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Το Schulwerk: η προέλευζη και οι ζηόχοι ηου 

Ο θαιύηεξνο, ίζσο, ηξόπνο γηα λα εμεγήζεη θαλείο ηε θύζε, ηνπο ζηόρνπο θαη 

ηηο επηδηώμεηο ηνπ Schulwerk, είλαη λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε. Καζώο θνηηάδσ πίζσ, κπαίλσ ζηνλ πεηξαζκό λα παξνκνηάζσ ην 

Schulwerk κε έλα άγξην ινπινύδη (ην γεγνλόο όηη είκαη θαλαηηθόο θεπνπξόο κε 

νδεγεί ζε ηέηνηεο ζπγθξίζεηο). Όπσο ηα άγξηα ινπινύδηα επδνθηκνύλ εθεί πνπ 

βξίζθνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, έηζη θαη ην Schulwerk κεγάισζε θαη αλαπηύρζεθε, 

επεηδή ηξάθεθε από ηε δνπιεηά κνπ. Γελ ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο πξνζρεδηαζκέλεο 

ζύιιεςεο – πνηέ δελ ήκνπλ ηθαλόο λα ζρεδηάδσ ηόζν καθξνπξόζεζκα – απιώο 

αλαδύζεθε από κηα αλάγθε ηελ νπνία αλαγλώξηζα. Όινη έρνπκε δεη αγξηνινύινπδα 

λα επδνθηκνύλ ζε αθζνλία, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα θαινθξνληηζκέλα ινπινύδηα ηνπ 

θήπνπ καο απνγνεηεύνπλ, γηαηί ηνπο ιείπεη ε δύλακε ηεο θπζηθήο σξίκαλζεο. 

 Μηα ηέηνηα θπζηθή σξίκαλζε, όπσο ησλ αγξηνινύινπδσλ, έρεη 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Όζνη ςάρλνπλ γηα κηα κέζνδν ή έλα έηνηκν 

ζύζηεκα, ζα αηζζαλζνύλ κάιινλ, άβνια κε ην  Schulwerk. Όκσο, άλζξσπνη κε 

θαιιηηερληθό ηακπεξακέλην θαη θπζηθή θιίζε ζηνλ απηνζρεδηαζκό,  ζα γνεηεπηνύλ 

θαη ζα ηνπο ζπλεπάξεη. Θα ηνπο δηεγείξνπλ νη εγγελείο δπλαηόηεηεο κηαο δνπιεηάο, ε 

νπνία δελ είλαη πνηέ ηειείσο νινθιεξσκέλε, έρεη ξνή θαη βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

αλάπηπμε. Δίλαη απόιπηα θπζηθό απηή ε δηαδηθαζία, νξηζκέλεο θνξέο, λα εγθπκνλεί 

θηλδύλνπο. Μπνξεί λα νδεγεζεί ζε ιάζνο θαηεύζπλζε. Όπνηνο πξνζπαζήζεη λα 

θαιύςεη ηελ πξνζσπηθή  ηνπ αλάγθε γηα κηα ιεπηνκεξή θαη, επηπιένλ, ζαθή γλώζε 

γηα ην ύθνο ηνπ Schulwerk, ζα δπζθνιεπηεί λα πξνζεγγίζεη ηνλ ζηόρν ηνπ.    

 Γπζηπρώο, ζπρλά ην Schulwerk έρεη παξεξκελεπζεί θαη έρεη παξαπνηεζεί 

ηόζν, ώζηε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα νδεγήζεη ζε θαξηθαηνύξα. Αθόκα θαη 
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ζήκεξα θάζε ρξόλν εθπιεθηηθνί δάζθαινη κνπ ζηέιλνπλ πιηθό – γξάκκαηα, 

θσηνγξαθίεο, ερνγξαθήζεηο, άξζξα, αλαθνξέο - επηβεβαηώλνληαο θαη 

πξνζππνγξάθνληαο ηελ πιεξόηεηα ηεο πξνζέγγηζήο κνπ.  Δθηηκώ απηή ηε ζηάζε. Τν 

ίδην εθηηκώ θαη ην δηθό ζαο ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζπκία ζαο λα έξζεηε ζην Τνξόλην 

γηα λα γλσξίζεηε ηηο ηδέεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ Schulwerk. 

 Αο επηζηξέςνπκε ζηελ αξρή: ηε δεθαεηία ηνπ ’20 ηε λεόηεξε γεληά ηελ είρε 

ζπλεπάξεη κηα λέα αίζζεζε γηα ην ζώκα, ηνλ αζιεηηζκό, ηε γπκλαζηηθή θαη ην ρνξό. 

Ο Jacques Dalcroze είρε ζπκβάιεη πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηε λέα αληίιεςε 

ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε. Τν ηλζηηηνύην ηνπ γηα ηε κνπζηθή θαη ηνλ ξπζκό ζην Hellerau 

έγηλε επξέσο γλσζηό. Ο Roudolph Von Laban θαη ε Mary Wigman (γηα λα αλαθεξζώ 

κόλν ζε απηνύο ηνπο δύν) βξίζθνληαλ ζην απνθνξύθσκα ηεο θαξηέξαο ηνπο. Ο Laban 

ήηαλ εθπιεθηηθόο δάζθαινο θαη δηαθεθξηκέλνο ρνξνγξάθνο. Απέθηεζε κεγάιε θήκε 

γξάθνληαο έλα βηβιίν γηα ηνλ ρνξό. Η Mary Wigman - καζήηξηα ηνπ Dalcroze θαη 

ηνπ Laban θαη κεγάιε ζηαξ κε έλα δηθό ηεο κνλαδηθό ηξόπν – δεκηνύξγεζε ηνλ λέν 

εθθξαζηηθό ρνξό. Η επηξξνή ηνπο ζηε δνπιεηά ηεο ήηαλ εθπιεθηηθή θαη εθθξάζηεθε 

ηόζν κέζα από ηε δηδαζθαιία ηεο, όζν θαη κέζα από ηηο παξαζηάζεηο ηεο. Ήηαλ 

αθξηβώο εθείλε ε επνρή πνπ μεθηλνύζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πάξα πνιιέο ζρνιέο 

γπκλαζηηθήο θαη ρνξνύ. Δπεηδή έηξεθα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θίλεζε, 

πξνζέζεζα θαη ηνλ εαπηό κνπ ζηνλ αξηζκό ησλ ζρνιώλ απηώλ. Έηζη, καδί κε ηελ 

Dorothea Günther - ε νπνία επξόθεηην λα αλαδεηρζεί ζε κηα από ηηο εθπιεθηηθόηεξεο 

δαζθάιεο ζηνλ ρώξν ηεο -  ηδξύζακε ην 1924 ηε Günther Schule ζην Μόλαρν. 

Γεζπόδνπζα ζέζε ζην κπαιό κνπ θαηείρε ε δεκηνπξγία κηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ ξπζκό 

θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο βαζηθήο ηδέαο κνπ όηη ε κνπζηθή θαη ε θίλεζε πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη ηαπηόρξνλα, ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. Τν ζέαηξν κε 

είρε κάζεη πόζν απαξαίηεην ήηαλ απηό. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο κνπ κε 

ηξαγνπδηζηέο, εζνπνηνύο θαη κνπζηθνύο, πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, δηαπίζησζα 

έιιεηςε ξπζκηθήο εηνηκόηεηαο θαη παληειή έιιεηςε θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο. 

 Πηζαλόλ, ην πην αμηνζεκείσην ζρεηηθά κε ηε  Günther Schule ήηαλ όηη έλαο 

από ηνπο ηδξπηέο θαη δηεπζπληέο ηεο ήηαλ κνπζηθόο. Οη κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

αληηκεησπίζηεθαλ ζεηηθά. Δίρα ηελ επθαηξία λα δνθηκάζσ ηηο ηδέεο κνπ θαη λα 

πεηξακαηηζηώ. Γελ είρα θακία ακθηβνιία όηη ε εθπαίδεπζε έπξεπε λα γίλεη κε ηειείσο 

δηαθνξεηηθό ηξόπν από απηόλ πνπ ζπλεζηδόηαλ ηόηε. Η έκθαζε ζα δηλόηαλ ζην 

ξπζκό. Έπξεπε λα βξνύκε θαηάιιεια όξγαλα γηα απηή ηελ πξνζέγγηζε. Πξνζσπηθή 

κνπ θηινδνμία ήηαλ λα θάλσ όινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηθαλνύο λα ζπλνδεύνπλ ηνλ 
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ρνξό ηνπο θαη ηηο αζθήζεηο ηόζν νινθιεξσκέλα όζν ζα κπνξνύζε λα ην θάλεη έλαο 

κνπζηθόο. Γελ ήζεια ε ζπλνδεία απηή λα έρεη ζρέζε κε ην πηάλν, ην νπνίν ηόηε (αιιά 

αθόκα θαη ζήκεξα) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο θίλεζεο.  Ήζεια νη 

ζπνπδαζηέο λα είλαη νη ίδηνη θαη κνπζηθνί. Τνλ ηξόπν κνπ ηνλ ππέδεημαλ νη 

πεηξακαηηζκνί ηεο Wigman. Αθόκα ζπκάκαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηνλ εληππσζηαθό 

«σοπό ηηρ μάγιζζαρ» ηνλ νπνίν ζπλόδεπε κόλν κε θξόηαια. Έηζη, αληί λα κάζσ ζηνπο 

ζπνπδαζηέο λα παίδνπλ πηάλν (ηόζν μέλν γηα ζπνπδαζηέο ρνξνύ), ηνπο δίδαμα όξγαλα 

ηα νπνία είραλ ξπζκηθή επίδξαζε, πξσηόγνλε εκθάληζε θαη εύθνιν ρεηξηζκό. Βέβαηα, 

γηα λα γίλεη απηό, έπξεπε πξώηα από όια λα βξεζνύλ ηέηνηα όξγαλα. Γελ ππήξρε 

έιιεηςε από απιά θξνπζηά όξγαλα είηε ληόπηα είηε εμσηηθά∙ ε πξόζθαηε αλάπηπμε 

ηεο ηδαδ είρε ζπκβάιεη ζε απηό. Έπξεπε κόλν λα δηαιέμνπκε πνηα ζέινπκε. Θέιακε 

έλα αλεμάξηεην ζύλνιν (ensemble) απνηεινύκελν από κεισδηθά θαη ζπλνδεπηηθά 

όξγαλα. Γη’ απηό ηνλ ιόγν πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία ξπζκηθώλ νξγάλσλ ηα νπνία 

όκσο είλαη ηθαλά λα παίμνπλ θαη κεισδία - μπιόθσλα, κεηαιιόθσλα θαη 

θακπαλόθσλα - ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα. Άιια ήηαλ θαηλνύξηα θαη άιια 

ήηαλ επεξεαζκέλα από κεζαησληθά θαη εμσηηθά όξγαλα. Τα  trogxylophones, γηα 

παξάδεηγκα, είραλ ειάρηζηα θνηλά κε ηα μπιόθσλα, ηα νπνία, ζπλήζσο, ζπλαληνύκε 

ζηηο νξρήζηξεο. Μπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο απόγνλνη εμειηγκέλσλ ηλδνλεζηαθώλ 

κνληέισλ. Σην πξόζσπν ηνπ Kerl Maendler, θαηαζθεπαζηή πηάλσλ θαη θιαβελζέλ, 

κε νηθνγελεηαθή παξάδνζε ζε απηή ηε δνπιεηά, εληόπηζα ηνλ άλζξσπν πνπ έβξηζθε 

ελδηαθέξνπζεο ηηο ηδέεο κνπ θαη ηαπηόρξνλα, είρε όξεμε λα πεηξακαηηζηεί. Τνπ πήξε 

ρξόληα λα εμειίμεη όια απηά ηα όξγαλα, ηα νπνία ζεσξνύληαη ζήκεξα σο δεδνκέλα. 

Καηάθεξε όκσο, λα πξνζζέζεη έλα αζύγθξηην θη αλαληηθαηάζηαην ρξώκα ζην 

κνπζηθό καο ζύλνιν (ensemble). Έλα άιιν λέν ζηνηρείν ήηαλ ε έθηαζε ησλ νξγάλσλ: 

θαηαζθεύαζε μπιόθσλα θαη κεηαιιόθσλα, ζνπξάλν, άιην, ηελόξν θαη κπάζν. Τέινο, 

θαηλνηόκνο ήηαλ θαη ε ηερληθή παημίκαηνο, ε νπνία βαζίζηεθε ζην γεγνλόο όηη ηα 

θαηλνύξγηα κεηαιιόθσλα θαη μπιόθσλα είραλ μύιηλα ερεία, ηα νπνία έκνηαδαλ κε 

θνπηηά θαη παίδνληαλ κε καιαθέο κπαγθέηεο. Απηά ηα δύν ζηνηρεία πξνζέζεζαλ 

πνηόηεηα θαη πνηθηιία ζηνλ ήρν. 

 Αλ κπνξώ λα μεθύγσ γηα ιίγν από ην ζέκα, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη απηά 

ηα ηειεηνπνηεκέλα μπιόθσλα θαη κεηαιιόθσλα, εληάρζεθαλ ζηελ θιαζζηθή ζύλζεζε 

ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο. Δγώ ν ίδηνο, ηα ρξεζηκνπνίεζα πνιύ ζηελ «Αληηγόλε» 

θαη ζηνλ «Οηδίπνδα» (δέθα έσο δώδεθα κεγάια μπιόθσλα ηα νπνία θπξηάξρεζαλ κε 

ην ερόρξσκά ηνπο ζηελ νξρήζηξα).  
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Αιιά αο γπξίζνπκε πίζσ ζηελ Günther Schule. Τν θιάνπην ελζσκαηώζεθε 

ζην κνπζηθό ζρήκα σο κεισδηθό όξγαλν. Τν θιάνπην είλαη βέβαηα πνιύ παιηό,  

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αξρέγνλν ζρεδόλ, όξγαλν. Μεηά από πνιινύο πεηξακαηηζκνύο 

κε δηάθνξα εμσηηθά είδε θιάνπηνπ, απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ην θιάνπην κε 

ξάκθνο. Μαδί κε ηα θιαβελζίθσλα θαη ηηο βηόιεο, ην θιάνπην κε ξάκθνο μαλά - 

αλαθαιύθζεθε πξνθεηκέλνπ λα μαλά - δσληαλέςεη ε παιηά κνπζηθή. Μέρξη ηόηε, 

δειαδή κέρξη ηα πξώηα ρξόληα ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ηα θιάνπηα κε ξάκθνο ήηαλ 

θξπκκέλα ζηα κνπζεία. Με ηε βνήζεηα ηνπ Curt Sachs, ν νπνίνο ήηαλ εθείλε ηελ 

επνρή έθνξνο ηεο θεκηζκέλεο Βεξνιηλέδηθεο ζπιινγήο αξραίσλ νξγάλσλ, θαηάθεξα 

λα θηηάμσ έλα θνπαξηέην από θιάνπηα κε ξάκθνο, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ 

βαζίζηεθε ζε παιαηέο ηερληθέο: ζνπξάλν, άιην, ηελόξν θαη κπάζν. Τν πόζν έληνλν 

άξρηζε λα γίλεηαη, μαθληθά, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα θιάνπηα κε ξάκθνο, θαίλεηαη από 

ην γεγνλόο όηη ν Fritz Joede άξρηζε λα ηα ρξεζηκνπνηεί ζηε δνπιεηά ηνπ κε ηελ 

«Κίλεζε Νέσλ», αιιά κόλν ζηηο παξαζηάζεηο παιηάο κνπζηθήο. 

 Αθόκα ζπκάκαη ηε κέξα πνπ παξέιαβα ηελ πξώηε ηεηξάδα θιάνπησλ κε 

ξάκθνο ζηε Günther Schule. Αηζζαλζήθακε όινη κπεξδεκέλνη θαη αβνήζεηνη! Γελ 

ππήξρε θαλέλαο πνπ λα κπνξνύζε λα καο εμεγήζεη πώο ζα παίμνπκε κε απηά. Έπξεπε 

λα εξγαζηνύκε κε ηε κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ιάζνπο θαη ην θάλακε κε έλαλ 

ηειείσο παξάδνμν ηξόπν! Πάληα αηζζάλνκαη κεηαλησκέλνο, γηαηί ην παίμηκν ηνπ 

θιάνπηνπ κε ξάκθνο  (εηδηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ζπκκεηείρε ζηε «Κίλεζε Νέσλ») 

κεηαηξάπεθε ζε κηα πιεγή θη έηζη, πνιύ γξήγνξα, ην όξγαλν απέθηεζε θαθή θήκε. 

Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ ζπλέβε απηό, ήηαλ θαη ε καδηθή παξαγσγή θηελώλ θαη 

αλαμηόπηζησλ κνληέισλ θαη ε ιαλζαζκέλε άπνςε όηη κε ην θιάνπην κε ξάκθνο 

κπνξνύκε λα παίμνπκε ηα πάληα.  

 Τνλ ξόιν ηνπ κπάζνπ ζην κνπζηθό καο ζύλνιν (θξαηεκέλεο πέκπηεο θαη 

ηζνθξάηεο) ηνλ δώζακε ζε κεηαιιηθά ηύκπαλα, ρακειά μπιόθσλα, θαη έγρνξδα: 

ηζέια, βηόιεο θη έγρνξδα κε δνμάξη όισλ ησλ εηδώλ. Μηα νκάδα λπθηώλ εγρόξδσλ 

νξγάλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιανύηνπ θαη ηεο θηζάξαο, ζπκπιήξσζαλ ηελ 

νξρήζηξα καο. 

 Τώξα, έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί κνπζηθή: λα δεκηνπξγεζεί ή λα δηαζθεπαζηεί 

πιηθό βαζηζκέλν ζε απζεληηθέο πεγέο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

απηή ηελ αλάγθε. Η ιατθή κνπζηθή (ληόπηα θαη μέλε), απνδείρζεθε πνιύηηκε από 

απηή ηελ άπνςε. Με ηε δηδαζθαιία κνπ, πξνζπάζεζα λα θέξσ ηνπο ζπνπδαζηέο ζε 

ηέηνην ζεκείν ώζηε λα κπνξνύλ λα επηλννύλ κνπζηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπλνδεύζνπλ 



                                                                                                                   Ο. Αγαιηαλνύ 

5 

 

ηελ θίλεζή ηνπο. Ωζηόζν ζηελ αξρή ηα απνηειέζκαηα ήηαλ κέηξηα. Σηγά - ζηγά 

αλέπηπμαλ πάξα πνιύ ηελ ηθαλόηεηα απζόξκεηεο επηλόεζεο, κέζα από ηελ νπνία 

θάζε ζπνπδαζηήο  κπνξεί λα εθθξάζεη ειεύζεξα ηνλ εαπηό ηνπ.  Τα θνκκάηηα καο δελ 

γξάθνληαλ πξώηα, γηα λα εθηειεζηνύλ – παξνπζηαζηνύλ ζηε ζπλέρεηα. Ήηαλ 

πεηξακαηηζκνί. Αθνύ ηα παίδακε αξθεηέο θνξέο, νξηζκέλα ηα θαηαγξάθακε θαη κε 

λόηεο. Τν δηάβαζκα ήηαλ κάιινλ αζπλήζηζην. Μαζαίλακε θαη παίδακε ηε κνπζηθή 

από κλήκεο. Βέβαηα, ζην ηέινο γξάθακε ό, ηη είρακε δεκηνπξγήζεη γηα λα κελ ην 

μεράζνπκε θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ηελ παηδαγσγηθή καο 

πξόζεζε. Απηό ην απζεληηθό πιηθό απνηέιεζε ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ Schulwerk ην 

1930. Ο πξώηνο ηόκνο μεθηλνύζε κε ηε δήισζε: «Το Schulwerk αζσολείηαι με ηιρ 

ππυηαπσικέρ δςνάμειρ και θόπμερ ηηρ μοςζικήρ». Μεηά ηε κεγάιε θαη γξήγνξε 

επηηπρία, θπθινθνξήζαλ θη άιινη ηόκνη κε ηίηινπο όπσο «παίζονηαρ κποςζηά και 

ηαμποςπίνα», «παίδνληαο μεηαλλικά κποςζηά», «παίζονηαρ ξςλόθυνα», «παίζονηαρ 

θλογέπερ» θη επίζεο «σοπεςηικά και οπσηζηικά κομμάηια για ποικιλία ζςνδςαζμών». 

Η Gunild Keetman, καζήηξηά κνπ γηα έλα δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηζόβηα 

ζπλεξγάηεο κνπ, εξγάζηεθε καδί κνπ γηα ηε αλάπηπμε ηνπ κνπζηθνύ ζπλόινπ θαη ησλ 

εθδόζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δπίζεο, κε βνήζεζαλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο ν Hans 

Bergese θαη ν Wilhelm Twittenhoff. Παηλεύακε ηελ εθπαίδεπζε ζηε Günther Schule 

γηαηί δεκηνπξγνύζε ζύλνια ρνξεπηώλ, νη νπνίνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλνδεύνπλ 

κε κνπζηθή ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπο. Η κνπζηθή θαη ε ρνξνγξαθία επνπηεπόηαλ από 

ηηο Gunild Keetman θαη ηε Maja Lex αληίζηνηρα. Οη ζπκκεηέρνληεο ελαιιάζζνληαλ 

ζηνπο ξόινπο ησλ ρνξεπηώλ θαη ησλ κνπζηθώλ. Αθόκα, νξηζκέλεο θνξέο, ην παίμηκν 

θαηάιιεισλ νξγάλσλ (θινγέξεο, θύκβαια, δεξκάηηλα θξνπζηά θιπ), ελνπνηνύηαλ κε 

ηε ρνξεπηηθή πξάμε. Γηα λα ζαο δώζσ κηα εηθόλα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο 

πνηθηιίαο κηαο ηέηνηαο νξρήζηξαο, επηηξέςηε κνπ λα ζαο δηαβάζσ κηα ιίζηα από ηα 

όξγαλα πνπ ζπκπεξηιάκβαλε: θινγέξεο, μπιόθσλα, κεηαιιόθσλα, όιε ηε γθάκα ησλ 

θακπαλόθσλσλ, κεηαιιηθά ηύκπαλα, κηθξά ηύκπαλα, ηνκηόκ, γθνλθ, κεγάιε πνηθηιία 

από θύκβαια, ηξίγσλα, θνπδνύληα ζε δηάθνξεο ηνληθόηεηεο. Οξηζκέλεο θνξέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ έγρνξδα όξγαλα, όπσο βηόιεο, νξηζκέλα είδε ηζέκπαινπ 

(spinettinos) θαη κηθξά πιεθηξνθόξα όξγαλα κε αεξαγσγνύο ζσιήλεο (portetives). Η 

νκάδα έθαλε πεξηνδείεο ζηε Γεξκαλία θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Οη 

παξαζηάζεηο είραλ πάληα επηηπρία. Δπηπξόζζεηα, ε νκάδα ζπκκεηείρε ζε ζπλέδξηα 

δαζθάισλ, ζε εθπαηδεπηηθά ζπκπόζηα θαη κε απηό ηνλ ηξόπν έθαλε γλσζηό ην 

Schulwerk. 
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 Οη δάζθαινη κνπζηθήο, από ηελ αξρή, είδαλ κε ελδηαθέξνλ ηνπο 

πεηξακαηηζκνύο κνπ, κε πξώηνλ απ’ όινπο ηνλ Leo Kestenberg, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν 

ζεκαληηθόηεξνο, ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζην Υπνπξγείν παηδείαο ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Υπνβνεζήζεθε από ηνπο Dr. Preussner θαη Dr Walter θαη πηνζέηεζε ηελ ηδέα ηνπ 

Schulwerk. Πξαγκαηηθά, ην ζρέδηό ηνπ ήηαλ λα ην δνθηκάζεη ζε έλα κεγάιν αξηζκό 

δεκόζησλ ζρνιείσλ, κηα απόθαζε πνπ νδήγεζε ζηελ άκεζε έθδνζε ηνπ πιηθνύ ηνπ 

Schulwerk. Αθόκα ζαπκάδσ ην ζάξξνο ησλ εθδνηώλ θαη θίισλ κνπ (ηνπο ηδηνθηήηεο 

ηνπ Schott ζην Mainz) πνπ απνθάζηζαλ λα ην ηππώζνπλ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε 

δηάζεζε ησλ νξγάλσλ πνπ αλαθέξνληαλ θαη εμππεξεηνύζαλ ην Schulwerk ήηαλ 

αλεπαξθήο. Ωζηόζν, ην ζρέδην ηνπ Kestenberg δελ πινπνηήζεθε πνηέ, γηαηί, κεηά από 

ιίγν, αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηε ζέζε ηνπ. Έλα πνιηηηθό θύκα πήξε καθξηά 

όζα είρακε θαηαθέξεη λα θαηαλνήζεη. Ό,ηη ζώζεθε από ηα ζπληξίκκηα ήηαλ 

παξεξκελείεο θαη παξαλνήζεηο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ε Günther Schule θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο: 

ηα θηίξηα παξαδόζεθαλ ζηε θσηηά θαη ηα όξγαλα ράζεθαλ. Γελ μαλαρηίζηεθε πνηέ. 

Οη θαηξνί είραλ αιιάμεη. Δγώ είρα εγθαηαιείςεη ηε δηδαζθαιία. Όκσο, ππνζπλείδεηα, 

αθόκα πεξίκελα έλα λέν θάιεζκα. 

 Τν θάιεζκα ήξζε! Σπλέβε ην 1946. Ήηαλ έλα αξθεηά θηινινγηθό θάιεζκα 

από ηε βαπαξηθή ξαδηνθσλία. Έλαο από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ ξαδηνθώλνπ, ν θύξηνο 

Dr. Panofsky, αλαθάιπςε κηα εμαληιεκέλε ερνγξάθεζε από ηελ επνρή ηεο Günther 

Schule θαη ηελ έπαημε ζηνλ δηεπζπληή πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ησλ ζρνιείσλ. Η 

κνπζηθή ήηαλ γξακκέλε γηα έλα κνπζηθό ζύλνιν ζαλ θαη απηό πνπ ζαο πεξηέγξαςα 

πξνεγνπκέλσο. Απηό πνπ κε ξώηεζαλ ήηαλ: «μποπείηε να μαρ γπάτεηε μοςζική ζαν κι 

αςηή; Δηλαδή μοςζική πος ηα παιδιά θα μποπούν να παίζοςν μόνα ηοςρ; Νομίζοςμε όηι 

αςηό θα ηα πποζείλκςε.  Θα μποπούζαηε να κάνεηε ηπειρ ή ηέζζεπιρ εκπομπέρ ίζυρ;».  

 Δθείλε ηελ επνρή εξγαδόκνπλ πάλσ ζηελ παξηηηνύξα ηεο «Αληηγόλεο» θαη 

δελ κε απαζρνινύζαλ θαζόινπ παηδαγσγηθά ζέκαηα. Όκσο, βξήθα ηελ πξόηαζε 

ειθπζηηθή θαη γηα κέλα ήηαλ κηα πξόθιεζε, κηα γλήζηα πξόθιεζε! Τα όξγαλα ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνύζακε ζηελ Günther Schule είραλ εμαθαληζηεί. Οη θαηξνί ήηαλ 

δύζθνινη. Πώο ην πξσηνγελέο κνπζηθό πιηθό ζα εξκελεύνηαλ από όξγαλα; Όκσο, 

δελ ήηαλ κόλν απηό ην πξόβιεκα: ην παιηό Schulwerk απεπζπλόηαλ ζε άιιε 

ειηθηαθή νκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κεγαιύηεξνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη ζθόπεπαλ 

λα γίλνπλ θαζεγεηέο ρνξνύ θαη κνπζηθήο. Όπσο ήηαλ δνκεκέλν δελ ήηαλ εθαξκόζηκν 

ζε παηδηά.  
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 Τειείσο μαθληθά, ε ηξαγηθή δηαθνπή όιεο ηεο δνπιεηάο, πνπ είρα θάλεη ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, απέθηεζε ζεκαζία. Μηα αλαιακπή πνπ είρα, κνπ έδεημε πόηε 

θαη πνύ πξέπεη λα παξέρεηαη ε ξπζκηθή αγσγή: όηαλ ην παηδί μεθηλά ην ζρνιείν ή 

αθόκα πην πξηλ, ζηελ  πξνζρνιηθή ειηθία. Αλ θαη νη πξνεγνύκελνη πεηξακαηηζκνί κνπ 

ήηαλ πιένλ μεπεξαζκέλνη, εμαηηίαο ησλ θαηλνύξησλ αληηιήςεώλ κνπ, ηα πνιιά 

ρξόληα πεηξακαηηζκώλ, κνπ επέηξεπαλ λα θάλσ κηα θαηλνύξηα αξρή. Τν γεγνλόο όηη ε 

θίλεζε θαη ε κνπζηθή εκθαλίδνληαη ζην παηδί σο κηα θπζηθή ελόηεηα (νη ελήιηθεο ηελ 

έρνπλ ήδε ράζεη θαη πξέπεη λα ηελ μαλακάζνπλ) παξαβιέπεηαη πάξα πνιύ.  Απηό 

είλαη ηόζν ιππεξό πνπ κε νδήγεζε λα ηνπνζεηήζσ απηή ηελ ελόηεηα ζηε ζέζε ηνπ 

αθξνγσληαίν ιίζνπ ηεο παηδαγσγηθήο δνπιεηάο κνπ. Ξαθληθά, θαηάιαβα ηί έιεηπε από 

ην Schulwerk: ε θσλή, ην ηξαγνύδη θαη ν ιόγνο. Τν παηδί μεθηλά, κε ηειείσο θπζηθό 

ηξόπν, κε έλα θάιεζκα, κηα ξίκα κε ξπζκό θαη κεισδία κέζα ζε έλα παηρλίδη κε 

κνπζηθή θαη θίλεζε ελσκέλα θαη νινθιεξσκέλα. 

 Ήκνπλ ηόζν απαζρνιεκέλνο εθείλε ηελ πεξίνδν πνπ δελ κπνξνύζα λα 

θαληαζηώ όηη ζα κπνξνύζα λα γξάςσ κεξηθά θνκκάηηα γηα ην ξάδην. Όκσο, κε 

γνήηεπε ε ηδέα κηαο κνπζηθήο αγσγήο, ε νπνία λα ηαηξηάδεη ζηα παηδηά θαη γη’ απηό 

απνδέρηεθα ηελ πξόηαζε. Ξεθίλεζα ηε δνπιεηά, όκσο κε ην δηθό κνπ ηξόπν.   

Άξρηζα λα βιέπσ ηα πξάγκαηα από ηε ζσζηή πιεπξά. Η ιέμε θιεηδί ήηαλ ην 

«ζηνηρεηαθό» (Elemental) γηαηί ραξαθηήξηδε κε ηαηξηαζηό ηξόπν ηε κνπζηθή, ηα 

όξγαλα θαη ηηο θόξκεο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο θίλεζεο.  Πνην είλαη όκσο ην λόεκά ηεο; Η 

ιαηηληθή ιέμε  “elementarius” από ηελ νπνία πξνέξρεηαη, δειώλεη θάηη πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηα ζηνηρεία, ην αξρέγνλν, ην βαζηθό. Τόηε ινηπόλ, ηη είλαη ε «ζηοισειακή 

μοςζική»; Δίλαη κηα κνπζηθή πνπ πνηέ δελ είλαη κόλν κνπζηθή, αιιά πάληα ζπλδέεηαη 

κε ηελ θίλεζε, ηνλ ρνξό, ηνλ ιόγν. Δίλαη κηα κνπζηθή, ε νπνία δελ πξννξίδεηαη γηα 

αθξόαζε, αιιά απνθηά λόεκα  κόλν κέζα από ηελ πξάμε θαη ηε ζπκκεηνρή. Δίλαη 

πξν- δηαλνεηηθή, δελ έρεη πεξίηερλεο θόξκεο, πεξηέρεη απιέο δηαδνρηθέο δνκέο, 

νζηηλάηη θαη κηληαηνύξεο ξνληό. Δίλαη γήηλε θαη, ζρεδόλ, θηλεηηθά δξαζηήξηα. Μπνξεί 

νπνηνζδήπνηε λα ηελ κάζεη θαη λα ηελ απνιαύζεη. Δίλαη θαηάιιειε γηα ηα παηδηά.  

 Έλαο πεπεηξακέλνο εθπαηδεπηηθόο βνήζεζε ηελ  Gunild Keetman θαη εκέλα λα 

κνξθνπνηήζνπκε θαη λα δνκήζνπκε ηηο πξώηεο εθπνκπέο. Έηζη μεθηλήζακε λα 

δνκνύκε ηε ζπλέρεηα. Γνπιέςακε κε παηδηά θαη γηα παηδηά. Τν απνηέιεζκα ήηαλ έλα 

λέν Schulwerk. Θα ζαο παξνπζηάζσ θάπνηα ερνγξαθεκέλα παξαδείγκαηα γηα λα ζαο 

δώζσ κηα εηθόλα ηνπ πιάλνπ ην νπνίν επηλνήζακε θαη ηεο κεζόδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε.  
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 Η αξρηθή ηδέα γηα ηηο κεισδίεο καο ήηαλ ην δηάζηεκα ηεο ηξίηεο κηθξήο 

θαηηνύζαο. Η ππμίδα απηή, άξρηζε λα δηεπξύλεηαη ζηαδηαθά, κέρξη πνπ έθηαζε λα 

είλαη κηα πεληαηνληθή θιίκαθα ρσξίο εκηηόληα. Σην επίπεδν ηνπ ιόγνπ, αξρηθά, 

ρξεζηκνπνηήζακε θαιέζκαηα ησλ νλνκάησλ, πξνρσξήζακε ζε ξίκεο αξίζκεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε απινύζηαηα ηξαγνπδάθηα. Απηόο ήηαλ έλαο θόζκνο πξνζηηόο ζηα 

παηδηά. Γελ ζθεθηόκνπλ ηα πξνηθηζκέλα παηδηά. Απηό πνπ είρα ζην κπαιό κνπ ήηαλ ε 

εθπαίδεπζε κε ηελ επξεία ζεκαζία ηνπ όξνπ. Ήζεια ην πιηθό λα είλαη θαηάιιειν γηα 

κεηξίσο ραξηζκαηηθά παηδηά, αιιά θαη γηα ηα παηδηά πνπ είραλ ειάρηζην ηαιέλην. Η 

πείξα κνπ είρε δείμεη όηη ειάρηζηα παηδηά είλαη εληειώο άκνπζα θαη όηη, ζρεδόλ όια 

ηα παηδηά, κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα απνιαύζνπλ ηε κνπζηθή. Αλεπαξθείο 

δάζθαινη πάξα πνιύ ζπρλά, δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ απηή ηελ έκθπηε 

ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ κε απνηέιεζκα λα πξνθαινύλ κεγάιε δεκηά. 

 Ξεθηλήζακε ηηο εθπνκπέο καο ην Φζηλόπσξν ηνπ 1948 κε καζεηέο ειηθίαο 

νρηώ έσο δώδεθα εηώλ νη νπνίνη ήηαλ ηειείσο απξνεηνίκαζηνη. Φξεζηκνπνηήζακε 

ό,ηη είρε απνκείλεη από ηα όξγαλα ηεο  Günther Schule. Τα παηδηά ήηαλ 

ελζνπζηαζκέλα. Ο ελζνπζηαζκόο πνπ έλησζαλ όηαλ έπαηδαλ, άθελε ην ζεκάδη ηνπ 

ζηνλ ηξόπν πνπ εξκήλεπαλ ηε κνπζηθή. Σύληνκα έγηλε ζαθέο (πξάγκα ην νπνίν είρα 

δηαβιέςεη), όηη απηέο νη κηθξέο ζεηξέο εθπνκπώλ πνπ αξρηθά ζρεδηάζακε, ήηαλ 

παληειώο αλεπαξθείο. Ήκαζηαλ ζηελ αξρή κηαο ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελεο 

δηαδηθαζίαο. Ήηαλ αδύλαην λα πξνβιεθζεί πνύ ζα νδεγνύζε. Η αληαπόθξηζε από ηα 

ζρνιεία μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία. Τα παηδηά ήηαλ ελζνπζηαζκέλα θαη όια ήζειαλ λα 

κάζνπλ λα παίδνπλ απηό ην είδνο ηεο  κνπζηθήο. Απμαλόηαλ ζπλερώο ν αξηζκόο ησλ 

αλζξώπσλ, νη νπνίνη δεηνύζαλ επηηαθηηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνύ ζα 

κπνξνύζαλ λα  αγνξάζνπλ  ηέηνηα όξγαλα. Έλαο λεαξόο καζεηήο ηνπ γεξαηνύ 

Maendler, ν  Klauss Becker, ήξζε γηα λα καο βνεζήζεη. Με ό,ηη πιηθό έπεθηε ζηα 

ρέξηα ηνπ θαηαζθεύαδε ηα πξώηα μπιόθσλα θαη κεηαιιόθσλα γηα ην λέν Schulwerk. 

Δίρε εμαηξεηηθά κεγάιε επηηπρία. Μεηά από έλα ρξόλν θαηάθεξε λα αλνίμεη ην δηθό 

ηνπ εξγαζηήξην θαη ην νλόκαζε Studio 49. Δθεί, άξρηζε ζηαζεξά λα βειηηώλεηαη θαη 

λα αλαπηύζζεηαη ε θαηαζθεπή ησλ νξγάλσλ. 

 Σύληνκα, ην ξαδηόθσλν νξγάλσζε δηαγσληζκνύο γηα παηδηά ηα νπνία έπαηδαλ 

κνπζηθή θαη γηα όζα ήηαλ απινί αθξναηέο κε έπαζιν κνπζηθά όξγαλα. Έπξεπε λα 

κεινπνηήζνπλ ξίκεο θαη απιά πνηήκαηα. Οη ζπλζέζεηο (κεισδία θαη ζπλνδεία), 

έπξεπε λα θαηαγξαθνύλ. Τα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιύ ηθαλνπνηεηηθά θαη καο 

απέδεημαλ όηη νη εθπνκπέο ήηαλ απόιπηα θαηαλνεηέο θαη εύιεπηεο.  
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 Οη εθπνκπέο θξάηεζαλ πέληε νιόθιεξα ρξόληα θαη απνηέιεζαλ ηε βαζηθή 

πεγή γηα ηνπο πέληε βαζηθνύο ηόκνπο ηνπ Schulwerk νη νπνίνη εθδόζεθαλ ην 

δηάζηεκα 1950 – 1954. Ό ηίηινο ηνπ ήηαλ «Μοςζική για Παιδιά» (Music for 

Children). To 1949 ε Gunild Keetman εληάρζεθε ζην πξνζσπηθό ηνπ Mozarteum ζην 

Sulzburg θαη δίδαμε ζε νινθιεξσκέλα ζεκηλάξηα κε ζέκα ην Schulwerk. Ο δξ. 

Preussner, δηεπζπληήο ηεο Αθαδεκίαο, γλώξηδε όιε ηε δνπιεηά από ηελ αξρή ηεο, ηελ 

επνρή ηνπ Kestenberg. Σε απηό ηνλ ρώξν ε Keetman κπνξνύζε λα δώζεη πεξηζζόηεξε 

ζεκαζία ζηελ θίλεζε, ε νπνία είρε παξακειεζεί ζηηο εθπνκπέο. Οη παξνπζηάζεηο θαη 

παξαζηάζεηο  θάληαδαλ σο κηα ελδηαθέξνπζα πηζαλόηεηα.  

 Αληηπξόζσπνη από δηάθνξεο ρώξεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε δηεζλείο 

δηαζθέςεηο ηνπ Mozarteum, ήξζαλ ζε επαθή κε Schulwerk θαη απνθάζηζαλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζηηο ρώξεο ηνπο. Έλαο από απηνύο ήηαλ ν Arnold Walter, ν 

νπνίνο παξαθίλεζε ηελ Doreen Hall λα ζπνπδάζεη κε ηελ Keetman ζην Salzburg γηα 

λα εηζάγεη ην Schulwerk ζηνλ Καλαδά κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο.  Ο Daniel Hellden ην 

κεηέθεξε ζηε Σνπεδία θαη ε Nina Lange ζηε Γαλία. Δπίζεο, ην Schulwerk βξήθε ην 

δξόκν ηνπ πξνο ηελ Διβεηία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, ηελ Αγγιία, ηελ Πνξηνγαιία, 

ηε Γηνπγθνζιαβία, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Τνπξθία, ην Ιζξαήι, ηελ Διιάδα, θαη 

ηέινο ηελ Ιαπσλία. Οη κπνκπίλεο κε ηηο ερνγξαθεκέλεο εθπνκπέο βνήζεζαλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία απηήο ηεο πνξείαο. Αλακεηαδόζεθαλ από πνιινύο μέλνπο ζηαζκνύο.  

 Όια απηά δεκηνύξγεζαλ ηελ αλάγθε ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο 

ηεο γεξκαληθήο έθδνζεο. Γελ ήηαλ κηα απιή απαίηεζε κεηάθξαζεο, αιιά  

πεξηζζόηεξν ε απαίηεζε ρξεζηκνπνίεζεο  ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ θάζε ρώξαο. Τα 

λαλνπξίζκαηα, νη ξίκεο θαη ηα παηδηθά ηξαγνύδηα θάζε ρώξαο, έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα αληίζηνηρα γεξκαληθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

απζεληηθή έθδνζε. Η Doreen Hall θαη ν Arnold Walter πξνεηνίκαζαλ ηελ πξώηε μέλε 

πξνζαξκνγή. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα ην Schulwerk εθδόζεθε ζηε Σνπεδηθή, 

Φιακαλδηθή, ζηα Γαληθή, Αγγιηθή, Γαιιηθή θαη Πνξηνγαιηθή γιώζζα κε ηελ 

Ιαπσληθή έθδνζε λα πξνεηνηκάδεηαη. 

 Μεηά από πέληε ηόκνπο ηνπ “Music for Children”, δύν παθέηα 

ερνγξαθήζεσλ θαη έλα θηικ, ζθέθηεθα όηη είρα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ 

«πξνζθπλήκαηνο» κνπ. Όκσο, ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ην  Schulwerk, νη 

εθδόζεηο νη νπνίεο κόιηο αλέθεξα θαη επηπξόζζεηα όιεο νη λέεο πεξηνρέο, όπσο απηή 

ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ην Schulwerk, κε θξαηνύζαλ 

ππεξβνιηθά απαζρνιεκέλν. Αθόκα ην θάλνπλ. Η απαίηεζε γηα δαζθάινπο, όπσο θαη 
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ε δηαπίζησζε όηη ην Schulwerk, ζε πάξα πνιιέο πεξηπηώζεηο, έρεη παξεξκελεπζεί κε 

έπεηζαλ όηη ππήξρε αλάγθε γηα έλα απζεληηθό θέληξν εθπαίδεπζεο.  Γηα άιιε κηα 

θνξά ήηαλ ν δξ. Preussner ζηάζεθε αξσγόο κνπ ηδξύνληαο έλα θαηάιιειν θέληξν ζην 

Mozarteum. Τν έξγν ηνπ  δξ.  Preussner ππνζηήξημαλ κε γελλαηνδσξία νη απζηξηαθέο 

αξρέο ησλ νπνίσλ ηε βνήζεηα αλαγλσξίδσ κε ζεβαζκό. Τν λέν Ιλζηηηνύην ήηαλ 

αθηεξσκέλν, απνθιεηζηηθά ζην Schulwerk θαη εηδηθόηεξα ζηελ εθπαίδεπζε 

δαζθάισλ. Πξνζείιθπζε καζεηέο από όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ. Η πξόζεζε ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ παξόκνηα ηλζηηηνύηα θαη ζην εμσηεξηθό. Σε ιίγνπο κήλεο από ηώξα, 

ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1962, έλα εξεπλεηηθό ηκήκα ζηνπο ηνκείο ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ 

θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξνζηεζεί κε ππεύζπλν ηνλ Wilhelm Keller. Θα  

εθζέζσ θαη αιινύ ηελ απμαλόκελε ζεκαζία απηήο ηεο πιεπξάο ηεο δνπιεηάο κνπ.   


