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Θόρυβος: Η φαντασμαγορία του ήχου1 

 

Χαρίκλεια Τσοκανή 

 

Η  ομιλία,  η μουσική  και  το  τραγούδι,  δεν  θα υπήρχαν  χωρίς  να  έχει  προηγουμένως  κατασταλεί  ο 

θόρυβος.  Κι  αυτή  η  αναγκαία  καταστολή  μιας  φυσικής  συνθήκης  υπέρ  μιας  κοινωνικής  και 

πολιτισμικής,  έχει  σφραγίσει  την  ανθρώπινη  ύπαρξη  μ’  έναν  μόνιμο  φόβο  απέναντι  στους 

απροσδιόριστους  ήχους.  Θόρυβος  είναι  η  σκοτεινή  πλευρά  του  ήχου,  αυτή  που  δεν  έχει 

αναγνωρίσιμη μορφή και που γι΄ αυτό κυοφορεί απειλές. 

Οι  εμφανίσεις  του θορύβου μπορεί  να  είναι ποικίλες.  Άλλοτε προκύπτει ως  ξαφνικός  και  δυνατός 

ήχος από ανεντόπιστη πηγή,  όπως αυτός που περιγράφει  στους Ηδωνούς  του ο Αισχύλος,  άλλοτε 

απροσδόκητα  με  πάταγο,  όπως  η  βροντή  του  Δία  ή  ο  κρότος  των  Θεϊκών  βημάτων  της  Βίβλου, 

ενοχοποιώντας και καταδιώκοντας τον άνθρωπο, και άλλοτε ως ένδειξη του παλλόμενου ερέβους. 

Κάπως έτσι συνέλαβε την παράστασή του η μυθική και θρησκευτική συνείδηση. Και στα δύο αυτά 

επίπεδα συνείδησης ο θόρυβος συνδέθηκε με  την ανεξήγητη βία και  το θάνατο, με  την παρουσία 

μιας δύναμης υπερφυσικής που μπορεί να καταστρέψει τα κέντρα της ομιλίας και της ακοής. 

Κι  είναι,  πράγματι,  γεγονός  πως  η  ομιλία  ή  τραγούδι  ακυρώνονται  εν  τη  γενέσει  τους  μέσα  στο 

θόρυβο,  αφού ο πομπός  τους δεν ακούει αυτό που ο  ίδιος  εκφέρει. Μόνη απάντηση στο θόρυβο 

είναι  ο  αντι –  θόρυβος  ή  η  σιωπή.  Πρόκειται,  τότε,  για  το «καρναβάλι»  μέσα  στη  γιορτή,  για  τον 

οργιαστικό  διασπαραγμό  του  ήχου  που  ακόμη  και  όταν  είναι  ηθελημένος  μπορεί,  εύκολα,  να 

ξεφύγει από τη θέληση των παραγωγών του και να μετατρέψει το ευκαιριακό ξέσπασμα σε μόνιμη 

εκδήλωση αναρχίας. 

Απέναντι  στο  θόρυβο  ‐  σύμβολο  καταστροφής,  προβάλλει  ο  συμβολισμός  του  ήχου  ως  καθαρής 

δημιουργίας. Η επιστημονική και η καλλιτεχνική συνείδηση διέκριναν επιμελώς τη διαφορά ήχου και 

θορύβου.  Στη  δυτική  μουσική  παράδοση  κεντρική  θέση  κατέχει  η  εκδοχή  του  εξορθολογισμένου 

ήχου,2 καθορισμένου ως προς τη συχνότητά του  (ύψος) και ολοκληρωμένου φυσιογνωμικά από τα 

χαρακτηριστικά της διάρκειας (χρόνο), της έντασης και της χροιάς. 

Αλλά  και  στον  ομιλούμενο  ήχο,  τα  φωνήεντα  (ήχοι  με  συγκεκριμένη  φυσιογνωμία) 

αντιδιαστέλλονται από τα σύμφωνα  (ήχοι, ψίθυροι ή θόρυβοι της γλώσσας). Το ίδιο ισχύει και στο 

εσωτερικό  της  γλώσσας.  Τα  φωνήματα  (ήχοι  ή  συνδυασμοί  ήχων,  με  δυνάμει  σημασιολογική 

                                           
1 Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ο Πολίτης», τεύχος 4, σελίδες 34‐36, το 1995. 
2 Για  τη  θεμελίωση  της  ακουστικής  και  μουσικής  συνείδησης  πάνω  σε  έννοιες  των  μαθηματικών  και  της  γεωμετρίας,  βλ. 
Ernest Ansermet, Les Jondenments de la musique dans la conscience humaine, Ed. De la Baconniere. Neuchatel (Suisse) 1987, s. 
41 – 131. 
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ικανότητα)  διακρίνονται  από  τους  δίχως  σημασιολογική  αξία  φθόγγους.  Τέλος,  στη  θεωρία  της 

πληροφορίας ο θόρυβος ορίζεται ως η τυχαία παρεμβολή στην ηχητική εκπομπή ενός μηνύματος. 

Ώστε,  σε  κάθε  περίπτωση,  ο  θόρυβος  αποτελεί  άρνηση  ή  παρακώλυση  της  συγκρότησης  του 

νοήματος και της μεταβίβασής του. Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση μ’  αυτό είναι πως συνέβη και 

μια  τέτοια  περιστασιακή  αναστάτωση  στη  νοηματική  κυκλοφορία  και  την  επικοινωνία  γενικότερα 

κατέληξε  να  γίνει  γνώρισμα  μόνο  και  χαρακτηριστικό  στη  σύγχρονη  κοινωνία  που  κατά  τα  άλλα 

δείχνει να αποστρέφεται τόσο την αταξία. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να σημειωθεί πως οι μηχανικοί ήχοι, συνδεδεμένοι όλο και περισσότερο με τους 

ρυθμούς  ζωής στις μεγαλουπόλεις, άσκησαν μια ορισμένη γοητεία σε καλλιτέχνες των αρχών    του 

20ου αιώνα (όπως ο Ρούσολο: φουτουριστής ζωγράφος και μουσικός που κατασκεύασε μια «μηχανή 

θορύβου»), οι οποίοι θέλησαν να φέρουν το νέο, δυναμικό στοιχείο του θορύβου στο προσκήνιο της 

καλλιτεχνικής  ζωής.  Αυτή  η  στάση  βρήκε  έρεισμα  σε  μια  αντίστοιχη  γενικότερη  αντίληψη  περί 

τεχνολογικής προόδου που στο πεδίο του ήχου αφορούσε ειδικότερα τις δυνατότητες των ηχητικών 

μέσων και μάλιστα των μαζικών. 

Μ’  αυτό το ερώτημα ξεκίνησαν και προχώρησαν άπειροι πειραματισμοί και συγκρότησαν τελικά ένα 

ανάλογο ανιχνευτικό και αυτοτροφοδοτούμενο ρεύμα σκέψης. Τα ΜΜΕ ήταν το κύριο αντικείμενο 

αυτής της σκέψης. Η έννοια της προόδου στο πεδίο του ήχου συνδέθηκε αφ’  ενός με την προέκτασή 

του,  κάτι  που  έφερε  στο  χώρο  της  καθημερινότητας  το  μικρόφωνο  και  το  ραδιόφωνο,  και  αφ’  

ετέρου  με  την  αύξηση  της  ταχύτητας  εκπομπής  του  ήχου  που  προκάλεσε  την  τηλεεικόνα.  Ο 

συνδυασμός  δυνατότητας  παραγωγής  συντετμημένου  και  σε  ισχυρή  ένταση  ήχου,  που  δίνει  στον 

ήχο  το  χαρακτήρα  ενός  αιχμηρού  και  επιθετικού  εργαλείου,  ολοκληρώνεται  στην  τεχνική  του 

βιντεοκλίπ. 

Μπορούμε να πούμε ότι ο ήχος αποκτά όλο και περισσότερο έναν βίαιο και  επιθετικό χαρακτήρα 

όσο εντείνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην οπτική και την ακουστική αίσθηση. Όμως, όσο και αν 

είναι απαραίτητη η συνεργασία αυτών των δύο αισθήσεων άλλο τόσο ο μεταξύ τους ανταγωνισμός 

αμβλύνει τις δυνατότητές τους. Η τάση π.χ. να παρακολουθεί ο ήχος την εικόνα για να της «μοιάσει» 

εναντιώνεται στην ικανότητα προσληπτικής δύναμης του αυτιού. Για ν’ ακουστεί ο ήχος χρειάζεται 

ένας χρόνος πιο αργός που να του επιτρέπει να φτάσει στην περιοχή της διάνοιας. Αν, όμως, τηρηθεί 

κάτι τέτοιο, τότε μειώνεται η αμεσότητα της εικόνας που βασίζεται στη δύναμη της εντύπωσης. 

Είναι αναγκαίος, επομένως, ο υποβαθμισμός της μιας αίσθησης απέναντι στην άλλη, προκειμένου η 

καθεμιά  απ΄  αυτές  να  εκπληρώσει  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο  τον  προορισμό  της.  Ωστόσο,  αυτή  η 

αλληλοϋποχώρηση φαίνεται ανέφικτο να πραγματοποιηθεί από το κυρίαρχο, σήμερα, μέσον, αλλά 

ως μέσον που να υπηρετεί απόλυτα τις οπτικές εντυπώσεις. 



3 
 

Η εικόνα απαιτεί, ουσιαστικά, διάρκεια, έναν χρόνο που της λείπει κι αυτό το στοιχείο μόνο η ήχος 

μπορεί  να  της  το  δανείσει  αυτή  η  αναγκαστική  παρακολούθηση  της  εικόνας  από  τον  ήχο 

συνεπάγεται για τον τελευταίο την έκλειψη του στοιχείο που τον  καθορίζει ως τέτοιο, δηλαδή την 

απώλεια χρόνου. Η συγχρονία ήχου και εικόνας μπορεί, έτσι, να ενισχύσει τη δύναμη της εικόνας, 

αλλά  αποδυναμώνει  την «οντολογική»  παρουσία  του  ήχου.  Ο  βραχύβιος  και  συντετμημένος  ήχος 

χρειάζεται την ισχυρή ένταση για ν’ αναπληρώσει το χρόνο που του λείπει. Έτσι λοιπόν η τηλεοπτική 

εικόνα αντιπροσωπεύει  το αρχέτυπο  του περισπασμού των δύο διανοητικοποιημένων αισθήσεων. 

Μέσα  από  την  ανάμειξη  των  ήχων  και  των  εικόνων  αναπαράγεται,  ουσιαστικά,  το  θορυβώδες 

εξωτερικό περιβάλλον. Το «καρναβάλι» συντελείται πλέον στο εσωτερικό του οικιακού χώρου. 

Το καθεστώς του θορύβου εγκαθιδρύεται με  ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο στις σύγχρονες ντίσκο και 

στα  νυχτερινά  κέντρα,  όπου  ο  ήχος  δεν  προκαλεί  μόνο  την  διέγερση  του  αυτιού  αλλά  και  των 

σπλάχνων.  Εδώ εκτός από  την  ισχυρή ένταση που προτρέπει σε διασωματική επικοινωνία,  βασικό 

ρυθμιστικό  ρόλο  παίζει  και  η  τεχνική  του  περισπασμού,  όπως  και  στην  τηλεοπτική  εμπειρία.  Τα 

τραγούδια σε ζωντανή ή ηχογραφημένη μορφή, που οι στίχοι τους δεν ολοκληρώνονται και που τ’ 

ακολουθούν άλλα ακρωτηριασμένα τραγούδια, ή  τα ποικίλα μουσικά  ιδιώματα που μπερδεύονται 

στο ίδιο μουσικό κομμάτι τείνουν να διασπάσουν την ακουστική αίσθηση, αφού η παραγόμενη έτσι 

ηχητική φαντασμαγορία αγγίζει τα όρια του θορύβου. Σ’   αυτό τον τύπο διασκέδασης υποχωρεί το 

μουσικό συναίσθημα, εφόσον αποκλείεται η συγκέντρωση στη ρυθμικομελωδική εξέλιξη του ήχου.3 

Η σύγχρονη κοινωνία διαμηνύει στους χώρους αυτούς πως ο θόρυβος φτιάχνεται από τον ήχο και 

όχι ο ήχος από το θόρυβο. Κι όμως αυτό το μήνυμα του θορύβου υπήρξε πριν από δυο δεκαετίες 

επαναστατικό. Επρόκειτο για τον μουσικό τόνο των πανκ και ορισμένων άλλων μουσικών ιδιωμάτων 

της ροκ που θέλησαν να είναι «μέσα στο χάος και όχι στη μουσική»,4 όπως διακήρυξαν ορισμένοι 

εκφραστές τους. 

Και ήταν η πρώτη φορά στην  ιστορία της ανθρωπότητας που η κοινωνική ένταξη μιας κατηγορίας 

του  πληθυσμού  συντελούνταν  μέσω  της  μουσικής.  Το  γεγονός  αυτό  είχε  καταλυτικές  επιπτώσεις 

πάνω στη διαμόρφωση των πολιτισμικών προτύπων και ταυτοτήτων. Πρωτ’ απ’ όλα υπογραμμίστηκε 

μια σημαντική διαφορά με το παρελθόν. Άλλοτε οι νέοι αποπεριθωριοποιούνταν,  κοινωνικά με  τη 

διαμεσολάβηση παραδοσιακών  τεχνικών  που  τις  διεύθυναν  οι  ενήλικες.  Τώρα  η  ένταξη  των  νέων 

πραγματοποιόταν  με  δική  τους  πρωτοβουλία  εφόσον  οι  ίδιοι  είχαν  επινοήσει  μια  ξεχωριστή 

πολιτισμική πρόταση – τάση. Ωστόσο, ο μουσικός ήχος των νέων δεν μπορούσε παρά να είναι 5το 

σύμβολο  του  αδιαμόρφωτου  και  ακατέργαστου  ήχου,  χωρίς  εκλεπτυσμένες  αποχρώσεις,  μια  και 

προερχόταν  από άτομα  σφραγισμένα ακόμη  με  την  ιδιότητα  του  «άγριου»  και  απολίτιστου.  Ήταν 

όμως αδύνατο η εξεγερμένη φωνή των νέων να έχει τον καθαρά αντιστασιακό χαρακτήρα της φωνής 

του ρομαντικού καλλιτέχνη ή ακόμη και εκείνου των αρχών του 20ου αιώνα, εφόσον οι δημιουργοί 

                                           
3 Για τη σύνδεση της μουσικής με το συναίσθημα στο ίδιο, σ. 750 – 759.  
4 Βλ. Σχετικά Dick Hebgedit, Υποκουλτούρα: το νόημα του στυλ, μτφρ. Ε. Καλλιφατίδη, εκδ. Γνώση, 1981, σ. 149 – 153.  
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αυτοί έρχονταν σε ρήξη με καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς κώδικες που ήδη τους γνώριζαν   καλά. 

Στη  μουσική,  παραδείγματος  χάριν,  ο  Σαίνμπεργκ  υπονόμευσε  τα  θεμέλια  της  δυτικής  μουσικής, 

αλλά από το εσωτερικό αυτής της παράδοσης. Ανοίγοντας, με τη μέθοδό του,   έναν δρόμο που θα 

οδηγούσε την έντεχνη μουσική ως τον «θόρυβο»,5 στηριζόταν στα ίδια μουσικά όργανα και ακόμη 

στον καθαρό ήχο της δυτικής μουσικής παράδοσης. Εδώ η χειρονομία του μουσικού καλλιτέχνη ήταν 

κυρίως μια σύνθεση που τον έθετε στο περιθώριο της κοινωνικής έκφρασης. Αυτή τη σημασία της 

προσέδιδε και ο ίδιος. Αντίθετα, ο μουσικός ήχος των νέων στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, παρ’ 

όλο που στη γέννεσή του εμφανίστηκε κι αυτός ως μια μορφή αντίστασης κατά του καθιερωμένου 

ήχου,  στην πραγματικότητα συνέβαλε στην αποπεριθωριοποίηση και στην  ενσωμάτωσή τους στην 

κοινωνία. 

Και  είναι  γεγονός  ότι  ακόμη  και  ο  πιο  ανατρεπτικός  μουσικός  κώδικας  στο  πλαίσιο  της  ροκ 

παράδοσης  γινόταν  σταδιακά,  με  ή  παρά  τη  θέληση  των  δημιουργών  του,  μέρος  της  μαζικής 

κουλτούρας.  Σ΄  αυτό βοηθούσε,  βέβαια,  η  κυρίαρχη αφομοιωτική  τάση  της μαζικής  κοινωνίας  και 

της τεχνολογίας. Όμως μπορούμε να πούμε ότι δεν  είναι τυχαίο που η νεολαία διάλεξε τη μουσική 

τη βασισμένη αποκλειστικά στην τεχνολογία της εποχής της για να εκφραστεί. Η εξέλιξη της ποπ και 

ροκ κουλτούρας συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την τεχνική του μικροφώνου, του ραδιοφώνου, της 

τηλεόρασης. 

Συνεπώς,  μια  κουλτούρα που βασίζεται  κυρίως στην ανάδειξη  των ηχοτεχνικών  επιτευγμάτων  του 

πολιτισμού, ακόμη κι αν  χαρακτηρίζεται αρχικά από αμφισβητησιακή πρόθεση,    είναι αδύνατο να 

εκπληρώσει  την  πρόθεση  αυτή.  Κατά  κάποιον  τρόπο,  η  χρήση  του  θορύβου  ως  εμβλήματος  της 

νεανικής  μουσικής  καθιέρωσε  το    νεανικό  πρότυπο  με  τους  κώδικές  του  την  ίδια  στιγμή  που 

φαινόταν πως εξεγείρεται εναντίον κάθε συμβατικής αξίας. Τούτο οφείλεται κυρίως στην ανάδειξη 

ειδικών τελετουργιών που δεν περιορίστηκαν στον μουσικό χώρο. 

Οι διακοπτόμενοι ήχοι τους οποίους ενίσχυαν τα φωτορρυθμικά, η καταστροφή των οργάνων και τα 

ουρλιαχτά του ακροατηρίου, συνδεόμενα με την έξαλλη ενδυμασία, την προκλητική χειρονομία και 

τη λεκτική παρέκκλιση, διαμόρφωσαν σταδιακά μια ανάλογη στάση συχνά ακόμη κι έξω από το χώρο 

της μουσικής ζωής, αλλάζοντας, έτσι, ριζικά το σκηνικό της καθημερινής συμπεριφοράς. Γι’  αυτό και 

η  μαζική  κοινωνία,  ενσωματώνοντας  την  ποπ  και  ροκ  κουλτούρα  στο  σύνολό  της,  περιέλαβε 

αναγκαστικά κι εκείνες τις ακραίες μορφές της όπου φανερά πλέον ο ήχος συνιστά το αρχέτυπο του 

                                           
5 Η δωδεκάφθογγη τεχνική του Σαίνμπεργκ προέκρινε τον μεμονωμένο ήχο κι αυτή η πρόταση ανεδείχθη σε κυρίαρχη άποψη 
στη  μουσική  του  Βέμπερν.  Όμως  παραδειγματική  αξία  αποκτά  το  μεμονωμένο  ηχητικό  γεγονός  όταν  συνδέεται  η 
παραδοσιακή μουσική με την τεχνολογία. Έτσι θα λέγαμε ότι όχι μόνο η επιδίωξη της ολικά εξορθολογισμένης μουσικής αλλά 
και οι αντίθετες προς αυτήν τάσεις, δηλαδή η «συγκεκριμένη» μουσική καθώς και η μουσικής του τυχαίου, που σημειώνουν 
την είσοδο του «θορύβου» στην έντεχνη δυτική μουσική παράδοση, ήταν επίσης αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής της νέας 
μουσικής τάσης των αρχών του 20ου αιώνα με την τεχνολογία. 
Βλ. Ενδεικτικά: α) Έρικ Σάλτσμαν, Εισαγωγή στη Μουσική του 20ου αιώνα, μτφρ. Γ. Ζερβός, εκδ. Νεφέλη, 1983, σ. 203‐226 και 
β) για το πως αλλάζει η μουσική πρακτική με την εμφάνιση της τεχνολογίας στο μουσικό πεδίο, Pierre Schaeffer, Traite des 
objects musicaux, Nouveil edition, Seuil, 1966, σ. 31 – 37.  
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«ολοκαυτώματος» μιας τελετουργίας. Εκεί που άλλοτε ο παρίστανε τη θυσία του θορύβου6, πρόβαλε 

στη συνέχεια ο θόρυβος ως σύμβολο του θυσιασμένου ήχου. 

Η κατάφαση αυτή της μαζικής κοινωνίας στο θόρυβο θα ήταν αδιανόητη αν δεν στηριζόταν σε μια 

πολλαπλά  εκφραζόμενη  βασική  ανάγκη  του  σύγχρονου  ανθρώπου  για  μύθο.  Είναι  ένα  αίτημα 

βαθύτερο,  που  καθώς  δυσκολεύεται  σήμερα  να  ικανοποιηθεί  στη  σφαίρα  της  αναγκαιότητας, 

στρέφεται    πλέον  αποκλειστικά  σ’  εκείνη  της  διασκέδασης.  Γιατί  καλλιεργούσαν  το  μύθο 

συστηματικά με τη μουσική, άρα με μια δραστηριότητα που δεν ανήκει σ’  αυτές που εξασφαλίζουν 

τη  βιολογική  συνέχεια  της  κοινωνίας.  Η  αποσυμβολοποιημένη  καθημερινότητα  της  μαζικής 

κοινωνίας  δεχόταν  με  ανακούφιση  την  επικέντρωση  του  μύθου  σε  μια  περιοχή  της  ανθρώπινης 

δημιουργίας η οποία δεν  είχε  τόσο ψυχολογικό όσο πολιτισμικό βάρος.  Είχε προ πολλού πάψει η 

διασκέδαση να ταυτίζεται με τη χειρονομία της ψυχολογικής αποφόρτισης, για να συνδεθεί πλέον με 

την επιδίωξη της κοινωνικής καταξίωσης. 

Η εξάπλωση, έτσι, της βιομηχανίας της διασκέδασης7 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επικράτηση 

της μαζικής «νεανικής» και «νεάζουσας» νοοτροπίας. 

Και πρέπει να πούμε πως η νοοτροπία αυτή ήταν εντελώς αντίθετη από εκείνη που ίσχυε άλλοτε στις 

παραδοσιακές  κοινωνίες,  όπου στη διασκέδαση παραχωρούνταν όση ενέργεια περίσσευε από  την 

εργασία. Στην σύγχρονη κοινωνία η κυριαρχία του τόνου της διασκέδασης που δόθηκε με μουσικό 

συναίσθημα  από  τη  νεολαία  δεν  υποβίβασε  μόνο  τον  εκλεπτυσμένο  παραδοσιακό  ήχο,  αλλά  και 

αυτή  τη  σημασία  του  μόχθου  και  της  παραγωγής.  Η  εργασία  ορίστηκε  ως  καταναγκαστική 

προκαταβολικά, πριν βιωθεί στους οργανωμένους χώρους της. Εκεί οφείλεται το ότι κεντρικός μύθος 

στη σύγχρονη κοινωνία έγινε η κατανάλωση και τα θεάματά της. 

 

                                           
6  Βλ.  Προσέγγιση  της  τελετουργικής  και  «θυσιαστικής»  διάστασης  της  μουσικής  στον  Ζακ  Ατταλί,  Θόρυβος,  μτφρ.  Ντενίζ 
Ανδριτσάνου, εκδ. Ράππα, 1978, σ. 55 – 62. 
7  Για  τις  συνέπειες που  είχε στη διαμόρφωση  της  κουλτούρας η διάδοση  της βιομηχανίας  της διασκέδασης σε όλους  τους 
τομείς της κοινωνικής ζωής, βλ.  Hannah Arendt, «Κοινωνία και κουλτούρα», στο Κουλτούρα των μέσων – Μαζική κοινωνία και 
πολιτιστική βιομηχανία. Εκδ. Αλεξάνδρεια, μτφρ. Αμίκας Λυκιαρδόπουλου, 1991, σ. 127 – 136. 


