέπει να θεωρείται μουσική ένα είδος παραδοσιακού τραγουδιού 

-κάτι μεταξύ τραγουδιού και ομιλίας- που συναντάται σε αρκετούς λαούς της γης. Οι 

Μουσουλμάνοι δεν θεωρούν μουσική την τραγουδιστή εκφορά αποσπασμάτων από το 

Κοράνι, αν και η δομή αυτού του τραγουδιού είναι παρόμοια με τη δομή των κοσμικών τους 

τραγουδιών (Nettl, 1983).  

Κατά τον Bowman (1998:2) «η ικανότητα της μουσικής να επηρεάζει τον χαρακτήρα 

του ανθρώπου, η η ιδιαίτερη σχέση της με το ανθρωπινό συναίσθημα, η ποιότητα της 

συμβολής της στην ανθρώπινη γνώση, τα φιλοσοφικά ζητήματα που προκύπτουν από την 

ιδιαίτερη υπόστασή της, η μοναδική της θέση ανάμεσα στον σωματικό και τον πνευματικό 
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κόσμο, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους οι φιλόσοφοι ακόμα 

αγωνίζονται να την προσεγγίσουν από την εποχή του Πλάτωνα και ακόμα πιο πριν» 

Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, μπήκαν στους ιστορικούς χρόνους με μια ήδη ανθίζουσα 

μουσική κουλτούρα. Η εξήγηση του φαινομένου της μουσικής με αναφορές σε μύθους και 

θρύλους αποδεικνύει πως οι απαρχές αυτής της τέχνης βρίσκονται στα πανάρχαια χρόνια. Τη 

δύναμη της μουσικής είχαν συνειδητοποιήσει και οι Αρχαίοι Έλληνες που θεωρούσαν τη 

μουσική ως κατ΄ εξοχήν μέσο παιδείας, ικανό να πλάθει τη ψυχή και το ήθος. Αυτό τους 

ώθησε να αναπτύξουν ένα ευρύτατο πεδίο θεωρίας, φιλοσοφίας και πράξης γύρω από τη 

μουσική και να την εντάξουν σε μία από τις πρώτες θέσεις τόσο του δημόσιου όσο και του 

ιδιωτικού βίου (Χαμουδόπουλος 1997: 110). Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, εκείνος που δεν είχε 

μουσική μόρφωση, θα είχε την ψυχή του τυφλή και κωφή, αφού τίποτα δεν θα μπορούσε να 

αναπτύσσει και να καθορίζει τις αισθήσεις του θα ζούσε με αγριότητα και βία, μέσα στην 

αμάθεια και τη χυδαιότητα (Mark: 2002:6-9) 

Οι εθνομουσικολόγοι δηλώνουν ότι ο κάθε ορισμός της μουσικής εξαρτάται και 

άπτεται του κοινωνικού πλαισίου, των κοινωνικών λειτουργιών και συμπεριφορών (Nettl, 

1983). Η εκτίμηση της μουσικής ως «σοβαρής» ή «ποιοτικής» συνδέεται άμεσα με ιδιαίτερα 

είδη και στιλ και αυτός ο συσχετισμός είναι εν μέρει αυθαίρετος. Η κοινωνική οπτική απαιτεί 

την αξιολόγηση κάθε συνθέτη, έργου ή στυλ σύμφωνα με τα αισθητικά πρότυπα που 

αφορούν ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο (Hargreaves & North, 1997). 

Μία πρωτότυπη οπτική παραθέτει ο Christopher Small, στο βιβλίο του «Musicking». 

Ο συγγραφέας προτείνει ότι είναι λάθος να ρωτούμε τι σημαίνει μουσική και συνοπτικά 

αναφέρει: «Η μουσική δεν είναι ένα αντικείμενο αλλά μία δράση, κάτι που κάνουν οι 

άνθρωποι. Το προφανές αντικείμενο «μουσική» είναι ένα εφεύρημα, ένα επινόημα, μία 

αφαίρεση της ενέργειας, της οποίας η πραγματικότητα διαφεύγει καθώς την εξετάζουμε 

εγγύτερα» (Small 1998:19). 

Κατά γενική ομολογία, η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής 

ζωής της κάθε κοινωνίας. Σε όλες τις κοινωνίες, η πραγμάτωση συγκεκριμένων γεγονότων, 

θεωρείται αδιανόητη χωρίς μουσική. Έτσι, μια καθαυτό θεώρηση της μουσικής, δεν θα 

αφορούσε μόνο το μουσικό ήχο, αλλά θα διαπραγματευόταν επίσης τα νοήματα που την 

οδηγούν, τις ιδιαίτερες μορφές της, τις λειτουργίες της σε κάθε κουλτούρα και τις 

ανθρώπινες συμπεριφορές και επιλογές κατά την παραγωγή της (Κοκκίδου, 2006). Ο Peter 

Martin γράφει ότι σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει η επίγνωση ότι η ικανοποίηση των υλικών 

αναγκών τείνει να ξεχωρίσει τους ανθρώπους, να τους απομακρύνει. Με βάση το έργο του 
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John Blacking, υποστηρίζει ότι  «οι άνθρωποι συχνά καταφεύγουν στη μουσική για να 

διορθώσουν αυτή την κοινωνική ζημιά» (Martin, 1995: 275). 

Σύμφωνα με τον John Shepherd (2003:72) η μουσική είναι μια κοινωνική κατασκευή, 

γεγονός που σημαίνει ότι συνδέεται άμεσα με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες.  Εστιάζοντας 

σε στοιχεία όπως η φόρμα, η τονικότητα ή ο ρυθμός, ο Shepherd κατάληξε  στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχουν συσχετισμοί ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες και σε συγκεκριμένα τέτοια 

μουσικά χαρακτηριστικά (Shepherd, 2003:73). 

Σύμφωνα με τον Adorno, η μουσική ερμηνεύεται ως αναπόσπαστο κομμάτι του 

ευρύτερου πολιτισμού μιας περιοχής ή ενός κράτους, ως ένας άλογος θεσμός της κοινωνίας, 

ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα σε άλλους παρόμοιους κοινωνικούς θεσμούς (όπως η 

εκκλησία, ο στρατός, η οικογένεια). Ως τέτοιος λοιπόν, η λειτουργία του ορίζεται στο να 

μετριάζει, με ένα σχετικά οικείο τρόπο στην καρδιά και στο νου των ανθρώπων, την πίεση 

που ασκεί ο εξορθολογισμός της δυτικής κοινωνίας. Με άλλα λόγια η μουσική αποτελεί έναν 

κοινωνικά άλογο χώρο, το οποίο είναι το προϊόν της άλογης πραγματικότητας μιας έλλογης 

κοινωνίας (Αντόρνο, 1997: 26).  

Η μουσική ήταν και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ανθρώπινης 

κοινωνικότητας υπογραμμίζει ο Frith (2013). Ακόμα και σήμερα, οι άνθρωποι κάνουν 

μουσική όχι πρωτίστως για να βγάλουν λεφτά, αλλά ως απαραίτητο μέρος των καθημερινών 

κοινωνικών τους δραστηριοτήτων: βάζοντας τα παιδιά στο κρεβάτι, στα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα σε μια εκκλησία, υποστηρίζοντας μια ποδοσφαιρική ομάδα, όταν γλεντάνε, κ.λπ. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για πολλούς μουσικούς ακόμα και σήμερα, όπως και για τα 

προηγούμενα χρόνια (με διαφορετικά είδη μουσικής), η μουσική στους γάμους είναι μια 

σταθερή και ίσως η πιο σημαντική πηγή εσόδων, συγκρινόμενη με τα έσοδα από τα 

πνευματικά δικαιώματα ή τις πωλήσεις δίσκων. Τελικά, οι άνθρωποι κάνουν μουσική επειδή 

αυτό είναι που κάνουν οι άνθρωποι (Frith, 2013).  

Μέσα σε κάθε μουσική πραγμάτωση ενυπάρχουν και διακρίνονται ποικίλες 

εκφάνσεις, ανάλογα με τον τρόπο και το βαθμό εκμάθησης (εκτέλεση ή σύνθεση είτε από 

σπουδαγμένους είτε από αυτοδίδακτους μουσικούς), με την ευνοιοκρατία (μουσικές και 

μουσικοί που στηρίζονται είτε από συγκεκριμένα καθεστώτα είτε από την εκκλησία, 

στρατευμένοι μουσικοί), με το κοινωνικό στρώμα (μουσική για «λίγους», λαϊκή μουσική) και 

με τον τρόπο μετάδοσης (προφορική διάδοση, γραπτά μουσικά κείμενα, Μ.Μ.Ε.) (Κοκκίδου, 

2006).   

Η μουσική λειτουργεί επίσης και ως σύμβολο, παρουσιάζοντας και προβάλλοντας 

εξω - μουσικές ιδέες. Μπορεί να συμβολίσει πατριωτικές τάσεις, κοινωνικές ανακατατάξεις 
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και πολιτικές εξελίξεις. Μπορεί να εκφράσει τις βασικές κοινωνικές αξίες που συστήνουν 

μία κοινωνική ομάδα. Τα κοινά μουσικά ακούσματα είναι τόπος συνάντησης, επαφής και  

επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μέλη πολλών κοινοτήτων -αλλά και «περιθωριακών» ή 

«μειονοτικών» ομάδων- μοιράζονται τα συναισθήματά τους μέσα από τις μουσικές που 

αποτελούν το ορόσημο της ομάδας και χρησιμοποιούν τη μουσική ως το μείζον σύμβολο για 

την ταυτότητα της ομάδας τους (Κοκκίδου, 2006). 

Με την τεχνολογική έκρηξη του 20ου αιώνα, η μουσική έχει καταφέρει να είναι 

«κινητή»: μπορεί να μας ακολουθήσει μέσα στο σπίτι ή στο δρόμο, στα ταξίδια μας και στις 

μετακινήσεις μας, πέρα από σύνορα και φυσικούς περιορισμούς (Frith 1996:236). Επίσης, 

αναφορικά με τη μουσική του 20ου αιώνα, έχει διαπιστωθεί ότι είναι τέτοιος ο βαθμός της 

ποικιλομορφίας, της ευμεταβλητότητας αλλά και της ρευστότητας που τη χαρακτηρίζει, και 

παρόλο που έχει αναπόφευκτα τις ρίζες της στο παρελθόν, μοιάζει ταυτόχρονα τόσο ριζικά 

διαφορετική, σαν ένα αυτόνομο σύνολο με τη δική του διακριτή ταυτότητα. Αν είναι κάτι 

που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη μουσική του 20
ου

 αιώνα, αποκτώντας όλο και 

μεγαλύτερη σημασία, αυτό είναι η  ανάμιξη μουσικών ρευμάτων κατ’ επίφαση αντιθετικών 

(Salzman, 1983). 

Συνολικά, τα ζητήματα περί μουσικής τα οποία απασχόλησαν και εξακολουθούν να 

απασχολούν τους ερευνητές του πεδίου, ιδιαίτερα από τον δυτικό πολιτισμό, είναι η 

διαμόρφωση της σχέσης του μουσικού με το μουσικό κοινό και την κοινωνία γενικότερα, η 

χρήση της μουσικής, ειδικά της δημοφιλούς μουσικής που απευθύνονταν στις μάζες και 

προορίζονταν προς κατανάλωση από αυτές, ως μέσο για την αποδοχή και προσχώρηση του 

μουσικού ως μέλος της κοινωνίας, η μουσική ως μέσο μεταφοράς κοινωνικών μηνυμάτων 

και η άνοδος των τεχνολογικών μέσων στο χώρο της μουσικής (Salzman, 1983). 

 

4.1.2. Μουσική και ταυτότητα 

 

Η μουσική αποτελεί ένα πολιτισμικό προϊόν το οποίο προσλαμβάνεται και επηρεάζει 

με πολλούς και διάφορους τρόπους τις κοινωνικές ομάδες. Η Tia DeNora (2000:47) 

επισημαίνει ότι τα άτομα ασχολούνται με τη μουσική «ως μέρος μιας ουσιαστικά κοινωνικής 

διαδικασίας αυτο-δόμησης, συγκρότησης και στήριξης του εαυτού. […] Ο εαυτός είναι 

αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής συγκρότησης της υποκειμενικότητας, είναι μέρος του 

τρόπου με τα άτομα να εμπλέκονται στη συγκρότηση του εαυτού τους ως κοινωνικούς 

φορείς».  
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Το ζήτημα της μουσικής επικοινωνίας και της ταυτότητας εντοπίζεται στον τρόπο με 

τον οποίο η μουσική αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους και συνδέεται με τις κοινωνικές 

ομάδες (Frith, 1996:108). Αυτό εγείρει βεβαίως το ζήτημα της μουσικής ταυτότητας των 

κοινωνικών ομάδων. Όπως υποστηρίζει ο Folkestad (2002) η μουσική έπαιζε πάντα 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων των ατόμων και των ομάδων, καθώς 

παρείχε και παρέχει έναν τρόπο για τον καθορισμό του ατόμου που ανήκει ή συνδέεται με 

μια συγκεκριμένη ομάδα και τον καθορισμό των άλλων που ανήκουν σε άλλες ομάδες 

ξεχωριστές από τη δική του. Η ανάπτυξη μιας μουσικής ταυτότητας για τον Folkestad δεν 

συνδέεται μόνο με την ηλικία, το φύλο, το μουσικό γούστο και άλλες προτιμήσεις, αλλά 

είναι και το αποτέλεσμα του πολιτισμικού, εθνικού, θρησκευτικού και φυλετικού πλαισίου 

στο οποίο ζουν οι άνθρωποι (Παπασταύρου 2010:39). 

Χωρίς να είναι απόλυτος ο τρόπος με τον οποίο συναρτώνται οι κοινωνικές ομάδες 

με τη μουσική, η Παπαπαναγιώτου (2010) επισημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι συσχετισμοί 

ανάμεσα στις μουσικές προτιμήσεις και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ομάδων 

αυτών, όπως η κοινωνική τάξη, το φύλο και την ηλικία. Αυτά τα στοιχεία  παίζουν βασικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου (Knox & Pinch, 2009). Αυτό το ρόλο 

καλούνται να παίξουν και τα ραδιόφωνα όπως ισχυρίζεται ο Frith (1996:97), τα οποία 

συνήθως παίζουν ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένα 

γούστα και συνεπώς σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.   

Η μουσική νομιμοποιεί τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές και αποτελεί και κριτήριο 

για το πού υπάρχουμε μέσα σε αυτές. Με αλλά λόγια, το πού επιλέγουμε να τοποθετήσουμε 

τον εαυτό μας μουσικά καθορίζει ή αντανακλά το πού επιλέγουμε να τοποθετηθούμε στο 

κοινωνικό σύνολο. Έτσι, οι μουσικές ταυτότητες δεν υπάρχουν απλώς ως μια ποικιλία 

επιλόγων και γούστου, αλλά ως διαφορετικές εκδηλώσεις του εαυτού μας. Δηλαδή, δεν 

εκφράζουν μόνο από τις μουσικές μας επιλογές, αλλά είναι το κομμάτι του εαυτού μας, που 

προσπαθεί να δηλώσει το πώς φανταζόμαστε τις σχέσεις που επιθυμούμε μέσα στο 

κοινωνικό σύνολο. Αν κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, η μουσική δεν θα είχε υπάρξει ως τελετουργία, 

ως προπαγάνδα, ως μέθοδος βασανισμού ή ως αναπόσπαστο κομμάτι των ερωτικών μας 

εμπειριών (Παπασταύρου, 2010:38).   

Έχει υποστηριχθεί ότι κάθε κοινωνική ομάδα έχει τη δική της «μουσική γλώσσα», 

δηλαδή έναν κοινό μουσικό κώδικα, ένα ανεξάρτητο σύστημα μέσα από το οποίο γίνεται η 

μουσική επικοινωνία (βλ. Κοκκίδου 2006). Η μουσική επικοινωνία σχετίζεται επίσης με την 

ποικιλία των χώρων που απαιτούνται για τη μουσική εμπειρία σε διαφορετικά είδη μουσικής, 

με τη σχέση των ρυθμών της μουσικής ψυχαγωγίας με τους ρυθμούς της ζωής (εργασία, 
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ελεύθερος χρόνος, ωρίμανση, έρωτας, γήρανση, αλλαγή εργασίας, μετακόμιση κ.ά.) και με 

τους ομοϊδεάτες ακροατές και μουσικούς. Είναι επίσης καθολικά αποδεκτό ότι η μουσική 

κοινωνικότητα μπορεί να οδηγήσει σε ένταξη, καθώς και σε αποκλεισμό (Frith, 2013). 

Όσον αφορά την κοινωνική τάξη, η έρευνα έχει καταδείξει ότι ομάδες με υψηλότερο 

μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση προς το είδος της 

«κλασικής» μουσικής, ενώ αντίθετα άτομα που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά 

στρώματα επιδεικνύουν προτίμηση προς  ακούσματα που προέρχονται από το χώρο της 

δημοφιλούς μουσικής (ποπ, ροκ, κ.α.) [Παπαπαναγιώτου, 2010] 

Σχετικά με το φύλο και τη μουσική, παρόλο που συστηματικές μελέτες 

πραγματοποιήθηκαν μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, αυτές αρκούν για να δείξουν ότι οι 

μουσικές προτιμήσεις των δύο φύλων αντανακλούν τα στερεότυπα τα οποία επικρατούν 

μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι έρευνες των Abeles (1980), Christenson & Peterson (1988), 

Russell (1997) έχουν δείξει ότι οι άντρες προσανατολίζονται σε πιο «σκληρά» ακούσματα 

ενώ οι γυναίκες σε πιο «ήρεμα», «ρομαντικά».  Σχετικά με την ηλικία, η Παπαπαναγιώτου, 

βασίστηκε στις έρευνες των Leblanc (1991) και Hargreaves (1982) για να καταδείξει ότι 

υπάρχει σαφής διαφορά στα ακούσματα μεταξύ των μεγαλύτερων και των νεότερων, με  

τους τελευταίους να είναι πιο δεκτικοί απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών ακουσμάτων 

(Παπαπαναγιώτου, 2010). 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Παπαπαναγιώτου (2010) θίγει το ζήτημα της κοινωνικής 

επιρροής που μπορεί να έχει η μουσική τόσο πάνω στην προσωπική ταυτότητα όσο και στην 

κοινωνική ταυτότητα. Για να το κάνει αυτό κατέφυγε στις μελέτες των North & Hargreaves 

(2008), οι οποίο έδειξαν ότι εφόσον η μουσική δημιουργεί κάποια μουσικά πρότυπα τα οποία 

υιοθετούν οι κοινωνικές ομάδες, τότε και το άτομο μέσα από την επιθυμία του να γίνει μέλος 

αυτής αναγκάζεται να υιοθετήσει τα πρότυπα αλλά και τις ιδέες και απόψεις που 

μεταφέρονται σε αυτά τα πρότυπα. Εφόσον λοιπόν η κοινωνική ή συλλογική ταυτότητα του 

ατόμου διαμορφώνεται μέσα από τη συμμετοχή του σε μια κοινωνική ομάδα (Shepherd, 

2003: 74), τότε η μουσική παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωσή της. Επίσης, μελετώντας 

σχετικές έρευνες (Tarrant, 2001· North & Hargreaves, 2001) πάνω σε έφηβους, η 

Παπαπαναγιώτου (2010:51) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μουσικές προτιμήσεις ενός 

ατόμου, ερμηνεύονται ως κριτήρια «αποδοχής» ή «απόρριψης» από μια κοινωνική ομάδα, με 

αποτέλεσμα πολλές φορές την αποθάρρυνση του ατόμου να εκφράσει ελεύθερα την 

προσωπική του ταυτότητα.  

Για τον Frith (1996:109) μουσική και ταυτότητα μοιράζονται κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά. Και τα δύο «περιγράφουν το συλλογικό στο ατομικό και το ατομικό στο 
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συλλογικό ...» και τα δύο είναι θέμα «αισθητικής και ηθικής». Ωστόσο ο Frith δεν δέχεται 

τόσο ότι η μουσική αποτελεί το μέσο με το οποίο οι κοινωνικές ομάδες αρθρώνουν τις ιδέες 

και τα πιστεύω τους, όσο ότι η μουσική αποτελεί μια πράξη η οποία ενσωματώνει μέσα στην 

ίδια της την ύπαρξη τις σχέσεις μεταξύ ατόμου και συλλογικότητας, πάνω στις οποίες 

θεμελιώνονται οι ιδέες και τα πιστεύω των κοινωνικών ομάδων.  Η μουσική αποτελεί μία 

βιωματική εμπειρία αυτών των ιδεών και όχι ένας τρόπος έκφρασης τους. Διαφορετικές 

μουσικές φόρμες και είδη μπορεί να διαμορφώσουν ετερόκλητα είδη μουσικών ταυτοτήτων. 

Εν τούτοις ο τρόπος με τον οποίο η μουσική επιδρά στην διαμόρφωση των ταυτοτήτων είναι 

ο ίδιος (Frith, 1996).  

Με τα σημερινά δεδομένα, η μουσική έχει γίνει θέμα «μόδας και lifestyle». Ο Martin 

(1995:21) δηλώνει ότι λόγω των αλλαγών στην παραγωγή και τη διανομή, η μουσική 

«μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, όπως και τα ρούχα, για να δημιουργήσει ή να δηλώσει μια 

σειρά πιθανών τρόπων ζωής (lifestyles) ή ταυτοτήτων». Αυτή τη διάσταση θίγει και ο Frith 

κάνοντας λόγο για μία διττή κοινωνική λειτουργία της μουσικής η οποία περιστρέφεται γύρω 

από την έννοια της χρήσης. Από τη μία πλευρά, η μουσική μετατρέπεται από την πολιτιστική 

βιομηχανία σε ένα εμπορευματικό εργαλείο προς χρήση με σκοπό τον έλεγχο της αγοράς. 

Από την άλλη, η μουσική σε προσωπικό επίπεδο μετατρέπεται σε ένα εξατομικευμένο 

εργαλείο, το οποίο αποκτά ένα ψυχολογικό-συναισθηματικό ρόλο, ο οποίος χρησιμοποιείται 

για την οργάνωση και τον αυτο-καθορισμό της ταυτότητας και της μνήμης του υποκειμένου 

(Frith, 2003:98).  

Τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά στο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Small 

αναφορικά με τη ροκ μουσική όταν γράφει: «Στα ροκ φεστιβάλ, όπως και σε κάθε άλλο 

μουσικό γεγονός, υπήρχαν και υπάρχουν σωστοί και λάθος τρόποι συμπεριφοράς, σωστοί 

και λάθος τρόποι ντυσίματος, ομιλίας και αντίδρασης, τόσο απέναντι στους ανθρώπους όσο 

φυσικά και απέναντι στις συναυλίες. Αν κανείς ντυνόταν και συμπεριφερόταν εκεί με 

τρόπους που θεωρούνται φυσιολογικοί για το συναυλιακό μέγαρο, θα προκαλούσε σίγουρα 

γέλιο, αν όχι έντονη εχθρικότητα» (Small, 1983:46).  

Συνοπτικά, η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας 

όχι μόνο των εφήβων (παρόλο που εκεί συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό) αλλά και σε 

μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες όπου παρατηρείται να παίζει το ρόλο του συγκολλητικού 

«αρμού» των ομάδων αυτών. Όπως το έθεσε η DeNora (2000:69) η μουσική έχει τη δύναμη 

να  λειτουργεί ως «καθρέφτης της αντίληψης που έχουμε για τον εαυτό μας» . 
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4.1.3. Μουσική Κουλτούρα και υποκουλτούρες. 

 

Απέναντι όμως στις έννοιες της υψηλής και μαζικής κουλτούρας που αναλύθηκαν πιο 

πάνω ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άλλη έννοια της κουλτούρας: είναι η υποκουλτούρα 

που φωλιάζει στο υπόγειο της πόλης. Ήδη από το 1950, ο κοινωνιολόγος David Riesman, 

προβαίνει σε έναν καίριο διαχωρισμό: στην πλειοψηφία των μαζών που γίνονται κοινωνοί 

του εμπορικού στυλ και μια μειοψηφία ανθρώπων που αντιστέκονται στην ομοιομορφία που 

επιβάλλει η εμπορευματοποίηση του καπιταλισμού. Η μειοψηφία αυτή είθισται να 

αποκαλείται υποκουλτούρα ή αντικουλτούρα.  Σε ανάλογες επισημάνσεις προβαίνει και ο 

Dick Hebdige το 1979 όταν συγγράφει το βιβλίο  Υποκουλτούρα το νόημα του στυλ, όπου η 

υποκουλτούρα παρουσιάζεται ως ανατροπή της ομαλότητας. Ο Χέμπντιτζ δίνει και μια άλλη 

διάσταση στην έννοια της υποκουλτούρας καθώς υποστηρίζει ότι αυτή γίνεται μοχλός 

παραγωγής νέων συλλογικών ταυτοτήτων των περιθωριακών ομάδων. Τέλος το 1995 η Sara 

Thornton αναλύοντας το κεφάλαιο υποκουλτούρα τον εκλαμβάνει «ως την πολιτιστική 

γνώση και τα βασικά αγαθά που αποκτήθηκαν από τα μέλη μιας υποκουλτούρας, 

ανεβάζοντας τη θέση τους και βοηθώντας τους να διαφοροποιηθούν από τα μέλη άλλων 

ομάδων». Πως όμως εκφράζεται η υποκουλτούρα στο χώρο της μουσικής; Ποιο το μήνυμα 

και ποιο το μέσο; Πως διαμορφώνονται οι νέες ταυτότητες; 

Αν δεχτούμε την άποψη ότι «ολόκληρη η κοινωνία αναδημιουργήθηκε υπό την 

μορφή της καπιταλιστικής οικονομίας» (Σαγρής, 2013) ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

φιλοσοφική θεώρηση της κουλτούρας και της αντικουλτούρας υπό το πρίσμα του 

αναρχισμού. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή τη θεώρηση - που δέχεται ότι η κουλτούρα « είναι οι 

αξίες, οι πρακτικές, οι ιδέες και οι ιδεολογίες μιας κοινωνίας, είναι αυτό που συγκροτεί, 

δομεί και διαρθρώνει την κοινωνική ζωή»- υπάρχει μια σημαντική παγκόσμια μερίδα του 

πληθυσμού που αντιστέκεται στις αρχές του καπιταλισμού καθώς εκλαμβάνει ότι οι «υλικές 

ανάγκες που κατευθύνουν την οικονομία είναι κατά βάση κοινωνικά δημιουργήματα». Έτσι 

η αντίσταση κατά του καπιταλισμού προκύπτει ως ζήτημα κουλτούρας, οι δε εναντιωμένοι 

«είναι καταδικασμένοι πάντα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να μοιάζουν πολιτισμικά 

διαφορετικοί». Ο αγώνας ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση μπορεί να λαμβάνει 

χώρο στο ένδον της καπιταλιστικής κοινωνίας «παίρνοντας την μορφή της αντικουλτούρας ή 

αλλιώς αντικαθεστωτικής κουλτούρας». (Σαγρής, 2013). 

Ο προαναφερθέντας συλλογισμός τεκμαίρεται μέσα από ιστορικά παραδείγματα όπως 

στην εποχή του Φορντισμού, τότε δηλαδή που η αντίσταση μεταφέρεται στο πεδίο της 
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κατανάλωσης. Και αυτό με την πεποίθηση – ότι «μια μαζικά παραγόμενη κουλτούρα 

παρήγαγε την πιθανότητα μιας μαζικής άρνησης και απόρριψης του κυρίαρχου συστήματος 

καθώς τα κολοσσιαία κοινωνικά σώματα που είχαν ενωθεί γύρω από κοινές καταναλωτικές 

δραστηριότητες εξεγείρονταν ενάντια στον καθωσπρεπισμό και την αλλοτρίωση». 

Χαρακτηριστικότερο όμως παράδειγμα αντικουλτούρας είναι αυτό που κάνει την εμφάνιση 

του στην δύση του φορντισμού, όταν δηλαδή  μια νέα γενιά αρχίζει να εξεγείρεται ενάντια σε 

καταπιέσεις ,ακόμη και σεξουαλικές.  Οι καπιταλιστές όντας σε εγρήγορση «ενσωμάτωσαν 

στην αγορά τα αιτήματα για ατομικότητα, ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητα».  Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα μια μετάβαση: η μαζική παραγωγή γίνεται εξειδικευμένη παραγωγή για να 

ικανοποιήσει διαφορετικές ταυτότητες και τα ειδικά γούστα του κάθε ιδιαίτερου κοινού. 

Έτσι ευνοούνται οι συνθήκες για την εμφάνιση της υποκουλτούρας.  Εάν λοιπόν η λατρεία 

για τους Beatles αποτελεί φαινόμενο μαζικής κουλτούρας τότε, «η ανάδυση του heavy metal, 

του punk και του hip hop στην δεκαετία του ’70 εξέφρασε την «Μετα-Φορντιστική» 

εξάπλωση της υποκουλτούρας». Σ’ αυτήν την καινούρια συνθήκη το hip hop λαμβάνει 

έντονα κοινωνικό- πολιτικά χαρακτηριστικά καθώς εκφράζει και εκφράζεται μέσα από τους 

αγώνες των μαύρων στη δεκαετία του ’60, οι δε underground punk μπάντες διέπονται από 

ένα πνεύμα ανεξαρτησίας καθώς υιοθετούν την αρχή «Κάνε το Μόνος Σου» (Do it 

Yourself!) Στο πλαίσιο αυτό «κυκλοφορούσαν μόνες τους δίσκους  και δημιουργούσαν μόνοι 

τους χώρους συναυλιών και συνεύρεσης διαμορφώνοντας μια εναλλακτική οικονομία». 

(Σαγρής, 2013) . Τούτο είχε ως αποτέλεσμα οι punks όχι μόνο να εκφράσουν παντού τα 

αντικαθεστωτικά μηνύματα τους αλλά και να λειτουργήσουν ως «πρωτοπόροι και 

αξιολογητές μιας ολόκληρης νέας μορφής επιχειρηματικότητας, λειαίνοντας τον δρόμο για 

άλλους, λιγότερο πολιτικοποιημένους επιχειρηματίες» (Σαγρής, 2013).  

Το μέσο που στηρίζει την άναρχο- ιδεολογία του Punk δεν είναι φυσικά κάποιο 

«νομότυπο» ΜΜΕ, αλλά κάποια underground περιοδικά, τα zines, που «είναι συνήθως μη-

περιοδικές, θνησιγενείς εκδόσεις, που κυκλοφορούν λίγα μόνο τεύχη και μάλιστα σε 

περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και διακινούνται κυρίως χέρι με χέρι, μέσω ταχυδρομείου, 

μέσα από καταλήψεις στέγης και αυτοδιαχειριζόμενα στέκια, αλλά και μέσα από φιλικά 

προσκείμενα βιβλιοπωλεία ή καταστήματα δίσκων που δέχονται να συμβάλλουν στη 

διανομή, παρά την έλλειψη διαφόρων τυπικών προϋποθέσεων.» (Σούζας, 2012). Στο σημείο 

αυτό δόκιμο είναι να υπογραμμιστεί ότι τα undergrounds περιοδικά δεν είναι μόνο διακινητές 

της μουσικό- ιδεολογίας του αναρχισμού αλλά και του αντίθετου πόλου : του ακροδεξιού 

ναζισμού που στην χώρα μας σύμφωνα με τον Κόρδα οι «ρίζες της ελληνικής white power 

μουσικής σκηνής φτάνουν ως το 1985, οπότε δημιουργήθηκε το ελληνικό παράρτημα του 
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παγκόσμιου ακροδεξιού δικτύου Blood & Honour, το οποίο συσπείρωσε στις τάξεις του τους 

νεοναζί σκίνχεντ. Το πρώτο σημαντικό συγκρότημα στον χώρο θεωρούνται οι Last Patriots 

που εμφανίστηκαν το 1987, κινούμενοι στο ρεύμα του rock against communism. Το r.a.c. 

έχει θεματολογία που στρέφεται γύρω από τη ναζιστική Γερμανία και την εβραϊκή 

συνωμοσία, ενώ εκφράζει ρατσιστικό λόγο ενάντια στις σεξουαλικές και φυλετικές 

μειονότητες» (Γιαννάρου,2013).  

Παρ’ ταύτα ο καπιταλισμός ιστορικά έχει δείξει ότι όχι μόνο προσαρμόζεται σ’ όλες 

τις συνθήκες αλλά εκμεταλλεύεται και αυτές όπως σημειώνει το 1970 ο Jerry Rubin -την 

περίοδο δηλαδή που συγγράφει το «Καν’ το!» («Do it! Scenarios of the Revolution») ( 

Ρασσιάς, 2010).  Σύμφωνα με τον αιρετικό συγγραφέα, «Η επανάσταση είναι επικερδής. Για 

αυτό οι καπιταλιστές  προσπαθούν να την πουλήσουν. Οι νταβατζήδες του χρήματος 

παίρνουν τα καλύτερα  προϊόντα της καρδιάς και του μυαλού μας, τα μετατρέπουν σε 

καταναλωτικά προϊόντα,  ορίζουν μια τιμή και μας τα ξαναπουλάνε με την μορφή 

εμπορευμάτων. Παίρνουν τα  σύμβολά μας, που’ ναι βουτηγμένα στο αίμα που χύσαμε στους 

δρόμους, και τα κάνουν  της μόδας». Με γνώμονα αυτή την πρακτική την ίδια τύχη έχει τόσο 

η  εναλλακτική μουσική καθώς «τη φυλακίζουν μέσα σε δίσκους και σε αίθουσες χορού και 

την πουλάνε σε τόσο μεγάλες τιμές που δεν  μπορούμε ούτε να την ακούσουμε. Οι 

προαγωγοί του ροκ διοργανώνουν φεστιβάλ πίσω  από συρματοπλέγματα και τα γουρούνια 

χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να μας  εμποδίσουν να μπούμε» (Ρασσιάς, 2010)    όσο και 

«πολλών underground εντύπων της αμερικάνικης αντικουλτούρας» που μετατρέπονται «σε 

απλά καταναλωτικά προϊόντα» (Σούζας, 2012). Παρά το πρόσταγμα του Rubin για 

επανάσταση και για αυτοδιαχείριση, το όνειρο γίνεται -ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται- 

ουτοπία ή καλύτερα στυλ καθώς έτσι προτάσσει το οικονομικό σύστημα του 

μεταμοντερνισμού.  

 

4.2. Περί δημοφιλούς μουσικής 

Η δημοφιλής μουσική είναι ταυτόχρονα πολιτιστική και εμπορική δραστηριότητα. Ο 

ορισμός της δημοφιλούς μουσικής είναι ένα πρόβλημα που ακόμα τελεί υπό συζήτηση, 

ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις αρνητικές συνδηλώσεις που είχε αποκτήσει κατά τη θεωρία 

της μαζικής κουλτούρας (σύμφωνα με την οποία μια παθητική μάζα θεωρείται ότι 

καταναλώνει με ευχαρίστηση το «πρόχειρο φαγητό» της βιομηχανίας του πολιτισμού). Ο 

Richard Middleton (1990) ήταν από τους πρώτους που μελέτησαν τις διάφορες σημασίες του 
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όρου που μορφοποιήθηκαν σε ένα πλέγμα αντιπαραθέσεων στην πολιτισμική θεωρία κατά τη 

διάρκεια του 1970 και 1980.  

Ο όρος «δημοφιλής μουσική» επινοήθηκε κατά τον 16
ο
 αιώνα και πιο συγκεκριμένα 

το 1573. Από τότε μέχρι σήμερα έχει λάβει διάφορες ερμηνείες ενώ αρκετοί θεωρητικοί τον 

έχουν συνδέσει με διάφορες κοινωνικές ομάδες. Παρά την ποικιλομορφία, σε γενικές 

γραμμές θεωρείται ως η μουσική που προορίζεται για το μαζικό κοινό. Στο Grove Dictionary 

αναφέρεται ότι η δημοφιλής μουσική «θεωρείται  χαμηλότερης αξίας και  πολυπλοκότητας 

από τη λόγια μουσική τέχνη, και είναι εύκολα προσβάσιμη από μεγάλο αριθμό ακροατών 

που δεν έχουν μουσική εκπαίδευση παρά από την ελίτ» (Middleton & Manuel, 2012).  

Έχοντας σαν άξονα τους τρόπους με τους οποίους παράγεται και μεταδίδεται, οι 

Davis & Blair (2012:71) επιχείρησαν να δώσουν έναν ορισμό, γενικό αλλά όχι απόλυτο, περί 

της δημοφιλούς μουσικής: « ... η δημοφιλής μουσική είναι αυτή που δεν είναι παραδοσιακή 

ούτε έντεχνη, αλλά μάλλον εξαρτάται από τη μαζική παραγωγή και διανομή για την ίδια την 

ουσία και την διάσωση της». Για τον Derek Scott (2009) η δημοφιλής μουσική προσδιόρισε 

την ανάδειξη ενός τρίτου είδους μουσικής παραγωγής, διαφορετικού από τις παραδόσεις της 

υπαίθρου και της κλασικής παράδοσης. Στην αγγλοσαξωνική και αμερικανική έννοια του 

όρου, που αναπτύχθηκε κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, αναφέρεται ως μια κατηγορία της 

εμπορικής μουσικής ψυχαγωγίας. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα ορισμού αναφορικά με το 

είδος και το στιλ.  

Η δημοφιλής μουσική ως αναπόσπαστο μέρος της αγοράς υπάρχει, σύμφωνα με τον 

Laing (2003) εδώ και αιώνες. Βέβαια ξεκίνησε ως προϊόν της δημόσιας αγοράς, ως κάτι που 

ακούγονταν, προωθούνταν ή πωλούνταν στους δρόμους,  για να εξελιχθεί σε ένα προϊόν μιας 

αγοράς της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα της ελεύθερης αγοράς. Αναπόσπαστο κομμάτι 

της ευρύτερης κουλτούρας και της καθημερινής ζωής, η δημοφιλής μουσική ασκεί 

σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της ταυτότητας των ανθρώπων, περισσότερο στους 

νέους (Knox & Pinch, 2009). 

Για την εξέλιξη της δημοφιλούς μουσικής, ο Frith (2007) σημείωσε ότι εξαρτάται από 

το ποια πλευρά θα εξετάσουμε το φαινόμενο. Ο ίδιος εξέτασε την εξέλιξή της μέσα από 

τέσσερα διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα κάθε ένα από τα οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικά συμπεράσματα. Εάν η πορεία της δημοφιλούς μουσικής εξεταστεί μέσα στο 

πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου, δηλαδή ως προϊόν μιας πολιτιστικής βιομηχανίας, 

τότε θεωρεί ότι η μουσική αυτή έχει βελτιωθεί. Ως μουσικό αντικείμενο από το οποίο 

αναδύονται συνέχεια καινούρια «είδη» μπορεί να ειπωθεί όχι τόσο ότι βελτιώνεται όσο το 

ότι απλά αναπαράγεται  ατέρμονα σε μια κυκλική διαδικασία φθοράς και γέννησης. Από 
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κοινωνιολογική άποψη, η δημοφιλής μουσικής ως κοινωνική κατασκευή μπορεί να θεωρηθεί 

ότι «προοδεύει». Ωστόσο κάποιες κοινωνικές λειτουργίες όπως για παράδειγμα ότι σε 

πολλούς ανθρώπους η δημοφιλής μουσική συνδέεται με συγκεκριμένες αναμνήσεις του 

παρελθόντος τότε μπορεί να ειπωθεί ότι απλά παγιώνεται  στο χρόνο.  

Η δημοφιλής μουσική αποτέλεσε μία εμπορευματική πτυχή του 20
ου

 αιώνα, η οποία 

τράφηκε από τη μαζική κουλτούρα. Η άλλη πτυχή ήταν μια περισσότερο ελιτίστικη και 

ακαδημαϊκή μουσική που προορίζονταν για τους «λίγους», για ένα κοινό ειδημόνων. Είναι 

γεγονός όμως ότι κατάφερε να δημιουργήσει, ειδικά κατά τη εποχή της δεκαετίας του ’60, 

κάποια πρωτοποριακά πρότυπα. Πρότυπα τα οποία έχουν αντέξει στη φθορά του χρόνου 

μέχρι σήμερα.  Αυτό δε σημαίνει ότι, ωστόσο ότι το δημοφιλές τραγούδι, που σε μεγάλο 

βαθμό είναι εφήμερο και εμπορικό, εστιάζει στο κομμάτι της ερμηνείας (Salzman, 1983). 

Ιστορικά, η δημοφιλής μουσικής κατείχε κεντρική θέση μέσα στο ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο το οποίο διαμόρφωσαν τα κινήματα και τα γεγονότα της δεκαετίας του 

1960. Συνδέθηκε με τα κινήματα των χίπις, με την κριτική της πολιτικής, τα κινήματα 

διαμαρτυρίας, ακόμα και με μια κουλτούρα των ναρκωτικών. Αυτό αποτυπώνει και τον 

κοινωνικό ρόλο που είχε, καθώς έφτανε σε ένα μεγαλύτερο σε αριθμό κοινό, (περισσότερο 

νέο ηλικιακά) σε αντίθεση με τη «σοβαρή» μουσική η οποία απευθύνονταν σε ένα μικρότερο 

και πιο ελιτίστικο κοινό ειδημόνων. Καταδεικνύει επίσης το γεγονός ότι η δημοφιλής 

μουσική δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα και διακριτά από τις κοινωνικές συνθήκες μέσα 

στις οποίες δημιουργήθηκε. Μία από αυτές ήταν και η εμπορικότητα, η οποία μοιάζει να 

δεσπόζει στην εμπειρία της μουσικής αυτής (Salzman, 1983). 

Κατά τη δεκαετία του '60, η δημοφιλής μουσική προετοίμασε το έδαφος όπου θα 

συναντιόνταν μελλοντικά η pop κουλτούρα με την τέχνη, επηρεάζοντας με τη σειρά του την 

εξέλιξη της νέας μουσικής. Βασικό χαρακτηριστικό και θεμέλιο της rock 'n roll, που ήταν το 

σήμα κατατεθέν της δημοφιλούς μουσικής της εποχής του '60, ήταν η ανάμιξη  στοιχείων 

που προέρχονταν από τη λαϊκή μουσική των λευκών (folk, country), τη νέγρικη παράδοση 

των blues, το αφροαμερικάνικο rhythm’ n’ blues, και σε συνδυασμό με τα νέα τεχνολογικά 

μέσα. Αυτό λοιπόν το «αμάλγαμα» μετέτρεπε τη δημοφιλή μουσική σε ένα «υβρίδιο» 

διάφορων μουσικών ειδών. Κατά μία έννοια η δημοφιλής μουσική, έτσι όπως εκφράστηκε 

μέσα από το πρώιμο rock and roll, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτέλεσε ένα κίνημα μουσικής 

αναγέννησης, υπό το πρίσμα ότι επανέφερε στο προσκήνιο τα παραδοσιακά είδη της folk, 

της country και της blues μουσικής (Knox & Pinch, 2009· Salzman, 1983).  

Η δημοφιλής μουσική είχε πολλά «πρόσωπα». Για τον Salzman, χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της ήταν ότι δεν παρουσίαζε κάποια σταθερή και αμετάβλητη μουσική ταυτότητα. 
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Το μουσικό της ιδίωμα ήταν ιδιαίτερα ρευστό και τα γνωρίσματα της επεκτείνονταν σε ένα 

ευρύ φάσμα. Άλλες φορές συνδύαζε στοιχεία από διάφορα είδη της pop με στοιχεία από την 

κλασική μουσική (The Beatles) και άλλες έμοιαζε με ένα ιδιόμορφο μίγμα  pop ντανταϊσμού 

με στοιχεία από τη rock, τη jazz και τον κλασικό μοντερνισμό, παραπέμποντας περισσότερο 

σε ένα είδος μουσικού θεάτρου (Frank Zappa). Η μουσική γλώσσα της δημοφιλούς μουσικής 

μπορούσε ακόμα να αφορά τη μίξη μεταξύ rock και blues μέσα από τη χρήση ηλεκτρικών 

οργάνων και ήχων που στα χέρια επιδέξιων εκτελεστών (Jimmy Hendrix, Jefferson 

Airplane), παίρνοντας τη μορφή της λεγόμενης acid ή psychedelic rock (Salzman, 1983)  

Επιπροσθέτως, το ρεύμα της ποπ κουλτούρας που συνόδευε τη δημοφιλή μουσική 

κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια κάτι που για την jazz χρειάστηκε μερικές δεκαετίες και για 

την κλασική μουσική δύο αιώνες: να περάσει δηλαδή μέσα από ένα κύκλο «κλασικισμού, 

ρομαντισμού, πειραματικής μουσικής, νεοκλασικισμού και μουσικής αναβίωσης» Η ίδια 

ρευστότητα που χαρακτήριζε τα δημοφιλή τραγούδια, χαρακτήριζε και τους καλλιτέχνες 

τους, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις απεριόριστες δυνατότητες των νέων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών μέσων, έμοιαζαν να μετατοπίζονται από το ένα άκρο στο άλλο αυτού του 

ποικιλόμορφου πεδίου που αφορούσε τη δημοφιλή μουσική   (Salzman, 1983).  

Οι στίχοι των ποπ δημοφιλών τραγουδιών της δεκαετίας του '60 περιγράφουν θέματα 

που αφορούν την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής εκείνης, από την σεξουαλική 

απελευθέρωση μέχρι τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής.  Η  δημοφιλής μουσική έμοιαζε 

να διαρρηγνύει με την ενέργεια και τη ζωντάνια της την ακαμψία ενός συντηρητικού 

«κλασικού» μουσικού ακροατηρίου τόσο ανάμεσα σε νεότερες ηλικιακές κατηγορίες των 

φοιτητών και των καλλιτεχνών όσο και σε μεγαλύτερες όπως αυτές των ακαδημαϊκών και 

των διανοούμενων. Οι εκπρόσωποι της δημοφιλούς μουσικής εκείνης της εποχής αγνοούσαν 

ή αδιαφορούσαν για τους κανόνες που επέβαλλε η παραδοσιακή μουσική κουλτούρα. Αυτή η 

στάση ήταν απόρροια της ευρύτερης αντίληψης ότι οι κανόνες βλάπτουν την καλλιτεχνική 

δημιουργία και έμπνευση (Salzman, 1983). 

Μέχρι ένα βαθμό, κατά τον Adorno, τα δημοφιλή τραγούδια βασίζονταν στην 

απαίτηση του κοινού για μια απλή ψυχαγωγία και αυτή την απαίτηση έρχονταν να 

ικανοποιήσουν. Η ψυχαγωγία αυτή, είναι ένα πρόσκαιρος τρόπος διαφυγής των μαζών από 

όλα τα προβλήματα και φόβους που τους απασχολούν στην καθημερινότητα τους, αλλά και 

ένας τρόπος ικανοποίησης της επιθυμίας τους για κατανάλωση τυποποιημένων αγαθών 

(Adorno, 1997).  

Ο Shepherd (2003) υιοθέτησε στη μελέτη την έννοια του «παραδείγματος», όπως 

αυτή είχε εισαχθεί από τον φιλόσοφο Thomas Kuhn, υπό το πρίσμα ότι το παράδειγμα 
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αποτελεί ένα κλειστό σύνολο ιδεολογικών, αξιολογικών, πολιτιστικών, ηθικών πεποιθήσεων, 

το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο και το οποίο υιοθετείται από τις διάφορες κοινωνικές 

ομάδες. Κατά καιρούς τα πρότυπα αυτά ή «παραδείγματα», αντικαθιστούνται από άλλα, 

μετασχηματίζοντας έτσι ριζικά τις πεποιθήσεις αυτές. Ο Shepherd σημειώνει λοιπόν ότι 

τέτοια «πρότυπα» δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τη μουσική και 

ειδικά από τη δημοφιλή μουσική. Τα πρότυπα αυτά είχαν ιδιαίτερη απήχηση σε νεότερο 

ηλικιακά πληθυσμό και συχνά σχετίζονταν με την κοινωνική και πολιτική αντίσταση. Μια 

χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση προτύπου ήταν και περίπτωση του καλλιτέχνη της rock’ n’ 

roll, Elvis Presley, τα τραγούδια του οποίου ως φορείς μελωδιών, ρυθμών και άλλων 

στοιχείων που προέρχονταν από την μαύρη μουσική, επέφεραν τον ριζικό 

επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ λευκών και μαύρων στις ΗΠΑ. 

Οι μουσικολόγοι της δημοφιλούς μουσικής αναζητούν απαντήσεις σε μια σειρά 

ερωτήσεων, όπως: ποιοι είναι οι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της δημοφιλούς μουσικής; 

τι προκάλεσε την αλλαγή στο δημοφιλές στιλ μεταξύ του Frank Sinatra και του Elvis Presley; 

υπάρχει κάποιος κανόνας για τη δημοφιλή μουσική; πού μπορούμε να εντοπίσουμε τις ρίζες 

της δημοφιλούς μουσικής; είναι η δημοφιλής μουσικής πάντα σε μια κατάσταση μετάβασης; 

είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε δημοφιλή ιδιώματα στα βάθη των αιώνων; (Scott, 2009). 

Οι πυρήνες της συζήτησης αφορούν επίσης  ευρύτερα θέματα σχετικά με τη δημοφιλή 

μουσική και την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο τα ερωτήματα αφορούν κυρίως τους 

μηχανισμούς χειραγώγησης της μουσικής βιομηχανίας και το κατά πόσον ή όχι οι 

καλλιτέχνες παρεκκλίνουν από την εθνική τους ταυτότητα για να προσελκύσουν ένα 

ευρύτερο κοινό. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, στη συζήτηση εντάσσονται θέσεις και 

αντιπαραθέσεις σχετικά με την ουσιοκρατία, τον ανθρώπινο παράγοντα και τον οικονομικό 

ντετερμινισμό. Σταδιακά, η μελέτη της υποδοχής της δημοφιλούς μουσικής μετατόπισε το 

κέντρο βάρους της από τις «μάζες» στους εφήβους, στις υποκουλτούρες, στις μουσικές 

σκηνές και στα νέα ιδιώματα (Scott, 2009). 

Ένας άλλος από τους τομείς της μελέτης που έχει άλλοτε εξέχουσα σημασία και 

άλλοτε μικρότερη είναι η σχέση της κοινωνικής τάξης με τις πολιτικές και ηθικές έννοιες της 

δημοφιλούς μουσικής. Τα θέματα περί ηθικής έρχονται και παρέρχονται κατά καιρούς, και 

συχνά αγγίζουν τα όρια του «ηθικού πανικού» ( Cohen, 1972). Η προσβολή της ηθικής έχει 

μια μακρά ιστορία που εκτείνεται από τις αρχές του βαλς μέχρι τη gangsta rap. Η δημοφιλής 

μουσική φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερη ηθική αγανάκτηση ακόμα και από τις 

κινηματογραφικές ταινίες: περισσότερη φασαρία, για παράδειγμα, γίνεται για τους rappers 

παρά για τις σκηνές της ακραίας βίας στον κινηματογράφο (όπως στις ταινίες του Quentin 
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Tarantino). Ίσως αυτό οφείλεται στην κοινή αντίληψη ότι η δημοφιλής μουσική είναι η 

κουλτούρα των νέων. Ο David Hesmondhalgh (2005:38) στέκεται επικριτικά σε 

συσχετισμούς αυτού του είδους και δηλώνει ότι η στενή σχέση μεταξύ της μελέτης της 

νεολαίας και της δημοφιλούς μουσικής ήταν το αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών 

συνθηκών, ενώ συμπληρώνει ότι αυτό θέτει εμπόδια στην κατανόηση της σχέσης της 

μουσικής με την κοινωνία.  

Τέλος, μερικοί θεωρητικοί μελετούν ειδικά τους χώρους όπου το κοινό έρχεται σε 

επαφή με τη μουσική, τους οποίους θεωρούν ως ελεγχόμενους, αν και είναι πιο αισιόδοξοι 

για την αυτονομία στις μουσικές ταυτότητες του κοινού. Ο Adam Krims (2007:32) μας 

συμβουλεύει να μην θεωρούμε ότι ο χώρος αντιπροσωπεύει αναγκαστικά και συμβολικά 

δυνάμεις κοινωνικού ελέγχου (δίνει το παράδειγμα του εμπορικού κέντρου) και ότι ο χώρος 

αντιπροσωπεύει τον τρόπο που οι άνθρωποι επιβεβαιώνουν τη σημασία των ειδικών και 

ιδιαίτερων περιοχών του κόσμου. Ο Βρετανός αρχιτέκτονας και θεωρητικός Robert 

Kronenburg (2012) μελέτησε τους χώρους όπου παρουσιάζεται σήμερα η δημοφιλής 

μουσικής και τους χώρισε σε τέσσερις κατηγορίες:  

-Συνασπισμένοι χώροι: οι χώροι που χρησιμοποιούνται για κάτι άλλο και προσωρινά 

επιλέγονται για συναυλίες δημοφιλούς μουσικής 

-Προσαρμοσμένοι χώροι: χώροι που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για κάτι άλλο αλλά 

έχουν διαμορφωθεί για μουσική χρήση 

-Δημιουργημένοι χώροι: χώροι που κατασκευάζονται ειδικά για τη μουσική παράσταση 

-Κινητοί χώροι: χώροι που στήνονται προσωρινά για μία μουσική παράσταση.  

Οι Minor et al. (2004) μελέτησαν τη μουσική παράσταση δημοφιλούς μουσικής από την 

πλευρά του κοινού και ισχυρίστηκαν ότι έξι παράγοντες έχουν σημασία για το ακροατήριο. 

Αυτοί είναι (κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας): η εμφάνιση του μουσικού, η σκηνή, η 

μουσική ικανότητα, η αλληλεπίδραση με το κοινό, ο εξοπλισμός και ο ήχος. Η κατηγορία 

«σκηνή» περιέχει τέσσερα στοιχεία: διακόσμηση, φωτισμός σκηνής, διακοσμητικό φόντο και 

φωτισμός φόντου. Στην κατηγορία «εξοπλισμός» εντάσσουν τη θερμοκρασία, τα καθίσματα 

και τους χώρους στάθμευσης. Τέλος, ο ήχος είναι σημαντικός από την άποψη της ακουστικής 

του χώρου και του τεχνικού εξοπλισμού για την ενίσχυση του ήχου.   

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι πολλά στοιχεία που θεωρούνται ως σημαντικά από το 

κοινό για μία συναυλία δημοφιλούς μουσικής είναι μη-μουσικά. 

Γενικά, η πολυπλοκότητα των δικτύων  χώρου / χρόνου /  ανθρώπων και η ποικιλία των 

πιθανών παραγόντων (έμποροι, μουσικά όργανα, καφέ-μπαρ, κέντρα νεότητας, καταστήματα 
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δίσκων, κέντρο τεχνών, μπαρ, κέντρα νεότητας, κ.λπ.) παίζουν σημαντικό ρόλο στη μουσική 

δημιουργία και στην πρόσληψη της μουσικής (Frith, 2013).  

Συνολικά, η ανάγκη για την μελέτη της δημοφιλούς μουσικής είναι περισσότερο επιτακτική 

από ποτέ, καθώς αυτή  τείνει να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο  στην καθημερινή 

και οικονομική ζωή των ανθρώπων (Tagg, 1982: 38). Ακούμε μουσική στο αυτοκίνητο μας, 

στο μαγαζί που κάνουμε τα ψώνια μας, στο δρόμο από πλανόδιους μουσικούς, ακόμα και 

στο πάρκο από μικρά παιδιά που τραγουδάνε. Με λίγα λόγια, όπως σημειώνει ο Frith (2003). 

η μουσική έχει εισχωρήσει σε κάθε πεδίο της καθημερινότητάς μας.  

 

4.2.1. Δημοφιλής μουσική και «σοβαρή μουσική» 

 

Στις δυτικές κοινωνίες, η διάκριση της μουσικής από τη μη-μουσική είναι 

επιτελεστική και προσδιοριστική για το αποτέλεσμα των επαναληπτικών δράσεων που 

παραπέμπουν σε συγκεκριμένους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες των Δυτικών πρακτικών της 

μουσικής εκτέλεσης έχει οδηγήσει στον εξορθολογισμό της κατωτερότητας ή τον 

«πρωτογονισμό» των μουσικών πολλών μη-δυτικών πολιτισμών. Επιπλέον, αυτός ο ίδιος ο 

εξορθολογισμός έχει χρησιμεύσει για να διαχωρίσει την «υψηλή» από τη «χαμηλή» 

κουλτούρα, και τη «κλασική» από τη δημοφιλή μουσική (Gould & Mantie, 2008).  

Στην Ευρώπη του 19ου και του 20ου αιώνα, η κλασική μουσική εξυπηρετούσε όχι 

μόνο την δόμηση μιας εθνικής ταυτότητας χωρίς αιχμές, αλλά και την δημιουργία μιας 

εγγράμματης αστικής τάξης, που θα διακρίνονταν από τον τότε αγροτικό πληθυσμό. 

Μουσικά μορφωμένοι θεωρούνταν αυτοί που μπορούσαν να διαβάζουν και να γράφουν 

μουσική, αυτοί που μπορούσαν να αναγνωρίσουν την αξία της, να θαυμάσουν το μεγαλείο 

της και τη δεξιοτεχνία των ερμηνευτών της. Επίσης, ήταν αυτοί που είχαν πρόσβαση στους 

χώρους που διδασκόταν και αναπαραγόταν η μουσική αυτή. Και για την τότε Ευρώπη η μόνη 

μουσική που εμπεριείχε ανάγνωση και γραφή, που είχε τοποθετηθεί σε βάθρο, που 

ανταποκρινόταν στις αξίες και τις ανάγκες της ανερχόμενης αστικής τάξης, και που 

αναπαραγόταν στους χώρους στους οποίους η τάξη αυτή κινούταν, ήταν η μουσική που 

ονομάζουμε «κλασική» (Παπασταύρου, 2010:81).  

Τα επόμενα χρόνια και ειδικά από τη δεκαετία του 1980 φάνηκε ότι η διάκριση 

μεταξύ δημοφιλούς μουσικής και σοβαρής μουσικής ότι δεν είχε τόσο νόημα καθώς τέχνη 

και ψυχαγωγία άρχισαν να συγκλίνουν αντί να απομακρύνονται όπως συνέβαινε κατά το 

παρελθόν. Έτσι το ενδιαφέρον όχι μόνο της καλλιεργημένης μεσαίας τάξης των σύγχρονων 
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κοινωνιών αλλά ακόμα και των εκπροσώπων της σοβαρής μουσικής άρχισε να προσελκύεται 

από το είδος της δημοφιλούς μουσικής (Scott, 2001). 

Έγινε φανερό ότι η σχέση της δημοφιλούς μουσική με την «κλασική» μουσική ήταν 

διττή και ταυτόχρονα αντιφατική. Ενώ από τη μία φαινόταν να την επισκιάζει, από την άλλη 

πολλοί μουσικοί του κλασικού «στρατοπέδου» μετακινήθηκαν στους κόλπους της 

δημοφιλούς μουσικής. Η ευρύτητα, η ευελιξία και ποικιλομορφία που χαρακτήριζε το 

περιεχόμενο της αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι με αυτήν αποφάσισαν να εμπλακούν 

και πολλοί μουσικοί που προέρχονταν από τον «κλασικό » χώρο ή που είχαν κλασική 

παιδεία. Ο Frank Zappa για παράδειγμα, είχε κλασικές σπουδές και βαθιά επηρεασμένος από 

τον Varese συνέθεσε μουσική δωματίου, ενώ καλλιτέχνες όπως ο Joshua Rifkin που διεύθυνε 

αναγεννησιακή μουσική, ήταν εκτελεστής ragtime και pop τραγουδιών (Salzman, 1983.)  

Κάποιες βασικές διαφορές της δημοφιλούς μουσικής από τη «σοβαρή μουσική» είναι  

ότι η πρώτη προορίζεται να περιγράψει την παρούσα εποχή, γίνεται δηλαδή αντιληπτή ως 

«μουσική του παρόντος», η οποία ωστόσο αδυνατεί να υπερβεί τόσο τις ιστορικές όσο και 

τις κοινωνικές δυνάμεις (Bowman, 2004: 36). Σε αντίθεση, η σοβαρή μουσική θεωρείται ότι 

έχει τη δυνατότητα να υψωθεί πέρα και πάνω από χώρο και το χρόνο, καθώς είναι 

ανεξάρτητη και δεν καθορίζεται από αυτά τα στοιχεία, όπως συμβαίνει στη δημοφιλή 

μουσική (Frith, 1987: 133). Ωστόσο, σύμφωνα με τις Davies & Blair, οι ερμηνείες αυτές 

τείνουν να υπεραπλουστεύουν και να γενικεύουν την αξία της δημοφιλούς  μουσικής, 

συμβάλλοντας έτσι στον υποβιβασμό της (Davis & Blair, 2012: 71). Βέβαια ο Frith θεωρεί 

ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί και στη δημοφιλή μουσική και υπάρχουν τέτοιες 

περιπτώσεις. Εν ολίγοις, πιστεύει ότι η δημοφιλής μουσικής δεν παγιώνετε σε κάποιο 

χρονικό πλαίσιο αλλά αντίθετα αναβιώνει μέσω των  διασκευών και των επανακυκλοφοριών 

και συνεπώς αποσπάται όλο και περισσότερο από τον στατικό ιστορικό χρόνο. Αναφέρει ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση των Beatles, οι οποίοι μπορούν κάλλιστα να 

είναι για κάποιον ένα συγκρότημα της δεκαετίας του ’90 όσο ήταν και του ’60 (Frith, 2007: 

254). 

Η καλλιτεχνική και ιστορική αξία της «σοβαρής» μουσικής έχει την ποιότητα ώστε 

να παραμείνει αναλλοίωτη στο χρόνο. Το πλαίσιο της είναι περισσότερο κανονιστικό από 

την άποψη ότι έχει καταφέρει να αγγίξει τους ανθρώπους έξω από τους κανόνες του 

μάρκετινγκ και της αγοράς. Σε αντίθεση το πλαίσιο της δημοφιλούς μουσικής, η οποία έχει 

ως σκοπό την ψυχαγωγία,  είναι περισσότερο λειτουργικό και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τον κόσμο της διαφήμισης. Παρόλο που η δημοφιλής μουσική έχει υιοθετήσει έννοιες, 

όπως «κλασικό» (για το χαρακτηρισμό κάποιου τραγουδιού) και έχει αποκτήσει δικούς της 
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θεσμούς, όπως το Hall of Fame, απέχει μακράν από το να θεμελιώσει με όρους θεσμικούς 

την ύπαρξη μιας παράδοσης, η οποία να λειτουργεί ως αφετηρία και ως κριτήριο σύγκρισης 

(Frith, 2007: 255). 

4.2.2. Ο ρόλος και οι διαστάσεις της μουσικής βιομηχανίας    

 

Στις καπιταλιστικές κοινωνίες και οικονομίες του δυτικού κόσμου, η μουσική δεν 

παύει να αποτελεί μια μεγάλη επιχείρηση. Τα προϊόντα αυτής της επιχείρησης δεν αφορούν 

μόνο τα τραγούδια, αλλά περιλαμβάνουν και ένα μεγάλο φάσμα που σχετίζεται με διάφορα 

αντικείμενα και δραστηριότητες όπως η εμπορία των μουσικών οργάνων, η διεξαγωγή 

συναυλιών, η βιομηχανία κατασκευής συσκευών για την αναπαραγωγή του ήχου, κ.α. 

(Μπαλτζής, 2002).  

Σήμερα η μουσική σχετίζεται πολλαπλά με την κατανάλωση. Καταναλώνεται με τη 

μορφή τραγουδιών, μουσικών βίντεο και συναυλιών, ενώ η κατανάλωσή της είναι επίσης 

αναπόσπαστο στοιχείο στην κατανάλωση άλλων μορφών τέχνης, όπως οι κινηματογραφικές 

ταινίες και η διαφήμιση, αλλά και ως ηχητικό υπόβαθρο στα εμπορικά κέντρα, στα 

εστιατόρια, σε ανελκυστήρες, σε βόλτες με το αυτοκίνητο (Suisman, 2009· Bradshaw & 

Holbrook, 2008· Scott, 1990).  

Συνεπώς, η δημοφιλής μουσική αποτελεί ένα από τα βασικότερα καταναλωτικά 

προϊόντα της πολιτιστικής και μουσικής βιομηχανίας (Knox & Steven, 2009), το οποίο 

προορίζεται για να συμπληρώσει με ψυχαγωγικό τρόπο τα κενά στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων, (Bowman, 2004: 36, στο  Davies & Blair, 2012: 71). Η εμπορευματοποίηση 

στιγματίζει αρνητικά τόσο την ποιότητα όσο και κάθε προσπάθεια αυθεντικής μουσικής 

έκφρασης καθώς, σύμφωνα με τον Βρύζα (1997), προσανατολίζει τους καλλιτέχνες και τους 

δημιουργούς σε επιτυχίες εφήμερες που θα έχουν καθαρά εμπορική επιτυχία. 

Η πολιτιστική βιομηχανία ήταν αυτή που, σύμφωνα με τον Adorno, επέφερε  το τέλος 

της παραδοσιακής κλασικής μουσικής (Αντόρνο, 1997:92). Καθώς η μουσική γίνονταν 

προϊόν μιας πολιτιστικής βιομηχανίας, η αξία και η σημασία της μουσικής αυθεντίας άρχισε 

να παραμερίζεται από την επέλαση μιας άκριτης και άμουσης κοινής γνώμης, η οποία 

αδυνατούσε, κατά τον Adorno, να κατανοήσει  εις βάθος την πραγματική φύση και 

λειτουργία της μουσικής (Αντόρνο, ό.π. 46). 

Το μουσικό κοινό αντιμετωπίζονταν από την πολιτιστική βιομηχανία ως αντικείμενο, 

κάτω από  τον ισχυρισμό ότι η προσφορά διαμορφώνεται από τη ζήτηση. Με άλλα λόγια, 

αυτό που ζητούν οι ακροατές, αυτό παίρνουν. Η βιομηχανία της εμπορικής μουσικής έπρεπε 
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να αποσπά την προσοχή του ανθρώπου από τα προσωπικά του ζητήματα και να τη στρέφει 

στα πρότυπα που αυτή παρήγαγε. Ωστόσο την ίδια στιγμή που έστρεφε την προσοχή του 

επάνω στα τραγούδια της υπήρχε το ρίσκο να γίνει αντιληπτός ο τυποποιημένος χαρακτήρας 

της. Για αυτό και ήταν απαραίτητη η αέναη συσκότιση του οπτικού πεδίου του ακροατή από 

αναρίθμητα μουσικά προϊόντα της δημοφιλούς μουσικής που έφερναν την ταμπέλα 

«καινούριο» (Αντόρνο, 1997:185). 

Ο Adorno υποστήριξε επιπροσθέτως ότι η τυποποίηση ήταν βασικό χαρακτηριστικό 

της σύγχρονης βιομηχανικής μαζικής παραγωγής, Κάτι ανάλογο συνέβαινε και στη δημοφιλή 

μουσική όσον αφορά το κομμάτι της προώθησης και της διανομής. Στο πεδίο της 

παραγωγής, ο Γερμανός κοινωνιολόγος θεωρούσε ότι η συγκεντρωτισμός διακατείχε την 

οικονομική οργάνωση. Εν τούτοις, σχετικά με τον κοινωνικό τρόπο παραγωγής της διέκρινε 

ότι κυριαρχείται από έναν ατομικισμό, καθώς διαδικασίες όπως ο καταμερισμός της εργασίας 

που χαρακτήριζαν τη βιομηχανική μαζική παραγωγή, δεν είχαν εισχωρήσει ακόμα στο 

εσωτερικό της παραγωγής της δημοφιλούς μουσικής. Η δημοφιλής μουσική δηλαδή είχε εν 

μέρει υιοθετήσει μέχρι τότε τις βιομηχανικές μεθόδους. Για αυτό αναζητούσε τις αιτίες της 

τυποποίησης της δημοφιλούς μουσικής έξω από τη διαδικασία της εκβιομηχάνισης των 

δυτικών κοινωνιών (Adorno, 1997:175).  

Η εκ νέου σύλληψη των «πολιτιστικών βιομηχανιών» ως «δημιουργικών 

βιομηχανιών», και η αντιπαράθεση μεταξύ της επένδυσης στην εξέλιξη του καλλιτέχνη και 

της επώασης των επιχειρήσεων του κλάδου, αποτελούν νέα θέματα συζήτησης στο πεδίο 

( Hesmondhalgh & Pratt, 2005). Οι Frith και Cloonan (2008:189) σημειώνουν μια παγκόσμια 

στροφή στην αλλαγή της χιλιετίας «από τις πολιτιστικές πολιτικές στις πολιτικές των 

πολιτισμικών βιομηχανιών, και από τη διαχείριση της δημοφιλούς μουσικής ως ένα θέμα 

κοινωνικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην αντιμετώπιση της βιομηχανίας της 

δημοφιλούς μουσικής ως ζήτημα οικονομικού ενδιαφέροντος». 

4.3. Οι θέσεις της Σχολής της Φρανκφούρτης για τη δημοφιλή μουσική 

μέσα από τον κριτικό λόγο του Adorno 

Η Σχολή της Φρανκφούρτης άσκησε δριμεία κριτική στον καταναλωτισμό, στην 

πολιτιστική βιομηχανία, στον ναζισμό-σταλινισμό και στη μαζική κουλτούρα. Επίσης 

εστίασε στην τέχνη και τον πολιτισμό και υποστήριξε ότι η τέχνη άρχισε να εκφυλίζεται, να 

χάνει τον ανατρεπτικό της ρόλο και να πριμοδοτεί την κυρίαρχη ιδεολογία του καπιταλισμού 

(Jay, 2009:143).  
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Πιο συγκεκριμένα μέσα από το σύγγραμμα «Μελέτη της εξουσίας και της 

οικογένειας» η Σχολή ερευνά τις αιτίες που (εξ)αναγκάζουν μερίδα του πληθυσμού να 

γοητεύεται και να υποτάσσεται σε απολυταρχικά καθεστώτα. Τα κοινωνιολογικά 

συμπεράσματα των στοχαστών της Φρανκφούρτης –αποτυπωμένα σε ένα ευρύ έργο-όχι 

μόνο  είναι συνδεδεμένα με το Μαρξιστικό οικοδόμημα αλλά προσδίδουν και νέες 

διαστάσεις καθώς υποστηρίζουν ότι οι θεωρίες του Μαρξ «για το χρήμα, την αξία, την 

ανταλλαγή και το φετιχισμό του εμπορεύματος δεν ισχύουν μόνο στο πεδίο της οικονομίας 

αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο το πεδίο των κοινωνικών σχέσεων» και ως εκ τούτο «οι 

ανθρώπινες σχέσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, κυριαρχούνται από ανταλλακτικές αξίες και 

εμπορευματικές μορφές». Ο συλλογισμός αυτός τεκμηριώνει την άποψη «για μια 

ολοκληρωτικά διευθυνόμενη οικονομία» υπό την εποπτεία του μονοπωλιακού καπιταλισμού 

και του βιομηχανικού κράτους. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την αρωγή της τεχνολογίας, 

της ιδιωτικής επιχείρησης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Τούτος ο 

μετασχηματισμός είναι που εγκαθιδρύει τον έλεγχο, τον φόβο και προκαλεί την «παρακμή 

της δημοκρατίας και τη διάβρωση ως ολική απώλεια της ηθικής υπευθυνότητας των ατόμων». 

(Τσακίρης,2009)Ποιος όμως ο ρόλος της δημοφιλής μουσικής ως μέσο, εργαλείο και γρανάζι 

της καπιταλιστικής ομοιομορφίας; 

Ένα από τα βασικά διδάγματα του Adorno είναι ότι γενικά ο πολιτισμός μπορεί και 

υποτάσσει σχεδόν κάθε τέχνη που του ασκεί κριτική, κάθε  επαναστατική τέχνη (Adorno,  

([1949]2003). Αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα της τεράστιας δύναμης της δημοφιλούς 

κουλτούρας, ή της επιθυμίας του πολιτισμού να δανείζεται το κύρος της τέχνης. Ο 

πολιτισμός έχει συμφέρον να αφομοιώνει την αιχμή του δόρατος διότι αυτό είχε επίδραση 

στην κοινωνία. Φυσικά, οι καλλιτέχνες και οι θεωρητικοί της τέχνης γνωρίζουν ότι ο 

πολιτισμός θέλει γενικά να «εξημερώνει» την τέχνη, με τρόπους που κρύβουν τους 

μηχανισμούς εξημέρωσης. Ο Benjamin το αντιμετώπιζε ως κάτι μοιραίο, ως θέμα την 

εξέλιξη της τέχνης. Ο Adorno το έβλεπε ως εξαιρετικά προβληματικό (Rush, 2010:57-58). 

Το ερώτημα για το ποια είναι η σχέση της μουσικής με το κοινό εξακολουθεί να παραμένει 

αρκετά επίκαιρο. Για τους φιλοσόφους της Σχολής της Φρανκφούρτης, το ερώτημα αυτό δεν 

μπορεί να διερευνηθεί ανεξάρτητα από το ζήτημα της λειτουργίας και επίδρασης που ασκεί η 

μουσική μέσα στην κοινωνία.  

Για τον Adorno, ο εκδημοκρατισμός των δυτικών κοινωνιών από τη μία πλευρά  

απελευθέρωσε τη δυναμική της κοινής γνώμης, αλλά από την άλλη πλευρά περιόρισε την 

ελευθερία της μουσικής αλλά και της τέχνης γενικότερα. Από εκεί που η μουσική 

απευθύνονταν σε ένα περιορισμένο σύνολο καλλιεργημένων και πνευματικά ανεξάρτητων 
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αστών, η διεύρυνση του δημόσιου βίου και ο εκδημοκρατισμός της κοινωνικής 

πραγματικότητας, γκρέμισε το τείχος ανάμεσα στις μάζα και στη μουσική, επιφέροντας έτσι 

τον εκφυλισμό της δεύτερης. Κατά συνέπεια, η καθολική διάδοση της μουσικής, που έφθανε 

ολοένα και πιο κοντά στα πεδία της απλής καθημερινής ζωής, κρύβει ένα κίνδυνο: την 

υπονόμευση αυτής της ζωής (Adorno, 1997:34). 

Σύμφωνα με τον Adorno ο όρος δημοφιλής μουσική, χρησιμοποιείται για το είδος 

αυτό που διακρίνεται από τη σοβαρή μουσική (ο διαχωρισμός μεταξύ δύο μουσικών 

κατηγοριών πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη αρκετά πριν η δημοφιλής μουσικής εμφανιστεί 

στην Αμερική). Σκοπός του είναι να εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοφιλούς 

μουσικής που την διαφοροποιούν από τη σοβαρή μουσική αλλά και ποιος είναι ο πρακτικός 

κοινωνικός της ρόλος και η κοινωνική της λειτουργία (Adorno, 1997: 165-166). 

Καταρχήν σημειώνει ότι η δημοφιλής μουσική  μετατρέπει  την ίδια την εμπειρία της 

μουσικής ακρόασης σε μια παθητική διαδικασία. Ο τρόπος με τον οποίο το επιτυγχάνει αυτό 

βασίζεται σε ένα «τέχνασμα» που αφορούσε τη σχέση της λεπτομέρειας με το όλο σύνολο 

του μουσικού περιγράμματος. Ενώ στη σοβαρή μουσική οι λεπτομέρειες αντλούσαν το 

νόημα τους μέσα από μια αμοιβαία σχέση αλληλεπίδρασης με το όλο περίγραμμα, στη 

δημοφιλή μουσική συνέβαινε σχεδόν το αντίθετο. Το όλον δεν είχε να κάνει τόσο με τις 

ιδιαίτερες λεπτομέρειες που το συνέθεταν, όσο με προπαρασκευασμένες φόρμες και τύπους 

οι οποίες είχαν την ικανότητα να προϊδεάζουν και να προδιαθέτουν τον ακροατή (Adorno, 

1997: 168-169). Τα πρότυπα ή στερεότυπα της εμπορικής μουσικής παγιώθηκαν πολύ 

γρήγορα και ο στόχος ήταν διττός. Από τη μία πλευρά, ήταν να ικανοποιήσει τις ορέξεις των 

μουσικά απαίδευτων ακροατών και από την άλλη να τους κάνει να θεωρήσουν ότι αυτό που 

ακούν είναι η κανονική ή «φυσική» μουσική (ό.π: 177). 

Βασικό χαρακτηριστικό της δημοφιλούς μουσικής θεωρούσε ότι είναι η τυποποίηση. 

Η τυποποίηση προέκυψε μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία κατασκευής στερεότυπων, 

εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ειδών που απαρτίζουν αυτή την κατηγορία και είναι ίσως το 

βασικότερο στοιχείο που διακρίνει αυτή τη μουσική από τη σοβαρή. Από τη δομή και τη 

μορφή μέχρι το ρυθμό και το περιεχόμενο τους, τα κομμάτια της δημοφιλούς μουσικής ή 

αλλιώς τα λεγόμενα «χιτ» βασίζονταν πάνω σε δοκιμασμένα στερεότυπα. Τα «χιτ» 

ακολουθούσαν συγκεκριμένα μοτίβα τα οποία στα αυτί του ειδήμονα έμοιαζαν ότι 

στερούνταν της ελευθερίας την οποία απολάμβαναν οι δημιουργοί της σοβαρής μουσικής και 

έγιναν αντικείμενα προς απομίμηση εξαιτίας της εμπορικής τους επιτυχίας. Με άλλα λόγια, 

στα δημοφιλή τραγούδια η τυποποίηση των εσωτερικών εδικών λεπτομερειών έχει ως 
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αποτέλεσμα το τραγούδι να μοιάζει περισσότερο με μία μηχανική κατασκευή (Adorno, 1997: 

167-170). 

Με την εισήγηση της έννοιας της τυποποίησης, ως βασικό χαρακτηριστικό της 

δημοφιλούς μουσικής, ο Adorno μετατόπισε το ζήτημα της διάκρισής της από τη σοβαρή 

μουσική σε κάτι παραπάνω από μια απλή διάκριση επιπέδων, στα οποία μέχρι τότε 

κυριαρχούσαν έννοιες όπως «χαμηλό και υψηλό», «απλό και σύνθετο, «απλοϊκό και 

εξεζητημένο». Δηλαδή, η τυποποίηση αποτελεί βασική έννοια στην κατανόηση του 

διαχωρισμού μεταξύ σοβαρής και δημοφιλούς μουσικής (Adorno, 1997: 173). Η τυποποίηση 

πρόβαλε λοιπόν ως ένα θεσμικό προϊόν μιας ανταγωνιστικής και οικονομικής κουλτούρας, 

την οποία διαμόρφωσαν τα κέντρα διανομής και η οποία εξάλειφε κάθε έκφραση 

διαφορετικότητας και κάθε ατομικισμού (ό.π:176). 

Η μαζική επέκταση της μουσικής στο ευρύ κοινό έχει αποπροσανατολίσει την κοινή 

γνώμη από τη διαμόρφωση μιας κριτικής άποψης, η οποία να μπορεί να εκτιμήσει 

αποστασιοποιημένα και ακέραια ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος και ο σκοπός της μουσικής. 

Οι ευθύνες φυσικά εμπίπτουν και στις δύο πλευρές. Από τη μία, στους «εμπορικούς» 

εκπροσώπους της μουσικής που αποκομίζουν τα οικονομικά οφέλη από αυτή τη καθολική 

διάδοση της μουσικής, και από την άλλη στην άκριτη και ακόρεστη ζήτηση του κοινού. 

Αυτή η εξέλιξη διαγράφει τη βαθιά διάκριση μεταξύ ενός μουσικού κοινού το οποίο δεν είναι 

ειδήμονες και ενός συνόλου δυσαρεστημένων ειδικών, οι οποίο νιώθουν ότι χάνουν την 

ελευθερία τους (Adorno,  [1949]2003· Adorno, 1997). 

Συνεπώς, το άτομο οφείλει να έχει κάποια μουσική παιδεία ή τουλάχιστον να έχει 

κάποια γνώση της μουσικής παράδοσης, ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος να τον κατακλύσει 

το ρεύμα της κοινής και μαζικής γνώμης, αποξενώνοντας τόσο τον ίδιο όσο και τη 

συλλογικότητα στην οποία ανήκει, από το αντικείμενο της μουσικής (Αντόρνο, 1997: 33). Οι 

ακροατές της δημοφιλούς μουσικής, συμπληρώνει ο Adorno, αδυνατούν να κατανοήσουν τη 

μουσική εν γένει ως γλώσσα, ειδάλλως θα αποστρέφονταν τον τυποποιημένο και 

επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της. Η μουσική ως γλώσσα, μετασχηματίζεται μέσα από 

αντικειμενικές διαδικασίες, αποκτώντας έτσι μια ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία. Οι 

τυποποιημένοι ρυθμοί και  τα πρότυπα των δημοφιλών τραγουδιών απευθύνονταν σε μία 

αυτοματοποιημένη και μηχανική κοινωνική συλλογικότητα. Μια συλλογικότητα 

ομοιόμορφη, όπου η ατομικότητα δεν είχε καμία θέση και ο άνθρωπος ήταν χρήσιμος μόνο 

ως εργαλείο αυτής της ευρύτερης μηχανής, η λατρεία της οποίας ανάγονταν σε ύψιστη αξία 

(Adorno, 1997:185). 
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Γενικά, ο Adorno στιγμάτιζε το γεγονός ότι ο καθένας μπορούσε να ασκήσει κριτική 

για τη μουσική χωρίς να έχει την κατάλληλη κρίση. Η άνοδος ενός άκριτου ατομικισμού 

είναι η αιτία για την διαμόρφωση μιας μάζας χωρίς ταυτότητα και σκοπό, η οποία 

διαστρεβλώνει τη φύση της μουσικής εμπειρίας και της μουσικής ταυτότητας. Θεωρούσε ότι 

στην εποχή του οι διάφορες μουσικές ομάδες της κοινής γνώμης, οι οποίες διατηρούσαν την 

παράδοση καλλιτεχνών όπως ο Brahms και ο Wagner, άρχισαν να χάνουν έδαφος από την 

άνοδο μιας άκριτης ατομοκρατίας, η οποία ως βασική συνιστώσα της μαζικής γνώμης, 

διαμορφώνονταν σε ένα μεγάλο βαθμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Adorno, 1997:35).  

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτειναν να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη όλο και σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Ο Adorno υπογράμμιζε το γεγονός ότι η επιρροή τους ήταν τόσο ισχυρή 

που συχνά το υποκείμενο διαμόρφωνε την ταυτότητα του μέσα από αυτό του υποδείκνυαν τα 

μέσα μαζικής πληροφόρησης. Αυτή η απώλεια του εσωτερικής ταυτότητας του ατόμου και η 

ταύτιση της με τον εξωτερικά διαμορφωμένο, από τα κέντρα διαμόρφωσης της γνώμης, 

κόσμο, οδηγούσε, σύμφωνα με τον Adorno, στη διαμόρφωση μιας εσφαλμένης σχέσης 

μεταξύ του ανθρώπου και της μουσικής (Adorno, 1997: 36) που ήταν απόρροια της 

παρακμής της κριτικής. Η κριτική ως διαμεσολαβητικό μέσο ανάμεσα στην κοινή γνώμη και 

τη μουσική, έτεινε να αποκρυσταλλώνει, εσφαλμένα, τις υποκειμενικές αντιλήψεις περί 

μουσικής (ό.π. 39).  

Ο Adorno δεν ήταν δύσπιστος απέναντι στην κριτική της μουσικής αυτής καθαυτής, 

καθώς τη θεωρούσε απαραίτητη ώστε η μουσική να οικειοποιηθεί κατά τρόπο ωφέλιμο και 

ευνοϊκό από την κοινή γνώμη. Ήταν εχθρικός απέναντι της μόνο στο βαθμό που αυτή 

συνδέεται «με θεσμούς κοινωνικού ελέγχου και οικονομικών συμφερόντων όπως ο Τύπος» 

(Adorno, 1997: 40). Εξάλλου και η κλασική μουσική, κατά τη γνώμη του, είχε γίνει κατά 

πολύ ένα εμπορικό προϊόν (Adorno [1949]2003). 

Για τον Adorno υπάρχουν πολλές  παραλλαγές απόψεων της κοινής γνώμης σχετικά 

με τον μουσικό κόσμο. Οι απόψεις αυτές  επηρεάζονται από τα ευρύτερα ενδιαφέροντα 

σχετικά με τα διάφορα είδη της μουσικής και φυσικά διαμορφώνουν στερεότυπα. Άρα, η 

κοινή γνώμη τείνει να διαμορφώνει μια στρεβλή αντίληψη για το τι θεωρείται φυσιολογικό 

στη μουσική  (Adorno, 1997:30). Όμως η σχέση της μουσικής με το κοινό είναι αμφίδρομη. 

Από τη μία, η ίδια η δραστηριότητα της μουσικής επιδρά, είτε με τρόπο ευνοϊκό είτε με 

τρόπο στρεβλωτικό, στο περιεχόμενο της ανθρώπινης γνώμης και από την άλλη, η 

ανθρώπινη γνώμη επιδρά πάνω στη λειτουργία της (Adorno, 1997) 

Υπό αυτό το πρίσμα το νόημα αλλά και ο ρόλος που αποκτά η μουσική εμπειρία 

πρέπει να διερευνηθούν σε αντιστοιχία με την ιδεολογία που επικρατεί στην εκάστοτε 



51 
 

κοινωνική εμπειρία. Φαινόμενα, όπως για παράδειγμα οι μαζικές λιποθυμίες μπροστά στην 

εμφάνιση κάποιου μουσικού αστέρα, τονίζουν τη δύναμη και την επιρροή που κρύβει η 

συλλογικοποίηση και κοινωνικοποίηση της εμπειρίας, στην προκειμένη περίπτωση της 

μουσικής εμπειρίας, οι συμπεριφορές που είναι άμεσα εξαρτημένες από τα μέσα προβολής 

και την κοινή γνώμη (Adorno, 1997). 

Συνοψίζοντας, ο Adorno επικεντρώθηκε στην ιδέα ότι η δημοφιλής μουσικής 

προσέφερε στις μάζες μια ψυχολογική διέξοδο από τη σκληρή και πιεστική πραγματικότητα, 

τους προσέφερε ένα υποκατάστατο. Ωστόσο οι ευθύνες δεν έγερναν μόνο προς την πλευρά 

της πολιτιστικής βιομηχανίας, η οποία έσπευσε να εκμεταλλευτεί αυτή την πραγματικότητα, 

σύμφωνα με τον Adorno. Οι μάζες επιζητούσαν μια τέτοια κατάσταση διότι είχαν 

τοποθετήσει τον εαυτό τους σε ένα φαύλο κύκλο εντός του οποίου ο εργάσιμος χρόνος 

εναλλάσσονταν από τον ελεύθερο, χωρίς καμία ουσιαστική διαφορά στις ψυχολογικές έξεις 

που χαρακτήριζαν την ποιότητα των δύο αυτών χρόνων. Εφόσον ο άνθρωπος επιζητούσε 

τυποποιημένα αγαθά, τότε δεν ήταν δυνατό ο ελεύθερος χρόνος του, να ξεφύγει από τον 

έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας των σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών. (Adorno, 

1997: 183-184).  

4.3.1 Η περίπτωση της τζαζ 

 

Ενδεικτικότερο παράδειγμα βιομηχανικού-πολιτιστικού προϊόντος, σύμφωνα με την 

Σχολή της Φρανκφούρτης και ειδικότερα για τον Adorno είναι αυτό της jazz μουσικής.   Στο 

δοκίμιο Jazz η αιώνια μόδα που συγγράφεται το 1953, ο Adorno –με την ιδιότητα όχι μόνο 

του φιλοσόφου αλλά και του μουσικού –  σε μια πολύπλευρη ανάλυση (μουσικολογική, 

φιλοσοφική, ψυχολογική και κοινωνιολογική) όχι μόνο προβαίνει στην αποδόμηση  της jazz 

αλλά και χωρίς περιστροφές την εντάσσει ως προϊόν χαμηλής ποιότητας ή καλύτερα 

κουλτούρας, της μουσικής βιομηχανίας.  

Ακόμα και στους πειραματισμός ή τους αυτοσχεδιασμούς της jazz, ο Adorno διέκρινε 

ότι διακατέχονταν από μια ψευδό – εξατομίκευση και ότι και εκεί είχε εισβάλλει η 

τυποποίηση. Στην ουσία οι αυτοσχεδιασμοί, στην πλειονότητα τους, ήταν ήδη 

προκαθορισμένοι από το γενικό περίγραμμα και όχι από τις εσωτερικές λεπτομέρειες. 

Θεωρούσε ότι ο «αυτοσχεδιασμός» προωθήθηκε μέσα από ένα σύνολο θεωρητικών όρων 

που καλλιεργήθηκαν από διαφημιστές και εκπροσώπους του μάρκετινγκ της jazz, ώστε να 

δημιουργήσουν μια επίφαση ατομικότητας, η οποία υποτίθεται ότι προέκυπτε από τις 

δεξιοτεχνικές ικανότητες του καλλιτέχνη. Σκοπός ήταν η παραπλάνηση του μουσικά 
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απαίδευτου ανθρώπου ο ίδιος αποτελούσε μέρος μιας μοναδικής εμπειρίας. Μία άλλη 

απόδειξη της ψευδό – εξατομίκευσης ήταν η ύπαρξη διάφορων ειδών που επικρατούσαν στο 

εσωτερικό της δημοφιλούς μουσικής. Όροι όπως «swing» και «sweet» χρησιμοποιούνταν 

απλά ώστε να δημιουργηθεί η επίφαση της διαφορετικότητας, ενώ στην πραγματικότητα τα 

τραγούδια αυτά ήταν βαθιά ομοιόμορφα και τυποποιημένα (Adorno, 1997: 180 – 181). Αυτή 

η ψευδό – εξατομίκευση εξέφραζε για τον Αντόρνο την κοινωνική λειτουργία της 

δημοφιλούς μουσικής να «προμηθεύει αναγνωριστικές φίρμες για τη διαφοροποίηση του 

πραγματικά αδιαφοροποίητου» (ό.π. 181) 

Τυποποίηση, αυτοματοποίηση, μαζική παραγωγή και κατανάλωση, στοιχεία δηλαδή 

που περικλείουν το μοντέλου του Φορντισμού, ο Adorno τα εντάσσει στην λειτουργία της 

μουσικής βιομηχανίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αναφορές σκοπός της jazz 

δεν είναι μόνο το μηχανικό βίωμα που αποχαυνώνει και αποξενώνει τον καταναλωτή, 

συνθήκες  με τις οποίες «οι πιστοί της τζαζ κόβουν την σχέση τους με την παράδοση της 

σοβαρής μουσικής», καθώς ο  «ενθουσιασμός μετατρέπεται σε μια προσγειωμένη στάση, 

στην οποία κάθε συναίσθημα συνδέεται με την τεχνική που είναι εχθρική προς οποιοδήποτε 

νόημα», (Adorno, 1997:131). Ο σκοπός της jazz προωθείται από κοινωνιολογικές και 

ψυχολογικές έξεις καθώς «είναι η μηχανική αναπαραγωγή ενός υπόστροφου στοιχείου, ενός 

συμβολισμού του ευνουχισμού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Adorno: «Παράτα τον 

ανδρισμό σου, δέξου τον ευνουχισμό», κοροϊδεύει και προτείνει μαζί ο ήχος του jazz 

συγκροτήματος που μοιάζει με τη φωνή ενός ευνούχου, «και θα ανταμειφθείς, θα γίνεις 

δεκτός σε μια αδελφότητα που μοιράζεται μαζί σου το μυστήριο της ανικανότητας 

[…]»(Adorno, 1997:133). 

Ο μουσικολογικός τρόπος κατασκευής της jazz, δηλαδή «η αποτελεσματικότητα 

ορισμένων τεχνικών, όπως της συγκοπής, των ημιφωνητικών, ημιοργανικών ήχων, των 

ιμπρεσιονιστικών αρμονιών και της πλούσιας ενοργάνωσης» και ο εκλεπτυσμένος τρόπος 

διαφήμισης της – στην προκειμένη περίπτωση το μέσον είναι το ραδιόφωνο –   αποτελούν τα 

μέσα παραγωγής για ένα αθάνατο προϊόν. Έτσι η αθανασία αυτή του προϊόντος δύναται «να 

υπηρετεί, θεμελιωδώς και προπάντων, τις ανάγκες μιας μηχανοποιημένης κοινωνίας για 

επανενσωμάτωση όλων των απωθημένων παρορμήσεων προς ανταρσία, εξατομίκευση και 

έκφραση μέσα στην παρούσα μορφή πραγματικότητας που τις αρνείται» (Τερζάκης, 2009). 

Ποιες είναι όμως εκείνες οι μουσικολογικές συνθήκες που κάνουν την τζαζ να είναι ένα 

ευτελές προϊόν; Ο Adorno υπογραμμίζει τα εξής: 

Η jazz για τον Adorno στηρίζονταν σε μια δομή η οποία είναι η πιο «στοιχειώδη 

μελωδική, αρμονική, μετρική και τυπική» και ως εκ τούτο παρουσιάζεται στην πιο απλοϊκή 
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της μορφή (Adorno, 1984:123). Αυτό που στο αυτί του μουσικού καταναλωτή φαντάζει ως 

πολύπλοκη δημιουργία στην ουσία είναι μια πλάνη καθώς παράγεται από «μια σειρά από 

διαρκώς επαναλαμβανόμενες φόρμουλες» (Adorno, 1984: 124). Όσον αφορά τις μουσικές 

συγκοπές, δηλαδή «ο ήχος που αρχίζει από το ασθενές ή δευτερεύον μέρος του μέτρου και 

επεκτείνεται χωρίς διακοπή μέχρι το ισχυρό ή κύριο μέρος» (Roland De Cante, 1961) και 

τους αυτοσχεδιασμούς, αυτά για τον Adorno είναι «περιττά ξόμπλια» (Adorno, 1984: 125). 

Είναι στοιχεία τα οποία εν τέλει «δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από να επιβεβαιώνουν την 

ακαμψία του συνόλου και να ενδυναμώνουν εντέλει την αυταρχική μονολιθικότητα του 

ρυθμού, ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι κατάγεται από στρατιωτικά εμβατήρια» (Τερζάκης, 

2009). Μ’ αυτά τα μουσικά τρυκ λοιπόν προκύπτει το «σόου» της jazz που εξυπηρετεί την 

μόδα της εποχής. Και για την επίτευξη αυτού του σκοπού η jazz απαρνιέται το νόημα της 

γνήσιας μουσικής σύνθεσης. Αντί αυτού υιοθετεί τις «μεταμφιέσεις της ελαφριάς μουσικής, 

αυτού του φοβερά κακόγουστου προϊόντος της βιομηχανίας δημοφιλών τραγουδιών» 

(Adorno, 1997: 125).  

Τέλος ο Adorno υπογράμμιζε εμφατικά ότι  η jazz στερείται από, «την απουσία κάθε 

καλλιτεχνικής φιλοδοξίας» […] (Adorno, 1997:136) κάτι που οδηγεί στο να  «αποκτούν 

πάντα αίγλη οι αμόρφωτοι που κάθονται μπροστά στο πιάνο. Πρόκειται πράγματι για 

αμόρφωτους». (Adorno, 19997: 134). Ισχύει όμως κάτι τέτοιο; Αν για τον Adorno η jazz 

ήταν αιώνια μόδα το 1953 –  σχολιάζοντας δηλαδή το μισό αιώνα ζωή της από «τότε που 

ξέσπασε στην Αμερική το 1914 ο μεταδοτικός της ενθουσιασμός» –  σήμερα εν έτη 2015 η 

τζαζ τι είναι; Ακόμη ανεξαρτήτως της χρονολογίας που γράφει ο Adorno ισχύουν τα 

προαναφερθέντα μουσικολογικά ατοπήματα;  

5. Τεχνολογία 

5.1. Μουσική και Τεχνολογία 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της παγκοσμιοποίησης που 

επηρέασε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, δεν άφησε ανεπηρέαστο τον κόσμο της 

μουσικής. Συστήματα μαζικής παραγωγής και νέες ψηφιακές οπτικοακουστικές μορφές 

επικοινωνίες άρχισαν να έχουν σταδιακά κεντρικό ρόλο στην παραγωγή και στη διανομή της 

μουσικής (Baltzis, 2002).  

Η είσοδος και η ραγδαία εξέλιξη των μέσων τεχνολογίας χαρακτηρίζει την μουσική 

του 20
ου

 αιώνα, ειδικά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σταδιακή βελτίωση αυτών των 
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μέσων, όπως ο δίσκος μακράς διαρκείας (long playing), η μαγνητοταινία, ο ραδιοφωνικός 

αναμεταδότης των FM, όπως και τα, χαμηλά σε κόστος αλλά υψηλά σε ποιότητα ευκρίνειας, 

μηχανήματα ηχογράφησης και αναπαραγωγής της μαγνητικής πολλαπλής εγγραφής με δύο 

και τέσσερα κανάλια (playback), άλλαξαν άρδην το νόημα της μουσικής επικοινωνίας. Η 

ηχογράφηση ήρθε να αντικαταστήσει τόσο το ρόλο όσο και την αξία της ίδιας της ζωντανής 

παρουσίασης. Ο δυναμισμός και η ορμή αυτής της τεχνολογικής επέκτασης ήταν τέτοιοι που 

δεν άφησαν αλώβητες καμία σχεδόν πλευρά του μουσικού κόσμου «από τη μελέτη της 

παραδοσιακής μουσικής, μέχρι την διάδοση των μουσικών ιδεών, την επίδραση των μαζικών 

μέσων ενημέρωσης και την κουλτούρα». Συνολικά, οι τεχνολογικές εξελίξεις του 20ου αιώνα 

έδωσαν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ελέγχει τον κόσμο της μουσικής: «από τον 

ολοκληρωτικό προ-καθορισμό μέχρι τον αυτοσχεδιασμό και την απροσδιοριστία […] όλοι οι 

συνδυασμοί είναι εφικτοί» (Salzman, 1983: 184).  

Όπως παρατηρεί ο Νικόλας Χρηστάκης (1999:186)  ο δίσκος επέτρεψε στο μουσικό 

έργο να «παγιωθεί». Έτσι, η έκφραση του εαυτού έπαψε να εξαρτάται από τους αστάθμητους 

παράγοντες μίας συναυλίας και αποκτά μία υλική βαρύτητα, ένα επικοινωνιακό έρμα που 

φαίνεται να εξασφαλίζει (κοινωνικά και ψυχικά) τον εκφραζόμενο. Η μουσική έκφραση 

σταθεροποιείται, φωτογραφίζεται σε μία συγκεκριμένη στιγμή της εξέλιξής της. Με τον ίδιο 

τρόπο φωτογραφίζεται και η συνολική ταυτότητα της ομάδας και των σχέσεων που την 

ορίζουν.  

Η άνοδος της τεχνολογίας στο χώρο της μουσικής ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην 

Αμερική όπου κατά τις αρχές του 20
ου

 αιώνα ήταν το κύριο θέμα με το οποίο ασχολούνταν οι 

συντάκτες των περιοδικών μουσικής, τα οποία προφήτευαν κατά κάποιο τρόπο και τη γένεση 

της ηλεκτρονικής μουσικής. Και τι επέφεραν τα νέα τεχνολογικά μέσα κατά τον 20
ου

 αιώνα; 

Από την μία πλευρά, έδωσαν σάρκα και οστά στις νέες ιδέες των μουσικών δημιουργών. Από 

την άλλη πλευρά, προσέφεραν τις απαραίτητες «γέφυρες» ώστε να αφομοιωθούν από το 

κοινό οι νέες μουσικές ιδέες. Ειδικά στην Αμερική κατά τις δεκαετίες του 1930 και 1940, 

ένας κύκλος από μοντερνιστές μουσικούς, όπως ο Edgar Varese, ο Henry Cowell, ο Carl 

Ruggles, η  Ruth Crawford Seeger και ο Charles Ives, διακηρύσσουν με τις συνθέσεις τους 

την έλευση μιας νέας τεχνολογικής εποχής, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύγχρονη μουσική. 

Ενώ μεταλαμπαδεύουν τη παράδοση της πειραματικής μουσικής φροντίζουν ταυτόχρονα να 

διαδώσουν ταυτόχρονα το πάντρεμα αυτής με τις νέες ιδέες και εξελίξεις που προεικόνιζε η 

εισβολή της τεχνολογίας στη σύγχρονη μουσική (Salzman, 1983). 

Η τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα στη μουσική του 20
ου

 αιώνα να αναμεταδώσει, 

αναπαραγάγει αλλά και να διατηρήσει σε αρχεία τα ποικίλα ηχητικά βιώματα της. Οι 
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βελτίωση των τεχνικών σχετικά με τις εγγραφές επέτρεψαν τη μορφοποίηση του ηχητικού 

υλικού σε όλο το φάσμα του. Η δυνατότητα των μαγνητοταινιών να αποκοπούν και να 

ανασυγκολληθούν, κατέστησε εφικτούς συνδυασμούς και αντιθέσεις που στο παρελθόν ήταν 

αδύνατοι, ενώ η σταδιακή είσοδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τους οποίους 

μπορούσαν οι δημιουργοί να συνθέτουν μουσική, έφερε στο προσκήνιο μια νέα αισθητική 

της μουσικής, αυτής που ήταν βασισμένη καθαρά στην τεχνολογία  (Salzman, 1983). 

Ειδικότερα, η τεχνολογία της ηχογράφησης και της αναμετάδοσης μέσω του 

ραδιοφώνου προσέφεραν ένα «παράθυρο» στο κόσμο, αντίστοιχο με αυτό που είχε 

προσφέρει η τηλεόραση, καθιστώντας έτσι καθολική τη μουσική εμπειρία. Δημιουργείται 

ένα νέο πλαίσιο στο οποίο οι μουσικοί δεν βρίσκονται και δεν μπορούν να βρίσκονται 

αποκομμένοι από τα κοινωνικά γεγονότα. Αυτές οι εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο την 

επαναδιαπραγμάτευση του κοινωνικού ρόλου της μουσικής, όπως επίσης και του ζητήματος 

σχετικά με την επίδραση των μέσων επικοινωνίας. Τόσο η έννοια του γενικού πλαισίου 

(context) όσο και αυτή του περιεχομένου (content) της μουσικής άρχισαν να λαμβάνουν 

σημασία αμφότερες μέσα από μία σχέση αλληλεξάρτησης. Αυτή η απεριόριστη δυνατότητα 

μπορεί να σήμαινε ότι στη μουσική «κάθε τι είναι δυνατό» ωστόσο σε καμία περίπτωση 

«τίποτα δεν αποκτά σημασία από μόνο του» (Salzman, 1983: 185). 

Η επίδραση της τεχνολογίας στην κουλτούρα  της μουσικής είναι τέτοια, που 

επιφέρει τον ολοκληρωτικό επαναπροσδιορισμό των πολιτισμικών βάσεων και αντιλήψεων 

και τη δημιουργία νέων πολιτισμικών μορφών, ιδανικών αλλά και τρόπων επικοινωνίας, 

σηματοδοτώντας έτσι το τέλος του μοντερνισμού, το οποίο εκμεταλλεύεται κατά τη δεκαετία 

του '60 η δημοφιλής μουσική, ώστε να αποκτήσει κάποια από τα γνωρίσματα που 

προσιδιάζουν σε ένα είδος τέχνης (Salzman, 1983). 

Μία συνέπεια της εισαγωγής των νέων τεχνολογικών μέσων ήταν η εξέλιξη στα 

καθιερωμένα ήδη μουσικής. Η αναπαραγωγή νέων ήχων και η ενσάρκωση νέων ιδεών ήταν 

σημαντικές συνέπειες της ανάπτυξης της μουσικής τεχνολογίας, αλλά όχι και οι πιο 

σημαντικές. Η σημασία της εισόδου των νέων μέσων εδράζεται περισσότερο στον «ολικό 

έλεγχο, τη δυνατότητα επανάληψης ηχητικών γεγονότων άπειρες φορές και στην ανάπτυξη 

νέων τρόπων επικοινωνίας» (Salzman, 1983: 204). Σύμφωνα με τον Hennion (2003), οι 

αυτοσχεδιασμοί της τζαζ δε θα ήταν εφικτοί εάν δεν υπήρχε η τεχνολογία της ηχογράφησης. 

Μεγάλοι καλλιτέχνες της τζαζ, όπως ο Parker, έμαθαν να δημιουργούν ακούγοντας ξανά και 

ξανά παλιότερες ηχογραφήσεις καλλιτεχνών όπως ο Hawkins και ο Young. Για τον Hennion, 

η τζαζ κατάφερε να καλύψει μέσα σε μια πεντηκονταετία αυτό που η κλασική μουσική 

χρειάστηκε πέντε αιώνες, και αυτό δε θα ήταν εφικτό χωρίς τη συμβολή των ηχογραφήσεων. 
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Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση αλλά και κινηματογράφος 

συνέβαλαν σημαντικά στη διάδοση και την εδραίωση της κουλτούρας και του πνεύματος που 

συνόδευαν το ρεύμα της δημοφιλούς μουσικής. Τα μέσα αυτά βοήθησαν στους καλλιτέχνες 

να διευρύνουν το κοινό τους αλλά και να κάνουν πραγματικότητα τις νέες ιδέες τους, 

γεγονός που αποτυπώνεται με την ευρεία χρήση, από πλευράς των καλλιτεχνών, των 

multimedia τεχνικών στις εκτελέσεις και τις ζωντανές παρουσιάσεις τους (Salzman, 1983). 

Από την άλλη πλευρά, τα νέα ψηφιακά μέσα του διαδικτύου έχουν υποσκελίσει τις έννοιες 

του «χώρου» και του «χρόνου». Έτσι ενώ η διαδικτυακή «πειρατεία» έχει επιφέρει την 

επαναδιαπραγμάτευση των πνευματικών δικαιωμάτων, ψηφιακά μέσα όπως του YouTube 

προσφέρουν τη δυνατότητα της άμεσης και γρήγορης διάδοσης της μουσικής. 

Το νόημα της επίδρασης που άσκησε η τεχνολογία δεν εξαντλείται απλά στην 

προσφορά νέων μέσων. Εφόσον η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίζει την 

ανθρώπινη εμπειρία, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, τότε αυτός ο 

μετασχηματισμός αφορά συνεπώς και την μουσική εμπειρία του ανθρώπου στα αμφότερα 

αυτά επίπεδα. Βέβαια αυτή η εξέλιξη δεν πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο (Salzman, 

1983). Όπως το θέτει ο Frith (2003: 93), εξαιτίας των νέων τεχνολογικών μέσων, όπως το 

ραδιόφωνο και οι συσκευές αναπαραγωγής, στη σύγχρονη εποχή η «μουσική έγινε το 

soundtrack της καθημερινής ζωής».   

Όμως, οι καιροί και οι τεχνολογίες αλλάζουν, αλλά η μουσική εξαρτάται πάντα από 

μέρη όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι. Αυτός είναι ένας λόγος για την ιδιαίτερη σημασία 

των σχολείων, των πανεπιστημίων και των ωδεία, όχι μόνο ως χώροι μουσικής εκπαίδευσης, 

αλλά και ως χώροι όπου αναπτύσσονται μουσικές κοινότητες και ακροατήρια. Η ανάπτυξη 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει προσδιορίσει νέα είδη 

εικονικών χώρων που είναι επίσης σημαντικά με πολλούς τρόπους για τη διάδοση της 

μουσικής, αν και η μουσική εκτέλεση και ακρόαση παραμένουν σημαντικά γεγονότα που δεν 

μπορούν να αντικατασταθούν από τις online πρακτικές (Frith, 2013).  

5.2. Δημοφιλής Μουσική και Τεχνολογία 

Η τεχνολογία επέτρεψε τη ραγδαία διάδοση της δημοφιλούς μουσικής. Αυτή η 

ευκολία και ταχύτητα με την οποία η δημοφιλής μουσική, διαδίδεται και αναπαράγεται, 

συνέβαλε, σύμφωνα με τους θεωρητικούς, στην επέκταση φαινομένων αντιγραφής και 

παραποίησης με συνέπεια τη μετατροπή της δημοφιλούς μουσικής σε ένα υβρίδιο (Knox & 

Pinch, 2009). 
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Κατά πρώτον, η δημοφιλής μουσική τη δεκαετία του '60 βρήκε έναν ισχυρό σύμμαχο 

στο πρόσωπο της νέας τεχνολογίας. Οι καλλιτέχνες των pop τραγουδιών βασίζονται όλο και 

πιο πολύ στα νέα μέσα. Στοιχεία όπως τα ηλεκτρικά μουσικά όργανα, οι ενισχυτές και οι 

συνθετητές, και τα μέσα πολλαπλής ηχογράφησης κατέχουν παίζουν κεντρικό ρόλο στη 

δημοφιλή μουσική, η οποία προσανατολίζεται στη δημιουργία επιτηδευμένων ρυθμών. Έτσι 

πέρα από το γενικό πλαίσιο αλλάζει και το ίδιο το περιεχόμενο της pop μουσικής. Μορφές 

όπως το «Hit – Parade» ή το «Top 40» άρχισαν να υποχωρούν μπροστά στην επέλαση των 

στέρεο άλμπουμ και των μακράς διάρκειας play–lists, όπως επίσης και μπροστά στο μουσικό 

γεγονός της ζωντανής συναυλίας, όπου αλλάζει η αντίληψη και ο τρόπος γύρω από τη 

σκηνική εμφάνιση (Salzman, 1983) 

Κατά δεύτερον, η τεχνολογία προσέφερε τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες της 

δημοφιλούς μουσικής να συνθέσουν τραγούδια στα οποία συγχωνεύονται στοιχεία από 

ετερόκλητα μουσικά ρεύματα. Η περίπτωση του βρετανικού συγκροτήματος των Beatles 

είναι χαρακτηριστική. Τα τραγούδια τους αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα στο οποίο 

στοιχεία από διάφορες μορφές της pop μουσικής (swing, music hall, rock and roll), της 

μουσικής δωματίου και της κλασικής μουσικής, αλλά και ηλεκτρονικών ήχων, 

συγχωνεύονται με ένα επιδέξιο και επιτηδευμένο τρόπο με τη βοήθεια της τεχνολογίας της 

ηχογράφησης (Salzman, 1983) 

Η εποχή των πολυμέσων λοιπόν, ως κομμάτι της ευρύτερης εποχή της τεχνολογικής 

εξέλιξης στην οποία διαμορφώνεται η δημοφιλής μουσική, αναδύεται σαν έκφανση αυτής 

της σχέσης μεταξύ γενικού πλαισίου και περιεχομένου, τόσο στον κόσμο της μουσικής όσο 

και σε αυτόν της κοινωνίας (Salzman, 1983). 

Σύμφωνα με τον Μπαλτζή (2002), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μουσικά 

τηλεοπτικά κανάλια παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το MTV, επέφεραν την ομογενοποίηση και 

υποβάθμιση της μουσικής εμπειρίας. Αυτό που είχε σημασία, και εξακολουθεί απ’ ότι 

φαίνεται να έχει, είναι το κέρδος, ανεξάρτητα από εάν ανθούν οι φθηνές παραγωγές που 

προορίζονται για μαζική κατανάλωση εις βάρος άλλων, πιο αυθεντικών και παραδοσιακών, 

που αρχίζουν να φθίνουν. 

Γενικά, η μουσική εμπειρία της δημοφιλούς μουσικής μετασχηματίστηκε άρδην με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας. Έγινε ακόμα αντιληπτό ότι όπως και η τεχνολογία, έτσι και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν τα «πραγματικά όργανα», τα οποία όταν βρίσκονταν στα 

κατάλληλα χέρια μπορούσαν να μετασχηματίσουν τη φύση της μουσικής εμπειρίας και να 

την προωθήσουν. Ειδικότερα, μετασχηματίσθηκε ο ατομικός χαρακτήρας της εμπειρίας της 

μουσικής ακρόασης, διευρύνθηκε ολόκληρο το σύνολο των στοιχείων που αφορούν το 
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μουσικό υλικό και πολλαπλασιάστηκαν οι δυνατότητες ελέγχου του μουσικού υλικού 

(Salzman, 1983).  

6. Μεταμοντερνισμός  

6.1. Μουσική και Δημοφιλής Μουσική  

Ο όρος «μεταμοντέρνο» μπορεί να αναφέρεται στη λογοτεχνία, την τέχνη, τη 

φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική, αλλά και σε ιδέες και πολιτισμικές τάσεις. Δεν θεωρείται 

ότι αφορά ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό κίνημα. Στη δεκαετία του 1980, στον 

μεταμοντερνισμό οτιδήποτε ήταν μία δήλωση, με την εικόνα να έχει κεντρικό ρόλο. Αυτή η 

φάση του μεταμοντερνισμού περιλάμβανε τραγούδια, μουσική και περιοδικά, ενώ στην 

υποκουλτούρα της post-punk τα σημεία αιχμής ήταν τα μουσικά βίντεο.  Διασημότητες από 

το χώρο της μουσικής, όπως η Grace Jones και ο David Byrne χρησιμοποίησαν την 

στιλιστική ενδυματολογική υπερβολή να για διαμορφώσουν τη δημόσια ταυτότητά τους. 

Άλλοι καλλιτέχνες όπως ο Boy George, οι Sex Pistols, ο Michael Jackson και η Madonna, 

συντάχθηκαν επίσης με αυτές τις μεταμοντέρνες ιδέες (Κοκκίδου 2015).  

Άλλα χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας μουσικής είναι ότι οι καλλιτέχνες 

δανείζονται στοιχεία από ένα πλήθος πηγών (εκλεκτικισμός στην τεχνοτροπία και τη μορφή, 

πολυστικιστική μουσική), τα οποία αποδομούν, μετασχηματίσουν ή/και ανασυνθέτουν ενώ 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο εύρος την τεχνολογία (layring, remix, mushups, multitracks). 

Μερικοί μουσικοί επιχειρούν τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων για την καλλιτεχνική 

αξία της μουσικής. Ένα κομμάτι της μεταμοντέρνας μουσικής μπορεί να γραφτεί σε διάφορα 

στιλ που παραπέμπουν σε διάφορους μουσικούς πολιτισμούς ενίοτε ετερόκλητους, όπως 

ετερόκλητα επίσης είναι και τα όργανα που χρησιμοποιούνται. Μπορεί επίσης να έχει 

μεταβαλλόμενες τονικότητες, καθώς και ασυνήθιστους στίχους ή ηχητικά εφέ (Κοκκίδου, 

2015).  

Η μεταμοντέρνα μουσική είναι ιδίωμα και κατάσταση ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικό 

της γνώρισμα είναι το δημιουργικό συνονθύλευμα μεταξύ του εμπορικού, του kitsch και της 

«υψηλής τέχνης» (π.χ., Vanessa May) καθώς και οι νέες αισθητικές αξίες. Ως κατάσταση, 

είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό που στηρίζεται στους μηχανισμούς προώθησης των εταιριών, 

στην τηλεόραση, στα ΜΜΕ και στον κινηματογράφο. Οι μουσικές συναυλίες γίνονται 

θεάματα όπου ο φωτισμός και τα εφέ έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Καλλιτέχνης-μουσικός 

θεωρείται ακόμα και ο DJ που ελέγχει με το χέρι του το τέμπο της μουσικής και 
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χρησιμοποιεί την κονσόλα μίξης για να προσθέτει διάφορα εφέ, ενώ ταυτόχρονα μιλά στο 

μικρόφωνο (Κοκκίδου, 2015).  

Ο μεταμοντερνισμός άρχισε να γίνεται αισθητός σε ότι αφορά τη μελέτη για τη 

μουσική και πιο συγκεκριμένα τη δημοφιλή μουσική όταν συντελέστηκε μια μεταβολή στο 

ισχύον «παράδειγμα», σύμφωνα με τον Derek Scott στο Postmodernism and music (2001). 

Αυτό σήμαινε ότι άλλαξαν κάποιες βασικές ιδέες του μοντερνισμού, οι οποίες θεωρήθηκαν 

ως από τους θεωρητικούς του μεταμοντερνισμού ως δόγματα. Σε γενικές γραμμές, 

αμφισβητήθηκε η ιδέα ότι το κοινό αποτελεί απλά ένα παθητικό αδηφάγο «ον» που 

καταναλώνει οτιδήποτε του προσφέρει η μουσική βιομηχανία. Επίσης το ρητό «η τέχνη για 

την τέχνη» άρχισε να περιθωριοποιείται. Εφόσον η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της ευρύτερης κοινωνίας, τότε μια μελωδία της blues κατείχε ίδια αξία με μία της κλασικής 

μουσικής (Scott, 2001).   

Κατά την εποχή του μεταμοντερνισμού, η πολιτιστική βιομηχανία έχει αντιληφθεί ότι 

τα μουσικά γούστα της κοινωνίας αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Οι εταιρείες 

αναγκάστηκαν να γίνουν πιο ευέλικτες και να προσανατολιστούν σε στρατηγικές που 

αφορούν την «κατά απαίτηση» παραγωγή. Με λίγα λόγια, η δημοφιλής μουσική ως προϊόν 

παράγεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κοινού, οι οποίες εν μέρει χειραγωγούνται από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιχνηλατούνται μέσα από διάφορες έρευνες των εκπροσώπων 

της πολιτιστικής βιομηχανίας (Laing, 2003). 

Θεωρητικοί όπως ο Tagg υπογράμμισαν τις αρνητικές συνέπειες του διαχωρισμού 

μεταξύ δημοφιλούς και σοβαρής μουσικής, τον οποίο είχε επιβάλλει ο μοντερνισμός. Ο 

Tagg, σημείωσε ότι ο διαχωρισμός αυτός, ο οποίος μεταφράζονταν με όρους «ανώτερο» (για 

τη σοβαρή μουσική) και «κατώτερο» (για τη δημοφιλή) υποδήλωνε αυτόματα και τον 

ιεραρχικό διαχωρισμό της κοινωνίας των ανθρώπων. Για παράδειγμα, αν η αφροαμερικάνικη 

μουσική συγκαταλέγεται στο είδος της δημοφιλούς μουσικής, τότε κάλλιστα ο διαχωρισμός 

μεταξύ των μουσικών ειδών, επεκτείνει και θεμελιώνει τη διάκριση μεταξύ των ανθρώπων 

και το στιγματισμό του «άλλου», ως κατώτερο (Tagg, 1996) 

Υπό το πρίσμα του μεταμοντερνισμού, θεωρητικοί όπως ο Frith, συμφωνούν ότι 

πλέον η δημοφιλής μουσική δεν αποτελεί κάτι το αποκλειστικά «τοπικό» αλλά μάλλον 

αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου. Αυτό που μπορεί να παραχθεί σε 

ένα μέρος του κόσμου από κάποιους συγκεκριμένους μουσικούς ως μουσική εμπειρία που 

αντανακλά τα βιώματα και τις επιρροές εκείνου του τόπου, κάλλιστα μπορεί να γίνει κτήμα 

μιας άλλης ομάδας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, αποκτώντας ένα τελείως διαφορετικό 

νόημα (Frith, 1996). 
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Ο Shepherd παρατήρησε ότι μέσα στο πλαίσιο του μεταμοντερνισμού αναγνωρίστηκε 

η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του μουσικής και της συναφούς με αυτής 

εμπειρίας. Εάν η μουσική αποτελούσε ένα πολιτιστικό προϊόν το οποίο, το οποίο είχε χάσει 

κάθε ιδεολογικό νόημα εξαιτίας της τεράστιας ποικιλίας  αλλά και της ταχύτητας με την 

οποία διαδίδονταν σε όλη την υφήλιο, τότε οι κοινότητες εν μέρει και οι μουσικές κοινότητες 

συγκεκριμένα προκύπτουν ως συνέπεια αυτής της ραγδαίας διάδοσης κατά την εποχή του 

μεταμοντερνισμού (Shepherd, 2003: 73-74) 

Σύμφωνα με τον Frith, ενώ παλιότερα ο ρόλος της δημοφιλής μουσική, η οποία είχε 

εισβάλει στην καθημερινότητα ήταν να υπερκαλύψει κατά κάποιο τρόπο τους ήχους της 

καθημερινότητας, σήμερα εστιάζεται στον φροντίσει να μην αφήσει κανένα κενό «ησυχίας» 

(Frith, 1996:94). Ο ίδιος παρατηρεί ότι επιχειρείται μια προσπάθεια να αποσυνδεθεί η 

μουσική από την κοινωνική της λειτουργία. Το επιχείρημα που προβάλει αφορά τις 

προσπάθειες στη Βρετανία από μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, όπως ο Robert Key, να 

περάσουν το 2005 νόμο σχετικά με την απαγόρευση της μουσικής σε κάποια δημόσια μέρη 

(Frith, 1996: 92) 

Το γεγονός της ταχείας και εύκολης διάδοσης και αναπαραγωγής της δημοφιλούς 

μουσικής, αλλά και η εύκολη παραποίηση και αντιγραφή της, δυσκόλευε κάπως θεωρητικούς 

του μεταμοντερνισμού να την εξετάσουν μέσα από το πλαισίου του τοπικού. Παρόλα αυτά, 

παρατηρήθηκε ότι η δημοφιλής μουσική, αναδύονταν συνήθως σε χώρους οι οποίοι είχαν τη 

φήμη του «περιθωριακού» και η δυναμική της παγκοσμιοποίησης συναντούσε τη δυναμική 

μιας  τοπικής κουλτούρας (Knox & Steven 2009).  

Αυτή η παγκόσμια συγχώνευση (global fusion) είναι σύμφωνα με τον Scott, είναι 

βασικό γνώρισμα της μουσικής σήμερα και ειδικά της δημοφιλούς όπου τα διάφορα είδη ανά 

τον κόσμο συγχωνεύονται, εκφράζοντας ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, το οποίο 

εκμεταλλεύονται οι δισκογραφικές εταιρείες (Scott, 2001). 

 

6.2.Κριτική αντιπαράθεση  

Ο Adorno θεωρούσε ότι στη δημοφιλή μουσική, η εμπειρία αλλά και διαδικασία της 

ακρόασης ελέγχεται και κατευθύνεται από τους εμπορικούς εκπροσώπους ή «πράκτορες» 

της, αλλά και από την «εγγενή φύση αυτής της ίδιας της μουσικής», όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει. Με λίγα λόγια, η εμπορική δημοφιλής μουσική, ως προκαθορισμένη κατασκευή 

που χρησιμοποιούσε μουσικά στερεότυπα, είχε τη δυνατότητα να παραπλανεί το αυτί του 
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ακροατή, κάνοντας το απλό να μοιάζει με σύνθετο. Η δημοφιλής μουσική προϊδέαζε τον 

ακροατή σε στερεοτυπικές ακουστικές συμπεριφορές, μετέτρεπε την ακρόαση σε μία άνευ 

ουσιαστικού νοήματος πράξη και στερούσε κάθε αυθόρμητη αντίδραση απέναντι της. Με 

λίγα λόγια, η δημοφιλής μουσικής γίνονταν ένα προπαρασκευασμένο προϊόν προς 

κατανάλωση και τέρψη του ακροατή (Adorno, 1997: 173 -175).  

Από τη μία πλευρά, αναγνωρίζει αυτή τη χειραγώγηση ως βασικό συστατικό μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας, οι δυνάμεις της οποίας λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την 

έκφραση κάθε ατομικότητας (Adorno, 1997: 173). Από την άλλη όμως πλευρά, τονίζει πως η 

δημοφιλής μουσικής δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι βασίζεται στην ατομική 

πραγματικότητα, μέσω της διατήρησης κάποιων ιδεών, όπως το γούστο και η ελευθερία της 

επιλογής, υπολείμματα ενός φθαρμένου ατομικισμού, (ό.π: 178). Η ψευδό – εξατομίκευση 

εξέφραζε για τον Adorno την κοινωνική λειτουργία της δημοφιλούς μουσικής να 

«προμηθεύει αναγνωριστικές φίρμες για τη διαφοροποίηση του πραγματικά 

αδιαφοροποίητου» (ό.π: 181). 

Για τον Adorno, η έλευση της ηλεκτρονικής μουσικής σήμαινε τον ορθολογικό 

έλεγχο του μουσικού υλικού και τον απόλυτο εξορθολογισμό της ηχητικής παραγωγής. Ήταν 

το μέσο με το οποίο ο συνθέτης καλούνταν να υφάνει τα όποια κενά υπήρχαν στον μουσικό  

ιστό των ηχοχρωμάτων. Ωστόσο σημασία δεν είχε τόσο τα εάν κατάφερνε τελικά να ενώνει 

κατά τρόπο άμεσο όλα τα στοιχεία που προέρχονταν από το φάσμα των φωνητικών και 

ηχητικών ηχοχρωμάτων. Αυτό που ήταν κρίσιμο ήταν ότι την εποχή που ο Αντόρνο έκανε τις 

μελέτες του πάνω στη μουσική, η ηλεκτρονική μουσική ήταν ακόμα στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης της. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου παραδέχεται και ο ίδιος ότι ήταν πολύ νωρίς για να 

προσφύγει κάποιος σε οποιαδήποτε μομφή εναντίον της (Adorno, 1997: 97). 

Η μουσική ως ένα είδος τέχνης, σύμφωνα με τον  Adorno, απολαμβάνει την ευνοϊκή 

μεταχείριση του καπιταλισμού, απλά και μόνο ικανοποιεί τα συμφέροντα του. Για τους 

εκπροσώπους του καπιταλισμού, η μουσική δεν παύει να είναι πρωτίστως και ίσως 

αποκλειστικά, ένα είδος προς εκμετάλλευση. Όσο εξυπηρετεί τα επενδυτικά τους οράματα 

τότε θα συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα σχέδια τους (Adorno, 1997.). Οι ιδέες 

του Adorno τον οδήγησαν σε μια εμμονή με την μορφή στη σύνθεση του μοντερνισμού, διότι 

μόνο σε αυτή η «αυστηρότητα» της δομής επιτρέπει στη μουσική να «επιβληθεί από την 

πανταχού παρουσία της εμπορευματοποίησης» (Adorno [1949]2003:19).  

Ο Theodor Adorno άσκησε μεγάλη επιρροή τόσο στους φιλοσόφους εντός της 

Σχολής της Φρανκφούρτης όσο και εκτός αυτής. Οι ιδέες του ωρίμασαν στο πλαίσιο της 

επέκταση του παγκόσμιου καπιταλισμού και από μια βαθιά λαχτάρα για ουσιαστικές 
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κοινωνικές σχέσεις σε έναν κόσμο αποξένωσης. Το ερώτημα αν οι ιδέες του Adorno μπορεί 

να αφορούν στη σύγχρονη εποχή στιγμή, και αν ναι πώς, δεν επιδέχεται μια απλή απάντηση. 

Επίσης, είναι υπό διαπραγμάτευση αν τα ζητήματα αναφορικά με την παρούσα ιστορική 

περίοδο, στην κοινωνία και στην τέχνη, τελούν σε μία συνέχεια με τον κόσμο που γνώριζε 

και ζούσε ο Adorno (Cascardi, 2010).  

Η υποτιμητική ανάλυση του Adorno για τη μαζική τέχνη και τη δημοφιλή κουλτούρα 

φαίνεται να απαιτεί ένα πρότυπο για την «αληθινή τέχνη» δεν υπάρχει πλέον στην 

ανθρώπινη εμπειρία, αν ήταν ποτέ εκεί σε πρώτη θέση. Αυτή η προσέγγιση για την αξία του 

σύγχρονου πολιτισμού από την πλευρά του Adorno δημιουργεί ερωτήματα για το εάν, 

πράγματι, οι απόψεις του δεν είναι απλώς εκφράσεις μίας πικρής αναπόλησης του 

παρελθόντος (Rush, 2010:41). 

Πολλά από τα φαινόμενα που καλύπτονται από τον όρο του Adorno «μαζική τέχνη» 

σήμερα εμπεριέχονται στον όρο «μέσα ενημέρωσης». Είναι σίγουρο ότι ο Adorno δεν είχε 

αυτή την εικόνα. Επίσης, η εμπλοκή του με τη δημοφιλή τέχνη της εποχής του ήταν 

επιλεκτική, περνούσε μέσα από τα φίλτρα της φιλοσοφικής του σκέψης, και γενικά ήταν 

περισσότερο ένα προϊόν κοινωνιολογικής μελέτης παρά συμμετοχής. Παρόλα αυτά, είναι 

λάθος να θεωρούμε ότι για τον Adorno όλα τα είδη δημοφιλούς τέχνης ήταν οπισθοδρομικά 

ή ότι η απλή διασκέδαση ήταν είδος απεχθές. Παρά το γεγονός ότι τα κείμενά του για την 

τζαζ δίνουν αυτή την εντύπωση, ο Adorno δεν περιφρονούσε τη δημοφιλή ή τη μαζική τέχνη 

στο σύνολό της. Οι δημοφιλείς μορφές τέχνης μπορεί να είναι σοβαρές για τον Adorno, αν 

ένας καλλιτέχνης τις αναπτύσσει στο πλαίσιο της αυτόνομης τέχνης (Rush, 2010:53). 

Στα κείμενα του Theodor Adorno, ο ακροατής μουσικής είναι παθητικός, είναι σαν 

ένα παιδί που εύκολα μπορεί και χειρίζεται η πολιτιστική βιομηχανία. Όμως, ακόμα και από 

τη δεκαετία του 1970 οι ιδέες του Adorno άρχισαν να αντικρούονται με επιχειρήματα 

σχετικά με την ανάδυση νέων εννοιών για το ζήτημα της κατανάλωσης του δημοφιλούς 

μουσικής. Οι μελετητές σημείωσαν τον ενεργητικό χαρακτήρα, και όχι την παθητικότητα, 

στους καταναλωτές και διαπίστωσαν ότι η βιομηχανία μπορεί να καθορίσει την παραγωγή 

της μουσικής αλλά όχι τον τρόπο που τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται ή τις έννοιες που 

προβάλλονται. Έγινε κοινός τόπος στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 να μιλάμε για 

«σχετική αυτονομία»  (αν και η έκταση αυτής της αυτονομίας, και πόσο «σχετική» είναι 

αποτελούν θέματα δεν επιλυθεί πλήρως). Η σχέση μεταξύ της δημοφιλούς μουσικής με το 

κοινό δεν θεωρείται πλέον απλή υπόθεση –όπως ήταν στη θεωρία της μαζικής κουλτούρας, 

με την ιδέα του παθητικού ακροατηρίου ( Walser ,1993,  Abercrombie &  Longhurst ,1998). 
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Ειδικότερα, ο Dick Hebdige (1979) και ο Iain Chambers (1985) τόνισαν επίσης την 

έννοια της αντίστασης του κοινού στην κατανάλωση της δημοφιλούς μουσικής. Μπορεί να 

υπάρχουν κωδικοποιημένες έννοιες στη μουσική αλλά ο ακροατής έχει περιθώρια για τις 

διαπραγματευτεί κατά τη διαδικασία αποκωδικοποίησης και της αποδοχής. Και σε τι είδους 

αντίσταση μπορεί να συμβάλλει η δημοφιλής μουσική; Μήπως η αντίσταση είναι απλώς 

συμβολική; Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι περισσότερο από αυτό, όπως: η ροκ 

ενάντια στον ρατσισμό, το Live Aid, η θέση της γυναίκας καθώς πολλές γυναίκες 

κυριαρχούν στη δημοφιλή μουσική, οι πολιτικές θέσεις και η οικονομική υποστήριξη 

καλλιτεχνών της δημοφιλούς μουσικής σε ομάδες που εκδήλωναν την αντίθεσή τους σε 

κυβερνητικά μέτρα (π.χ., οι απεργοί ανθρακωρύχοι που έλαβαν υποστήριξη από τους 

Housemartins). Το επιχείρημα ότι η δημοφιλής μουσική δεν έχει καμία επίπτωση στην 

πολιτική αγνοεί τη ζωτική σημασία του τρόπου που χρησιμοποιείται κυρίως σε κοινωνικά 

και ιστορικά πλαίσια (Scott, 2009).  

Σήμερα, η μουσική αγορά έχει πλουραλιστικό χαρακτήρα και πολύ μεγαλύτερη 

διαφοροποίηση και ευελιξία. Αυτό το μοντέλο είχε αντικαταστήσει το φορντικό μοντέλο της 

μαζικής παραγωγής. Yπάρχουν πολλές μικρές δισκογραφικές εταιρίες, εξειδικευμένες 

εταιρίες, που απευθύνονται σε ένα ειδικό κοινό και ούτω καθεξής. Υπάρχουν καλλιτέχνες 

που δημιουργούν ένα δικό τους κοινό μέσα από την παρουσίαση των τραγουδιών τους ή των 

έργων τους μέσα από το διαδίκτυο. Στην τελευταία περίπτωση, οι σχέσεις μεταξύ 

καλλιτεχνών και κοινού έχουν την τάση να είναι πολύ προσωπικές (Scott 2009).  Ο Adam 

Krims (2007:99) επισημαίνει  ότι η μουσική βιομηχανία δεν προωθεί αναγκαστικά και μόνο 

ομογενοποιημένα προϊόντα (μορφή ή περιεχόμενο) και ότι τα προϊόντα της δεν είναι κατ' 

ανάγκη τυποποιημένα και «εμπορικά». Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα επιχειρήματα 

του Adorno.  

Επίσης, η ανάπτυξη ενός παμφάγου γούστου (omnivorous taste), σύμφωνα με τη 

γενική κατάρρευση της ιεραρχίας της υψηλής και χαμηλής τέχνης,  παραπέμπει στην 

κατανάλωση μουσικής και σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών μορφών που έχει πάρει πλήρη 

υπόσταση στη δεκαετία του 1990.  Αν και αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα θεωρούνται ως 

ίσης αξίας, είναι φανερό ότι το πώς καταναλώνουμε τη μουσική είναι εξίσου σημαντικό με 

το τι καταναλώνουμε (Scott, 2009). Το παμφάγο γούστο προσφέρει αποδείξεις της 

καταρρέουσας σχέσης μεταξύ των νέων και της δημοφιλούς μουσικής (αν και κάποια 

κομμάτια δημοφιλούς μουσικής αναμφίβολα στοχεύουν στην αγορά της νεολαίας) (Scott, 

2009).  
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Παράλληλα, στον Δυτικό κόσμο, η παραδοχή και κατανόηση της ποικιλίας στις 

μουσικές επιλογές –που ενίοτε είναι και ετερόκλητες– και της διαφορετικότητας στη 

μουσική έκφραση επικυρώθηκε ιστορικά με την αναγνώριση ότι υπάρχουν και άλλοι 

πολιτισμοί πέραν του Δυτικού, ότι, δηλαδή, ο Δυτικός Πολιτισμός δεν είναι μοναδικός ή 

ανώτερος. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τη δυσφορία του Δυτικού ανθρώπου για έναν 

πολιτισμό ομογενοποίησης, καταπιεσμένων σεξουαλικοτήτων, ταμπού και απόγνωσης 

αποτυπώνεται στην ευνοϊκή υποδοχή που επιφύλαξε στις μουσικές του κόσμου. Ακόμα και 

αν στη βάση της η μουσική στο Δυτικό κόσμο δεν αλλάζει ως προς τη δομή ή το υλικό της, 

αλλάζει ως προς τη χρήση της, τη λειτουργία της και τη θέση της σε μία κοινωνία ή σε 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (Παπασταύρου, 2010:49).  

Αναφορικά με την επικριτική στάση του Adorno για τη μουσική βιομηχανία, μία 

τεκμηριωμένη απάντηση δίνει ο (Frith, 2013) ο οποίος υποστηρίζει ότι η μουσική βιομηχανία 

δεν δημιουργεί τη μουσική κουλτούρα. Συμβαίνει μάλλον το αντίθετο: η μουσική κουλτούρα 

οδηγεί την ανάπτυξη της μουσικής βιομηχανίας. Η αγορά της μουσικής είναι και καλό και 

κακό πράγμα. Παρέχει τη δυναμική για τη μουσική δημιουργικότητα και δρα ως μια χρήσιμη 

μορφή της επικοινωνίας μεταξύ των μουσικών και του κοινού. Αναπόφευκτα, λόγω της 

λογικής του ανταγωνισμού, ασχολείται περισσότερο με την παραγωγή mainstream 

κομματιών παρά με το μουσικό «περιθώριο» και είναι ως εκ τούτου ιδιαίτερα συντηρητική. 

Εδώ όμως γίνεται φανερή η απουσία της κρατικής επιχορήγησης των νέων μουσικών και των 

νέων ιδεών τους. Και αυτό που κάνουν οι φορείς χάραξης πολιτικής, αναφορικά με τη 

στήριξη της ανάπτυξης των μουσικών επιχειρήσεων δεν είναι ταυτόσημο με τις πολιτικές για 

την υποστήριξη της μουσικής. Αλλά παρόλο που σπάνια οι πολιτικοί ενδιαφέρονται για τη 

μουσική, η μουσική εξακολουθεί να ανθίζει και οι μουσικοί εξακολουθούν να βγάζουν τα 

προς το ζην. Εξάλλου, μια ακμάζουσα μουσική κουλτούρα δεν προσμετράται απαραίτητα με 

οικονομικούς όρους ή με τα ποσοστά απασχόλησης. Με άλλα λόγια, δεν βασίζεται σε μια 

οικονομία της μουσικής (Frith, 2013). 

 

6.3. Η κριτική απέναντι στον Adorno 

Στο έργα του ο Adorno υπογραμμίζει εμφατικά ότι  η τζαζ στερείται από, «την 

απουσία κάθε καλλιτεχνικής φιλοδοξίας» […] (Adorno, 1984:136) κάτι που οδηγεί στο να  

«αποκτούν πάντα αίγλη οι αμόρφωτοι που κάθονται μπροστά στο πιάνο. Πρόκειται πράγματι 

για αμόρφωτους». (Adorno, 1984: 134). Ισχύει όμως κάτι τέτοιο; Αν για τον Adorno η τζαζ 
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ήταν αιώνια μόδα το 1953- σχολιάζοντας δηλαδή το μισό αιώνα ζωή της, από «τότε που 

ξέσπασε στην Αμερική (1914) ο μεταδοτικός της ενθουσιασμός»- σήμερα εν έτη 2015 η τζαζ 

τι είναι; Ακόμη ανεξαρτήτως της χρονολογίας που γράφει ο Adorno ισχύουν τα 

προαναφερθέντα μουσικολογικά ατοπήματα;  

Η διαδικασία της μουσικής εκτέλεσης άλλαξε και μαζί της άλλαξε και όλη η 

αντίληψη γύρω από αυτή. Δίπλα στην προσωπικότητα και την ικανότητα του εκάστοτε 

μουσικού εκτελεστή, προστίθενται τώρα «η εκλογή, η δεξιοτεχνία και η ελευθερία», στοιχεία 

τα οποία ευνοούνται από τα νέα ηλεκτρονικά μέσα, ωθώντας έτσι στην ακμή τις ανοιχτές 

φόρμες και τις γραφικές σημειογραφίες (Salzman, 1983: 227). Η αυτοσχεδιαστική ελευθερία 

και δεξιοτεχνία που χαρακτήριζαν τη jazz μουσική, κατέστησαν αυτό το είδος ως γόνιμο 

πεδίο εφαρμογής αυτών των εξελίξεων, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να θεωρείται ως μια 

«έντεχνη μουσική όπως όλες οι άλλες» (Salzman, 1983: 240).  

Αναμφισβήτητα, ο Adorno έτεινε να κρίνει τη μουσική σοβαρότητα με όρους 

καινοτομίας. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να εξηγήσει την προκατάληψή του και την 

απέχθειά του για την τζαζ. Για τον Adorno, η τζαζ είναι μια δημοφιλής μουσική που 

προσποιείται ότι είναι σοβαρή. Αυτό που τον απασχολεί είναι η ιδέα της τζαζ ως έκφραση 

μίας μουσικής δημοκρατίας, κάτι που  για τον ίδιο ήταν πρόσχημα, ένα θέμα ψευδούς 

συνδιαλλαγής. Σε αυτό το σημείο είναι καταγγελτικός τόσο μουσικολογικά όσο και 

κοινωνιολογικά (Rush, 2010). 

Πιστεύουμε πως δόκιμο είναι να παραθέσουμε την επιχειρηματολογία δύο ιστορικών 

της μουσικής φιλοσοφίας: του Φώτη Τερζάκη και του Σπύρου Ραυτόπουλου όχι μόνο για να 

παρατεθούν ενστάσεις επί των μουσικών τύπων αλλά για να διερευνηθεί στο μέτρο του 

δυνατού που μπορεί να μας οδηγήσει ένας ενδεχόμενος δογματισμός. Η κριτική του 

Ραυτόπουλου πολύπλευρη  και καυστική εστιάζει τις ενστάσεις της αρχικά στα είδη της τζαζ. 

Παρ’ όλο που ο Adorno είναι γνώστης ενός νέου είδους της τζαζ αυτού του  bebop, -ναι αυτό 

το είδος τζαζ που μάγεψε την «καταραμένη» γενιά των Αμερικανών συγγραφέων Kerouak, 

Burroughs και Ginsberg - στο δοκίμιό του δεν γίνεται καμιά αναφορά. Τούτο έχει ως 

αποτέλεσμα να παρουσιαστεί η τζαζ ως «χορευτική και ελαφρά μουσική που έπαιζαν οι big 

bands και οι ορχήστρες της εποχής του swing για λόγους διασκέδασης του ευρέως κοινού» 

και όχι ως τέχνη πειραματισμού καθώς το « bebop, παίζεται από μικρά πλέον σύνολα που 

πειραματίζονται με την αρμονία, το ρυθμό, τις δυνατότητες του αυτοσχεδιασμού και την 

ελευθερία της μουσικής έκφρασης…». Μ’ αυτό το επιχείρημα καταρρίπτεται η άποψη του 

Adorno ότι «στην πραγματικότητα μια τέχνη που δεν πειραματίζεται σχεδόν είναι αδύνατη» 

(Ραυτόπουλος,2007).  
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Όσον αφορά τις ενστάσεις του Adorno  στο ότι η τζαζ στερείται αυθορμητισμού, 

εξυπηρετεί την βιομηχανία της κουλτούρας, και ότι εν τέλει η  «αρμονική βαρβαρότητα μαζί 

με μερικές ακόμα (της συστηματικής συγκοπής, της έμμονης διασκευής δημοφιλών θεμάτων 

και της στιλιστικής ιδιαιτερότητας που βαφτίζεται μανιερισμός)» διαμορφώνουν τον ορισμό 

της τζαζ, ο Ραυτόπουλος αντιτείνει την δική του επιχειρηματολογία όπως θα δούμε 

παρακάτω. 

Η τζαζ για τον Ραυτόπουλο, και δη αυτή που απασχολεί τον Adorno  ήδη βρίσκεται 

σε μια φάση μουσικής αναδημιουργίας καθώς παρατηρείται το φαινόμενο του πειραματισμού  

σε τομείς όπως η αρμονία, η τονικότητα, η απόπειρα διάλυσης του ρυθμού κλπ. Οι 

πειραματισμοί έχουν ως αποτέλεσμα τους «ατονικούς αυτοσχεδιασμούς» όπως αυτοί 

εκφράζονται από το είδος της free jazz χωρίς όμως ο Adorno να αναφερθεί στην τελευταία. 

Στην διάκριση του Adorno για την «αυστηρή οργάνωση και ανελαστικότητα στην τζαζ» που 

εξοβελίζει το όποιο πιθανό λάθος ο Ραυτόπουλος αντιστρέφει του όρους καθώς το λάθος για 

την τζαζ είναι κομμάτι της δημιουργίας για αυτό και θεωρείται «ανεκτό και γνήσιο στοιχείο 

του αυτοσχεδιασμού» (Ραυτόπουλος, 2007). 

Στο συλλογισμό του Adorno για τα παράγωγα της μαζικής κουλτούρας δηλαδή «για 

το κακό που διαπράττει όλη η χαρούμενη τέχνη, προπάντων η διασκέδαση , είναι μια αδικία 

σε βάρος των νεκρών, του συσσωρευμένου πόνου που δε διαθέτει γλώσσα» ο Ραυτόπουλος 

συμφωνεί εν μέρει καθώς «ένα μέρος της τζαζ εντάχθηκε στη μαζική κουλτούρα, το απλό, το 

χορευτικό, το εύπεπτο, το αφελές, εκείνο που συνομίλησε φλύαρα με την ελαφρά μουσική 

και επιπόλαια με την κλασσική» ωστόσο ένα άλλο μέρος «παρέμεινε πάντα ανήσυχο, 

απείθαρχο και ανυπότακτο» αφού απευθύνονταν σε ένα μικρό κοινό  που επιθυμούσε να 

γίνει κοινωνός των ιδιαίτερα μελωδικών και αρμονικών κατασκευών που πρόσφερε η τζαζ. 

(Ραυτόπουλος, 2007). 

Όσον αφορά τον προβληματισμό του Adorno για την τυποποίηση-στην προκειμένη 

περίπτωση τη μουσική- η οποία μπορεί να υποβαθμίσει τα «έργα τέχνης σε εμπορικά 

προϊόντα» ο Ραυτόπουλος σημειώνει ότι η τυποποίηση κάνει την εμφάνισή της σε όλες τις 

περιόδους της τέχνης και της ιστορίας κάτι που το παραδέχεται και ο ίδιος ο Adorno : «Το 

κλασσικό σχήμα του μινουέτου απαιτούσε πρώτα την εμφάνιση του κυρίου θέματος, ύστερα 

την εισαγωγή ενός δεύτερου μέρους το οποίο μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερο 

διάφωνες τονικές περιοχές –φορμαλιστικά παρόμοιο, οπωσδήποτε, με τη “γέφυρα” της 

δημοφιλούς μουσικής των ημερών μας- και τελικά την επιστροφή του πρωταρχικού μέρους. 

Όλα αυτά υπάρχουν στον Beethoven. Παραλαμβάνει την ιδέα του θεματικού δυισμού στο 

μέρος του σκέρτσου. Αλλά χρησιμοποιεί αυτό που στο συμβατικό μινουέτο ήταν ένας 
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κανόνας παιχνιδιού χωρίς σημασία για να συνομιλήσει με τη σημασία.»  Ως εκ τούτο 

σύμφωνα με τον Ραυτόπουλο καλύτερα ας μην αναζητήσουμε καθόλου τους «συνομιλητές» 

της δημοφιλούς μουσικής στην οποία κατατάσσει ο Αντόρνο την τζαζ. (Ραυτόπουλος, 2007). 

Τέλος το οξύμωρο για τον Adorno είναι ότι παρόλο που είναι υπέρμαχος της 

ανεξαρτησίας του πνεύματος, στην περίπτωση της τζαζ καταλήγει σε θιασώτη ενός 

«αισθητικού ολοκληρωτισμού». Ο Adorno εν έτη 1953 διαπιστώνει ότι οι απόψεις του για 

την τζαζ δεν έχουν δικαιωθεί στο χρόνο καθώς «αυτή ακριβώς η ασήμαντη παρακαταθήκη 

μεθόδων και χαρακτηριστικών, δηλαδή ο αυστηρός αποκλεισμός κάθε απείθαρχης 

παρόρμησης, κάνει τόσο δύσκολη την κατανόηση της ανθεκτικότητας που έχει η τζαζ στο 

πέρασμα του χρόνου» παρ’ ταύτα όπως σημειώνει ο Ραυτόπουλος εξακολουθεί να μέμφεται 

την τζαζ «πότε για έλλειψη αυθορμητισμού, πότε για δειλία απέναντι στον αυτοσχεδιασμό, 

πότε για γελοίες υπερβολές, πότε για απουσία φιλοδοξίας, για ασημαντότητα έως και πλήρη 

απουσία νοήματος, και για διάφορα νοσολογικά ψυχαναλυτικής έμπνευσης ή προέλευσης 

όπως το αίσθημα υποταγής, χαμηλής αυτοεκτίμησης, ο σαδομαζοχισμός, ο συμβολικός 

ευνουχισμός». (Ραυτόπουλος,2007). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κριτική του Φώτη Τερζάκη στον στοχασμό του 

Adorno, καθώς η πρώτη προκύπτει μέσα από έναν ιστορικό- κοινωνιολογικό στοχασμό. Ο 

Τερζάκης υπογραμμίζει ότι ο Adorno αγνοεί την ιστορία της τζαζ καθώς παρουσιάζεται μόνο 

εκείνο το μέρος που αναφέρεται στο μεταβατικό τμήμα της μουσικής παράδοσης των 

μαύρων Αμερικανών και το οποίο συσχετίζεται με ό,τι «διαδιδόταν από άκρου εις άκρον της 

χώρας (των ΗΠΑ) από τα ραδιόφωνα στη δεκαετία κυρίως του ’30, προκαλώντας έναν 

άκρατο, επιπόλαιο ενθουσιασμό στα λευκά κυρίως ακροατήρια που έβρισκαν σε αυτό ένα 

νέο μέσο διασκέδασης, χορού ή ελαφριάς ψυχαγωγίας». Ωστόσο το νέο αυτό είδος πριν 

μεταλλαχθεί μουσικά από τις μπάντες των λευκών-που εξυπηρετούν το μοντέλο της μαζικής 

κουλτούρας- κουβαλάει την δική του ιστορία. Μια ιστορία που προέρχεται από τον 

αλυσοδεμένο λαό της Αφρικής όπου η διαφορετικότητα του εκφράζεται μουσικά μέσα «στις 

αναρίθμητες μορφές της, από τις τελετές βουντού στην Καραϊβική ή τη Λουιζιάνα και τις 

οργιαστικές κηδείες της Νέας Ορλεάνης, μέχρι τα μπλουζ των βαμβακοφυτειών, τα 

γλυκόπικρα calypso και τα παράφορα λατρευτικά gospel» (Τερζάκης,2008).  

Σ’ αυτές τις μορφές έκφρασης εντοπίζεται σύμφωνα με τον Τερζάκη μια «άρρηκτη 

γραμμή έκφρασης της οποίας τα μορφικά γνωρίσματα δεν είναι ακριβώς εκείνα που 

περιγράφει ο Adorno». Αυτά ακριβώς τα γνωρίσματα συγκρίνει ο Τερζάκης με τα 

γνωρίσματα της Ευρωπαϊκής μουσικής. Ενδεικτικά υπογραμμίζεται ότι η δομή της 

Αφρικάνικης μουσικής έχει μια ριζικά άλλη δομή έναντι της Ευρωπαϊκής όπου η πρώτη η 
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«σαφώς λιγότερο ανεπτυγμένη και καθόλου εσκεμμένη αρμονική τους περιπλοκή έχει ως 

παραπληρωματική μιαν απείρως μεγαλύτερη μελωδική ευελιξία από εκείνη που μπόρεσε 

ποτέ να επιτύχει ευρωπαίος εκτελεστής». Ακόμη η χρήση της πεντατονικής αντί της 

ευρωπαϊκής διατονικής κλίμακας δίνουν στην τζαζ ένα μεγαλύτερο μουσικό χώρο 

ελευθερίας και ευελιξίας. Σ’ αυτό συνηγορεί η χρήση της λεγόμενης «blue» κλίμακας της 

αφροαμερικάνικης παράδοσης, αποτέλεσμα της οποίας είναι να «αποκρυσταλλώνει σύνθετα 

κοινωνικά και ιστορικά περιεχόμενα τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλεί στη 

μνήμη αφυπνίζοντας συγκεκριμένους θυμικούς τόνους» (Τερζάκης,2008). 

Όσον αφορά το στοιχείο του ρυθμού σημειώνει ότι, «τρομερά πολύπλοκες 

χρονικότητες, δασώδεις και οργιαστικές» προσδίδουν στον Αφρικάνικο ρυθμό ένα τέτοιο 

πλουραλισμό που κάνει την ευρωπαϊκή ρυθμότητα να φαντάζει απλή και φτωχική. Τέλος ο 

Τερζάκης αναρωτιέται και εκπλήσσεται πως ο Adorno μπόρεσε   «να θεωρήσει απλοϊκή ή 

και στοιχειώδη αυτή τη μετρική δομή, για την οποία τα 4/4 του στρατιωτικού εμβατηρίου, ο 

βηματισμός της μπάντας που πιθανόν πράγματι συμβολίζει την κατεστημένη κοινωνική 

τάξη, είναι μόνο το άλλοθι, η αφορμή και η συμβατική αφετηρία για μιαν ατελείωτη σειρά 

αποδομήσεων, ένα ανελέητο κρεσέντο ρηγμάτων, επιταχύνσεων, κατακερματισμών, 

αλλοιώσεων και για την ανάδυση κρυμμένων, πολύπλοκων ρυθμικών κυμάτων τα οποία στα 

χέρια ενός επιδέξιου μαύρου ντράμερ γίνονται μια μικρογραφία τού ίδιου τού 

σύμπαντος…..» (Τερζάκης,2008). 

7. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

Συγκεφαλαιώνοντας διαπιστώνουμε ότι οι έννοιες της κουλτούρας και του 

πολιτισμού από τον 17
ο
 αιώνα  μέχρι και σήμερα ερμηνεύονται διαφορετικά καθώς οι 

ερευνητές καταγράφουν και αναλύουν γεγονότα που μεταβάλλουν διαρκώς το κοινωνικό- 

οικονομικό- πολιτικό- πολιτισμικό γίγνεσθαι.  Στο πλαίσιο αυτό,  μέχρι και τον 18
ο
 αιώνα η 

έννοιά της κουλτούρας αναφέρεται στην καλλιέργεια, πρακτική ή και πνευματική. Από τον 

18
ο
 αιώνα και μετά ο όρος κουλτούρα αρχίζει να σηματοδοτεί την πνευματική καλλιέργεια 

και δη σ’ αυτήν που αναφέρεται στις Τέχνες, τις επιστήμες, και στο χώρο των γραμμάτων. 

Στα πρώτα χρόνια του Διαφωτισμού η πνευματική καλλιέργεια στην Γαλλία αποτελεί το 

περιτύλιγμα του αστού, ενώ στη Γερμανία– με εκφραστή τον Herder κουλτούρα γίνεται το 

μέσο που ερμηνεύει τις πολιτιστικές ταυτότητες, με ότι αυτό συνεπάγεται. Κατά την διάρκεια 
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του 19
ου

 αιώνα ο Edward Taylor θεωρεί την κουλτούρα επίτευγμα των ανθρώπινων ομάδων 

και αποποιείται τον φυλετικό διαχωρισμό του Herder.  

Υπό το βάρος της Νεωτερικότητας και της Μετανεωτερικότητας, στον 20
ο
 αιώνα οι 

έννοιες λαμβάνουν νέες διαστάσεις. Η οριστική εγκαθίδρυση του καπιταλισμού (από τα 

χρόνια της Νεωτερικότητας, την περίοδο δηλαδή  που δομείται το κοινωνικό- οικονομικό 

μοντέλο με βάση το κέρδος που απορρέει από την μαζική παραγωγή και μαζική κατανάλωση 

μέχρι και την περίοδο της Μετανεωτερικότητας- όρος αμφίσημος καθώς άλλοι στοχαστές 

επισημαίνουν τη ρήξη με το παρελθόν και άλλοι βλέπουν την ιστορική συνέχεια του 

παρελθόντος) όχι μόνο τροποποιεί την έννοια της κουλτούρας αλλά λόγω της φυσιογνωμίας 

του την εντάσσει στην μηχανιστική του λειτουργία. 

Με γνώμονα την παραπάνω συνθήκη η κουλτούρα και δη η μαζική θα ενταχθεί 

αρχικά, από την Μαρξιστική θεώρηση στην οικονομική λειτουργία του καπιταλιστικού 

οικοδομήματος και αργότερα από την Σχολή της Φρανκφούρτης θα επεκταθεί σε ολόκληρο 

το πεδίο των κοινωνικών σχέσεων που κυριαρχούνται πλέον από τις εμπορευματικές μορφές. 

Η Σχολή αφού πρώτα κάνει τον καίριο διαχωρισμό ανάμεσα στην υψηλή και χαμηλή τέχνη 

θα περιγράψει με γλαφυρότητα τα επακόλουθα της μαζικής κουλτούρας καθώς αυτά θα 

συνδεθούν με την παθητική στάση του ατόμου που η δική του αλλοτρίωση και υποταγή 

οδηγούν εν τέλει και στην παρακμή της Δημοκρατίας.  

Ο προαναφερθέν συλλογισμός της Φρανκφούρτης τίθεται εν αμφιβόλω από την 

φιλελεύθερη σχολή που αφενός καταθέτει την ιστορική της ένσταση αφού θεωρεί ότι το 

φαινόμενο της μαζικής κουλτούρας δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά αντίθετα είναι υπαρκτό 

από τον 17
ο
 αιώνα και έπειτα αφετέρου ερμηνεύει την καπιταλιστική δομή υπό το πρίσμα της 

πλουραλιστικής κοινωνίας που προσφέρει αφθονία υλικών και πνευματικών επιλογών και ως 

εκ τούτο η μαζική κουλτούρα εμφανίζεται ως διαδικασία εκδημοκρατισμού. 

Στην δύση του 20
ου

 αιώνα -και έχοντας ωριμάσει η συνθήκη της 

διεπιστημονικότητας- αρκετοί στοχαστές αντιλαμβανόμενοι την ρευστότητα των καιρών που 

προκαλεί η παγκοσμιοποίηση, αποστασιοποιούνται από τις προηγούμενες θεωρήσεις 

υιοθετώντας μια πιο νηφάλια στάση καθώς εντάσσουν την έννοια της κουλτούρας και του 

πολιτισμού όχι μόνο στο επίπεδο των γραμμάτων και των τεχνών αλλά την διευρύνουν και 

την εντάσσουν στην κοινωνική διαδικασία που παράγει τρόπους ζωής – μιας και είναι 

δημιούργημα του ίδιου του ανθρώπου -και χρησιμοποιείται ως κοινωνιολογικό εργαλείο που 

εξετάζει την σχέση αιτίας- αιτιατού ως προς την διαμόρφωση των ταυτοτήτων και δη των 

συλλογικών που φέρουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλομορφίας και της ετερότητας.  
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Ωστόσο το ένδον της κουλτούρας διαμορφώνεται από ειδικά συστατικά. Ένα τέτοιο 

ειδικό στοιχείο είναι και η μουσική η οποία δεν φέρει μόνο νότες αλλά και διαιρέσεις όπως 

είναι και η δημοφιλής μουσική. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τίθενται ορισμένα 

ερωτήματα.  Ποιος ο ρόλος της δημοφιλής μουσικής ως καταναλωτικό ή ως καλλιτεχνικό 

προϊόν στην κοινωνική ψυχοσύνθεση του καταναλωτή; Πως καθορίζεται η ποιότητά της; Τί 

είναι τελικά η δημοφιλής μουσική; Πολιτιστικό και βιομηχανικό προϊόν το οποίο ως τέτοιο 

έχει υιοθετήσει τις αρχές τις μαζικής παραγωγής, αποσκοπώντας στον αποπροσανατολισμό 

των μαζών ή μια κοινωνική κατασκευή η οποία ως τοπικό ιδίωμα και κατασκευή μέσω της 

παγκοσμιοποίησης των μέσων επικοινωνίας παράγεται σύμφωνα με τις ξεχωριστές 

προτιμήσεις του κοινού; Αναμφισβήτητα η μουσική αποτελεί μέρος του ευρύτερου 

πολιτισμού επηρεάζοντας με τον τρόπο της στη διαμόρφωση της ταυτότητας των ανθρώπων 

ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας η οποία μοιράζεται κάποια κοινά χαρακτηριστικά.  

Είδαμε πως για τη Σχολή της Φρανκφούρτης και ειδικά για τον Adorno η δημοφιλής 

μουσική αποτελούσε ένα βιομηχανικό – πολιτιστικό προϊόν, βασισμένο στην τυποποίηση, το 

οποίο προέρχονταν από την πολιτιστική και μουσική βιομηχανία και προορίζονταν κυρίως 

για τις μουσικά απαίδευτες μάζες. Σκοπός της ήταν καθαρά η τέρψη και η αισθητηριακή 

ευχαρίστηση. Η επιφανειακή δηλαδή ικανοποίηση της ανθρώπινης επιθυμίας που εδράζεται 

στην βιομηχανική αγωνία του ανθρώπου για τυποποιημένα αγαθά. Αυτή η τοποθέτηση 

θεωρήθηκε από του μεταγενέστερους θεωρητικούς του μεταμοντερνισμού ως μονοσήμαντη 

καθώς έτεινε να αγνοεί προεκτάσεις όπως το γεγονός ότι η τυποποίηση έχει αποτελέσει κατά 

καιρούς χαρακτηριστικό και της υψηλής τέχνης, ή το γεγονός ότι παρά τον τυποποιημένο και 

εφήμερο χαρακτήρα των δημοφιλών τραγουδιών αρκετά από αυτά καταφέρνουν και 

παραμένουν ανθεκτικά ακόμα μέχρι σήμερα.  

Η ματιά του Adorno ήταν ωστόσο διεισδυτική στο βαθμό που κατάφερε να εντοπίσει 

πίσω από αυτή την επιθυμία του ανθρώπου για τυποποιημένα αγαθά, μια ψυχολογική 

ανάγκη. Μια ανάγκη η οποία προέκυπτε ως αναπόφευκτη συνέπεια των βιομηχανικών 

κοινωνιών. Την πλήρωση ενός κενού, μιας συναισθηματικής ανασφάλειας η οποία ήταν το 

αποτέλεσμα της ταύτισης του ελεύθερου χρόνου με τον εργάσιμο χρόνο. Ο άνθρωπος ζούσε 

κάτω από τις επιταγές της μαζικής παραγωγής τις οποίες καλούνταν να εξυπηρετήσει όχι 

μόνο μέσα από την εργασία του, αλλά και μέσα από την υπόλοιπη του ζωή. Έτσι λοιπόν 

έπρεπε να βρεθούν τρόποι ώστε και στον ελεύθερο του χρόνο να ψυχαγωγείται με τα αγαθά 

τα οποία προκύπτον από αυτό το είδος της παραγωγής. Η δημοφιλής μουσική λοιπόν 

αποτελούσε ένα τέτοιο είδος.  
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Στη σύγχρονη εποχή το κενό αυτό εντοπίζεται ή μάλλον μετατοπίζεται από τον 

εσωτερικό κόσμου του ανθρώπου στον εξωτερικό του κόσμο. Θεωρητικοί του 

μεταμοντερνισμού όπως Frith (1996) αναγνωρίζουν ότι η μουσική αποτελεί πλέον, ειδικά με 

την άνοδο των ψηφιακών μέσων, αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της ιδιωτικής όσο και της 

δημόσιας ζωής. Σκοπός της είναι να μην αφήσει κανένα κενό «ησυχίας». Υπό αυτό το 

πρίσμα δέχονται τον αναγκαίο χαρακτήρα της μουσικής, ακόμα και της δημοφιλούς, ως μέσο 

κοινωνικοποίησης και ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στο κοινό και τη 

μουσική ήταν τότε, όπως και σήμερα, αρκετά κρίσιμο. Ο Adorno θεωρούσε ότι η σχέση αυτή 

είναι αμφίδρομη. Από τη μία, η μουσική επιδρά, είτε θετικά είτε αρνητικά, στο περιεχόμενο 

της ανθρώπινης γνώμης και από την άλλη, η ανθρώπινη γνώμη επιδρά πάνω στη λειτουργία 

της εντόπιζε την κοινωνική λειτουργία και το ρόλο της μουσικής εν γένει, η οποία στις 

εκδημοκρατισμένες δυτικές κοινωνίες είχε καταφέρει να μετατραπεί από αντικείμενο μιας 

καλλιεργημένης ελίτ σε αντικείμενο μαζικής χρήσης,  στο ότι προορίζονταν για την 

παθητικοποίηση μιας αυτοματοποιημένης και μηχανική κοινωνικής συλλογικότητας. 

Αυτή ήταν μία από τις βασικές ιδέες που θεωρήθηκαν ως δόγμα από τους 

θεωρητικούς του μεταμοντερνισμού, καθώς θεωρήθηκε ότι οδηγούσε στη διάκριση της 

δημοφιλούς μουσικής ως «χαμηλής» ή «κατώτερης» ποιότητας, από αυτής της «σοβαρής» ή 

«αυθεντικής» μουσικής. Η βασική διαφορά αυτών των δύο εδράζονταν στο γεγονός ότι η 

πρώτη μεταμφιέζονταν με επιφάσεις ατομικότητας, η οποία ένιωθε ότι κατέχει τα σκήπτρα 

στην εμπειρία της μουσικής ακρόασης, ενώ στην ουσία συνέβαινε το αντίθετο. Η δεύτερη 

επιχειρούσε να υπερβεί την κοινωνική πραγματικότητα, να στρέψει την πλάτη της σε αυτήν 

καθώς στο μεγαλύτερο της βαθμό διαμορφώνονταν από τις μάζες. Υπό αυτό το πρίσμα 

αποτελούσε το ιδεολογικό φρούριο μιας ελίτ μουσικών ειδημόνων οι οποίοι αντιπαρέβαλλαν 

τους εαυτούς τους στις απαίδευτες μουσικά μάζες. 

Αυτή η εν λόγω διάκριση στιγματίστηκε από τους μεταγενέστερους θεωρητικούς του 

μεταμοντερνισμού, καθώς διαπιστώθηκε ότι υποκρύπτει στο εσωτερικό της μια βαθύτερη 

διάκριση η οποία παραπέμπει ακόμα και σε διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Εφόσον η 

δημοφιλής και η σοβαρή μουσική εμποτίζονταν με έννοιες «κατώτερη» και «ανώτερη» ο 

κίνδυνος παρερμηνείας εισαγωγής αυτών των εννοιών στην ερμηνεία των ανθρώπινων 

σχέσεων ήταν υπαρκτός. Κάλλιστα το μουσικό κοινό αλλά και οι δημιουργοί της δημοφιλούς 

μουσικής μπορεί να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε μια διαφορετική, «κατώτερη» κοινωνική 

κατηγορία από αυτούς της κλασικής μουσικής. Βέβαια δεν μπορούμε στην προκειμένη 

περίπτωση να παραβλέψουμε το γεγονός ότι συνηθίζεται, όπως καταδείξαμε παραπάνω, 
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συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες να μοιράζονται κάποια συγκεκριμένα μουσικά 

γούστα. Συμβαίνει δηλαδή αυτοί που έχουν αποκτήσει σε κάποιο στάδιο της ζωής τους 

κάποια ανώτερη μόρφωση να ρέπουν περισσότερο προς κλασικά γούστα στη μουσική, ενώ 

αυτοί που δεν έχουν λάβει κάποια σημαντική μόρφωση να κλίνουν προς τα είδη της 

δημοφιλούς μουσικής. Αλλά ακόμα και αν είναι έτσι, σε καμία περίπτωση η διαφοροποίηση 

αυτή δεν πρέπει να γίνει αιτία ερμηνείας της μιας κατηγορίας ως «ανώτερης» από την άλλη.  

Εν κατακλείδι είτε πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο προορίζεται να χειραγωγήσει 

τις μάζες, είτε για ένα προϊόν που προκύπτει από τη γόνιμη και δημιουργική σύζευξη των 

μουσικών με τις κοινωνικές ομάδες, η μουσική εν γένει και η δημοφιλής μουσική πιο ειδικά, 

μετράει. Θεωρούμε ότι η αξία της παραπάνω εργασίας εδράζεται στο ότι ερευνώντας με 

τρόπο διαλεκτικό και διεπιστημονικό ένα σύνολο διαφορετικών προσεγγίσεων οι οποίες 

προέρχονται  από διαφορετικούς ερευνητικούς κλάδους (κοινωνιολογία, μουσικολογία, 

ιστορία, φιλοσοφία, κ.α.) από το Μοντερνισμό μέχρι και σήμερα, επιχείρησε να καλύψει 

σχεδόν όλες τις πλευρές που συνδέονται με τον ρόλο και τη λειτουργία της μουσικής,  τη 

σχέση της με το κοινό, τον τρόπο με τον οποίο επιδρά πάνω στις κοινωνικές ομάδες, τις 

μεταβολές που δέχθηκε σχετικά με τους τρόπους διάδοσης εξαιτίας των τεχνολογικών 

βελτιώσεων αλλά και το νόημα που αποκτά κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο η εργασία αυτή δύναται να συνεισφέρει σε μελλοντικές έρευνες και να 

αποτελέσει εφαλτήριο για αυτές σχετικά με τις ενδεχόμενες εξελίξεις και αλλαγές που μπορεί  

να πραγματοποιηθούν σε ότι αφορά τον μουσικό κόσμο και την εμπειρία μέσα και έξω από 

αυτόν.  
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