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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνθάζηζα λα κειεηήζσ ην ζπλζεηηθφ έξγν ηνπ Αληψλε
Γηακαληίδε ή Νηαιγθά απφ ηελ ζθνπηά ηεο ηξνπηθήο αλάιπζεο είλαη ε αγάπε κνπ γηα ην
ξεπεξηφξην ηνπ Καθέ Ακάλ φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα θαη κέρξη ηνλ Μεζνπφιεκν. Έλα ξεπεξηφξην πνπ, καδί κε ην Πεηξαηψηηθν Ρεκπέηηθν
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30’ ηα αθνχσ ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα θαη πνπ είλαη ν βαζηθφο ιφγνο
ελαζρφιεζήο κνπ κε ηελ κνπζηθή. Δπίζεο, ε ηξνπηθή αλάιπζε είλαη ην αληηθείκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ κνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε
άιιν. Έηζη, ε πηπρηαθή κνπ εξγαζία απνηειεί επθαηξία γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζε απηφ
ην αληηθείκελν.
Σν δηαδίθηπν κνπ παξείρε πνιιέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ην πξνο κειέηε ερεηηθφ
πιηθφ ην νπνίν ην ζπλέιεμα απφ εθεί ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην Αξρείν Μνπζηθήο ηνπ ηκ.
Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο. Οη θπξηφηεξεο δηθηπαθέο πεγέο ήηαλ ν ηζηφηνπνο
http://rebetiko.sealabs.net/ ν νπνίνο αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζην ξεκπέηηθν, θαζψο θαη ην
https://www.youtube.com/results?search_query=αληψλεο+ληαιγθαο φπνπ κπνξεί θαλείο λα
αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζρεδφλ γηα φιν ην έξγν ηνπ Αληψλε Νηαιγθά.
Ζ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ έγηλε ζε ππνινγηζηή κε ην πξφγξακκα BestPractice. Ζ
θαηαγξαθή ησλ κνπζηθψλ θεηκέλσλ έγηλε κε ην Mus21 θαη ε επεμεξγαζία ησλ θνκκαηηψλ
ησλ κνπζηθψλ θεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε αλάιπζε έγηλε κε ην Εσγξαθηθή.
Γελ ζα ήκνπλ ζε ζέζε λα κπνξψ λα πξαγκαηνπνηήζσ απηή ηελ κειέηε αλ δελ είρα
πάξεη, φια απηά ηα ρξφληα θνίηεζήο κνπ ζην ηκ. Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, ηηο
γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ νη θαζεγεηέο κνπ. Σνπο επραξηζηψ φινπο πάξα πνιχ.
Ηδηαίηεξα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηνλ δάζθαιφ κνπ θαη επφπηε ηεο πηπρηαθήο κνπ Μάξθν
θνχιην ηνπ νπνίνπ νη δηαιέμεηο ζην αληηθείκελν ηεο ηξνπηθήο αλάιπζεο, αιιά θαη νη
ζπδεηήζεηο καο, απνηεινχλ γηα κέλα ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ηεο θνίηεζήο κνπ ζην
ηκήκα. Δπίζεο ε θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ ήηαλ αλαγθαία
θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ δάζθαιφ
κνπ Ζιία θνπιίδα ν νπνίνο κνπ παξείρε πνιιέο ηζηνξηθέο γλψζεηο αιιά θαη πιεξνθνξίεο,
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Οι παρτιτοφρεσ παρατίθενται ςτο παράρτημα Δ.
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ζρεηηθέο κε βηβιηνγξαθία, άθξσο αλαγθαίεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο κειέηεο κνπ. Δπίζεο
πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηνλ δάζθαιφ κνπ Γηψξγν Κνθθψλε ηνπ νπνίνπ νη κνπζηθνινγηθέο
γλψζεηο θαη ηα δεηήκαηα δηζθνγξαθίαο κε έκαζαλ λα εμεηάδσ ην αζηηθφ ιατθφ ξεπεξηφξην
ζε επίπεδν χθνπο αιιά θαη ζε επίπεδν δηζθνγξαθίαο. Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηνπο δαζθάινπο κνπ ζην βηνιί Γηψξγν Φάιηε, Φψηε ηψηα, Μάθε Μπαθιαηδή αιιά θαη
ηνλ Γηάλλε Εεπγφιε γηα φια φζα κνπ παξείραλ φια απηά ηα ρξφληα ζρεηηθά κε ηελ κνπζηθή
επηηέιεζε.
Δπίζεο, πνιιά πξνβιήκαηα ζα παξέκελαλ άιπηα αλ δελ είρα ηελ βνήζεηα θάπνησλ
θίισλ – ζπκθνηηεηψλ κνπ, φπσο ην νξγαλνιφγην ζε θάζε θνκκάηη ή θαη άιια ζέκαηα
κνπζηθνινγηθήο θχζεσο, πξάγκαηα γηα ηα νπνία, ράξε ζηελ ηεξάζηηα εκπεηξία ηνπο,
κπφξεζαλ λα κε δηαθσηίζνπλ. Απηνί είλαη ν Γηψξγνο Σζαιακπνχλεο, ν Αλδξέαο Αλδξένπ
θαη ν Γεκήηξεο Παππάο. Πξέπεη αθφκα λα αλαθέξσ εδψ φηη κε βνήζεζε πάξα πνιχ ε
πηπρηαθή εξγαζία ηνπ θίινπ θαη ζπκθνηηεηή κνπ Ζιία Μαληηθνχ 2 ε νπνία απνηέιεζε γηα
κέλα πξφηππν κειέηεο δεδνκέλνπ θαη ηνπ παξφκνηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Δπίζεο, θαζ’ φιε
ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ, πνιχ ζπρλά ήηαλ δηαθσηηζηηθέο νη ζπδεηήζεηο
κνπ κε ηνλ θίιν θαη ζπκθνηηεηή κνπ Λεπηέξε Ναβξνδίδε. Σνλ επραξηζηψ πνιχ.
Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ μάδεξθφ κνπ Αξηζηείδε Καινπηζάθε θαη ηνπο
θίινπο κνπ Υξχζα εξεθίδνπ θαη Γηψξγν Παπαδάθε. Απηνί είλαη ε αηηία πνπ αζρνινχκαη
κε ην ξεκπέηηθν ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα.

2

Μαντικός, Η. (2015). Σο κανονάκι στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών: Η περίπτωση του Λάμπρου

αββαΐδη. Πτυχιακή Εργασία. Άρτα: Σμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΣΕΙ Ηπείρου.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Ο Νηαιγθάο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν θεθάιαην ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ
κεζνπνιέκνπ. Ήηαλ θπξίσο γλσζηφο γηα ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπ ζην ηξαγνχδη θαη
ιηγφηεξν γηα ηηο ζπλζέζεηο ηνπ. Έρεη δηζθνγξαθήζεη πεξηζζφηεξα απφ 400 ηξαγνχδηα ζηελ
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ ην 1929 κέρξη ην 1934 θαη είλαη κία απφ ηηο θνξπθαίεο
αληξηθέο θσλέο ζηε δηζθνγξαθία καδί κε ηνπο Ννχξν, σθξνλίνπ, Ρνχθνπλα, Πεξπηληάδε,
Αξαπάθε θ.α.3 ελψ ην ζπλζεηηθφ ηνπ έξγν δελ μεπεξλά ηηο 60 ζπλζέζεηο.
Σν ζπλζεηηθφ ηνπ έξγν απνηειεί έλα θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηνπ Αζηηθνχ Λατθνχ
Ρεπεξηνξίνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ην νπνίν δελ έρεη κειεηεζεί έσο ηψξα απφ θακία
κνπζηθνινγηθή ζθνπηά. θνπφο ηεο κειέηεο κνπ είλαη λα αλαδείμσ απηφ ην έξγν, λα
αλαδείμσ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη απφ ηελ ιατθή νζσκαληθή κνπζηθή ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.
αιιά θαη απφ ηελ αξαβηθή θαη ηελ επξσπατθή, θαζψο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ Νηαιγθά πάλσ
ζην ζχζηεκα ησλ καθάκ ηεο ιφγηαο παξάδνζεο.
Σν ζχλνιν ησλ θνκκαηηψλ πνπ πξνζεγγίδεη ε παξνχζα κειέηε είλαη 92 εθ ησλ
νπνίσλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ αλαιχζεθαλ ζε 1ν επίπεδν 33 θαη ζε 2ν επίπεδν
αλαιχζεθαλ βαζχηεξα 9 απφ απηά. Απηά επηιέρζεθαλ κε θξηηήξηα:
1.

Σελ πινχζηα ηξνπηθή ζχζηαζε πνπ δηαζέηνπλ

2.

Σνλ δηαζηεκαηηθφ ηνπο πινχην

3.

Σελ αληηπξνζψπεπζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ζπλζεηηθνχ έξγνπ
ηνπ Νηαιγθά.

Ζ θαηαγξαθή ηνπο έγηλε κνλνθσληθά κε βάζε ην ζνιηζηηθφ φξγαλν ζηα νξγαληθά κέξε
(εηζαγσγέο - αληαπνθξίζεηο) θαη κε βάζε ηελ θσλή φηαλ ππάξρεη. Ζ αλάιπζε ησλ
θνκκαηηψλ έγηλε κε ην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ησλ καθάκ 4, φπνπ ηα δηαζηήκαηα ησλ θζφγγσλ

3

Κουνάδης, Π. (2012). Οι Υωνές του Ρεμπέτικου: Αντώνης Νταλγκάς. Αθήνα: Σα Νέα. ελ. 7.
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Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε σχετικά με τα μακάμ αποτελείται από:
Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Σο τουρκικό μακάμ. Μτφρ. . Κομποτιάτη. Αθήνα: Fagotto. 2012.
Μαυροειδής, Μ. (1999). Οι μουσικοί τρόποι στην ανατολική Μεσόγειο: Ο βυζαντινός ήχος – το

αραβικό μακάμ – Σο τούρκικο μακάμ. Αθήνα: Fagotto.
Κηλτζανίδης, Π. (2005). Μεθοδική διδασκαλία ελληνικής μουσικής. Θεσσαλονίκη: Βασ.
Ρηγόπουλος.

6

δελ αθνινπζνχλ ηα ηζνζπγθεξαζκέλα πξφηππα ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο αιιά εθείλα ηεο
νζσκαληθήο5, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα ησλ ιατθψλ δξφκσλ – ιατθψλ καθάκ6
δεδνκέλνπ φηη, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, πνιιέο ζπλζέζεηο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε
ην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ησλ καθάκ κε κία πξνζέγγηζε φκσο, φρη ηφζν απζηεξή, ψζηε λα
κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα εξκελεχζεη θαηλφκελα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην αζηηθφ
ιατθφ ξεπεξηφξην ηνπ Μεζνπνιέκνπ.

Παναγιωτόπουλος, Δ. (2008). Θεωρία και πράξις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Αθήνα:
Αδελφότης θεολόγων «Ο ωτήρ»
Feldman, W. (1996). Music of the Ottoman Court. Berlin: VWB.
Signell, K. (1986). Modal practice in Turkish Art Music. New York: Da Capo Press.
5

κούλιος, Μ. (2007). Προφορικότητα και διαστηματικός πλούτος σε μουσικά ιδιώματα της Βορειοανατολικής Μεσογείου. το Προφορικότητες: Σα κείμενα (σσ. 39-57). Άρτα: Σμήμα Λαϊκής και
Παραδοσιακής Μουσικής ΣΕΙ Ηπείρου.
Βλ. Και στο Yekta, R. (1921). La Musique Turque. το Encyclopédie de la Musique et dictionnaire

du conservatoire (ς.ς. 2945-3064). Constantinople: Librairie Delagrave.
6

Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε σχετικά με τα τροπικά φαινόμενα στην αστική λαϊκή μουσική
του μεσοπολέμου αποτελείται από:
Βούλγαρης, Ε., & Βανταράκης, Β. (2006). Σο αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα του

Μεσοπολέμου: μυρναίικα και πειραιώτικα ρεμπέτικα 1922 – 1940. Αθήνα: Σμήμα Λαϊκής Και
Παραδοσιακής Μουσικής ΣΕΙ Ηπείρου / Fagotto.
Ανδρίκος, Ν. (2010). Σο υβριδικό σύστημα των «λαϊκών δρόμων» και η ανάγκη εναλλακτικής
επαναδιαχείρισής του. το Μουσική (και) Θεωρία. Άρτα: Σμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής
Μουσικής ΣΕΙ Ηπείρου.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1.1 Πολιτική – πολιτιστική κατάσταση στην Πόλη μέχρι το 1922
Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη κέρξη ηελ Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή ήηαλ έλα πνιπ-πνιηηηζκηθφ θέληξν φπνπ αλζνχζε ν πεξηεγεηηζκφο κε κεγάιν
αξηζκφ επηζθεπηψλ7 ελψ, φζνλ αθνξά ζηα κνπζηθά δξψκελα, Έιιελεο, Οζσκαλνί,
Αξκέληνη, Δβξαίνη θ.α. ζπλέπξαηηαλ αξκνληθά8. Δπίζεο ηελ ίδηα πεξίνδν ππάξρεη ζηελ
παηδεία ε θνπιηνχξα εθκάζεζεο επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη κνπζηθήο, θαζψο θαη ε
εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ θαη κνπζηθήο9. Παξφκνηεο ζπλζήθεο επηθξαηνχλ θαη
ζηελ κχξλε απφ φπνπ πξνήιζαλ θαη άιινη κειινληηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Νηαιγθά10.
Μέζα ζε φιεο απηέο ηηο επλντθέο γηα ηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν ζπλζήθεο, παξάιιεια
θαιιηεξγνχληαλ θαη έλα θιίκα ελαληίσζεο πξνο ηνπο Ρσκηνχο ην νπνίν νδήγεζε ζηγά –
ζηγά ζηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή11. Οπφηε, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Πφιε, απφ ηελ
10εηία ηνπ 1910, δελ είλαη ην ίδην αξκνληθή κε ηελ πνιηηηζηηθή. Ήδε απφ ην 1913 νη
Οζσκαλνί πξαγκαηνπνίεζαλ εθηνπίζεηο πιεζπζκψλ ζηελ Μηθξά Αζία. Οη δηακάρεο ζηα
Βαιθάληα αιιά θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε νδήγεζαλ ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ Διιάδα
ην 1919 εηζβάιεη ζηελ Σνπξθία, νη ζχκκαρνη εγθαηαιείπνπλ ηνπο Έιιελεο, νη Οζσκαλνί

7

Ηλιάδης, Β. (χ.χ.). Η πλέον θαυμαστή φυσική σκηνοθεσία. το Σ. Χαράκης (Επίμ.), Ανθολόγιο της

Κωνσταντινούπολης (σσ. 95-98). Αθήνα: Νέα σύνορα Α.Α. Λιβάνη & ΙΑ.
8

Φατζόπουλος, Α. (2000). Η εκκλησιαστική μουσική παιδεία στην εκκλησία της

Κωνσταντινουπόλεως κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Διδακτορική Διατριβή. Αλεξανδρούπολη: ΑΠΘ –
Σμήμα Θεολογίας. ελ. 18.
9

Όπ. π. ελ. 26.

10

Καλυβιώτης, Α. (2002). μύρνη: Η μουσική ζωή 1900 - 1922. Αθήνα: Music Corner &Σήνελλα.

11

Υαρμακίδης. (1908). Από ημέρας εις ημέραν οι αδελφοί μας. το Μ. Βαρλάς, & Μ. Κομνηνού

ωφρονιάδου (Επίμ.), Από την απολυταρχία στον Κεμαλισμό: άρθρα από τον ελληνικό τύπο της

Κωνσταντινούπολης 1905 – 1921 (σσ. 59-60). Αθήνα: ΄Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Βλ. και στο Βερέμης, Θ. (χ.χ.) Από το εθνικό κράτος στο έθνος δίχως κράτος: Σο πείραμα της
Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως. το Θ. Βερέμης (Επιμ.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη

νεότερη Ελλάδα (σσ. 27-52). Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Σραπέζης.

8

αληηδξνχλ θαη έηζη θηάλνπκε ζηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 192212.
ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή δηψθνληαη έηζη νη Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη
θαηαιήγνπλ ζαλ πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα13.

1.2 Σα πρώτα χρόνια του Νταλγκά
Ο Αληψλεο Νηαιγθάο γελλήζεθε ην 1892 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην πξνάζηην
Αξλανχηθηντ απφ επθαηάζηαηε νηθνγέλεηα14ζε έλα πεξηβάιινλ επλντθφ ζην λα έρεη
πξφζβαζε ζε καζήκαηα κνπζηθήο πνπ πηζαλφηαηα παξαθνινχζεζε απφ κηθξφο αιιά θαη
πξφζβαζε ζε δξψκελα κε άιινπο κνπζηθνχο Οζσκαλνχο θαη κε. Απφ 16 ρξνλψλ άξρηζε λα
αζρνιείηαη κε νχηη θαη θηζάξα θαη λα παίδεη ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα 15. Σν 1910 ηνπ
δφζεθε ε επθαηξία λα ηξαγνπδήζεη ζε κία νξρήζηξα φπνπ ε θσλή ηνπ ήηαλ ηφζν
εληππσζηαθή ψζηε λα εληαρζεί ζηελ νξρήζηξα θαη λα αξρίζεη έηζη ηελ θαξηέξα ηνπ ζαλ
ηξαγνπδηζηήο16. Απφ ην 1917 ηξαγνπδνχζε επαγγεικαηηθά ζηελ Πφιε κέρξη ην 1922 ζε
νξρήζηξεο κε κηθξαζηάηηθα, επξσπατθά, δεκνηηθά, ιατθά θαη ξεκπέηηθα. Λφγσ ησλ
θπκαηηζκψλ πνπ έθαλε κε ηε θσλή ηνπ απέθηεζε θαη ην παξαηζνχθιη «Νηαιγθάο»17
δεδνκέλνπ φηη dalga ζηα ηνχξθηθα ζεκαίλεη θχκα18. Δπίζεο, ζπλεξγαδφηαλ κε ηε
«κπξλατθή Δζηνπδηαληίλα» θαη θπξίσο κε ηνπο κπξληνχο Γηψξγν αβαξή (1884-1949)
θαη Γηψξγν Βηδάιε (1884-1948) αιιά θαη κε πνιινχο άιινπο, θαη πεξηφδεπε ζπρλά ζηελ

12

Μαυρογένη – Παπαγγελοπούλου, Π. (1999). Κοινωνική διαστρωμάτωση και μορφολογία δύο

γειτονικών οικισμών Χυχικού και Ν. Ιωνίας από το 1923 και έπειτα. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα:
Πάντειο Πανεπιστήμιο – Σμήμα Κοινωνιολογίας. ελ. 21.
13

Aktar, A. (2006). Σο πρώτο έτος της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών: επτέμβριος 1922

- επτέμβριος 1923. το Κ. Σσιτσελίκης (Επίμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών: Πτυχές

μίας εθνικής σύγκρουσης (σσ. 111 - 156). Αθήνα: Κριτική ΑΕ & ΚΕΜΟ.
14

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 8.

15

χορέλης, Σ. (1992). Ρεμπέτικη ανθολογία: τόμος Β. Αθήνα: Οικ. Σάσου χορέλη και ΠΛΕΘΡΟΝ.

ελ. 17.
16

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 11.

17

χορέλης, Σ. (1992). Όπ. π. ελ. 17.

18

Tuncay, F., & Καρατζάς, Λ. (2009). Ελληνοτουρκικό Λεξικό. Αθήνα: Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών

και Πολιτισμού. ελ. 414.

9

κχξλε19.
Με ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή κεηαθηλείηαη θαη ν Νηαιγθάο απφ ηελ Πφιε
ζηελ Αζήλα θαζψο θαη νη κεηέπεηηα ζπλεξγάηεο ηνπ απφ ηελ Πφιε, ηελ κχξλε θαη ηα
Βαιθάληα φπσο ν Γηάλλεο Γξαγάηζεο ή Ογδνληάθεο 20, ν Κψζηαο Καξίπεο21, ν πχξνο
Πεξηζηέξεο22, ν Κψζηαο θαξβέιεο23, ν Γεκήηξεο έκζεο ή αινληθηφο24 θαη ν
Παλαγηψηεο Σνχληαο25. Ο Νηαιγθάο, πην ζπγθεθξηκέλα, επηβηβάζηεθε ζην ππεξσθεάλην
«Βαζηιεχο Αιέμαλδξνο» ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ θαη έθηαζε ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ
192326.

1.3 Η κατάσταση στην Ελλάδα μετά το 1922
Μεηά ηελ Καηαζηξνθή νη πξφζθπγεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο
Διιάδαο αιιά θαη ζηελ επαξρία27. Σνλ πξψην θαηξφ πίζηεπαλ αθφκα φηη ε θαηάζηαζε είλαη
πξνζσξηλή θαη φηη ζα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Μέρξη πνπ ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο
νξηζηηθνπνίεζε ηελ θαηάζηαζε28.
Σν ειιεληθφ θξάηνο αδπλαηνχζε αξρηθά λα εληάμεη νκαιά ηνπο πξφζθπγεο ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, νη νπνίνη αληηκεηψπηζαλ ζηηγκέο εμαζιίσζεο αιιά θαη ηνλ ξαηζηζκφ

19

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 12.

20

χορέλης, Σ. (1992). Όπ. π. ελ. 33.

21

Όπ. π. ελ. 153.

22

χορέλης, Σ. (1996). Ρεμπέτικη ανθολογία: τόμος Γ. Αθήνα: Οικ. Σάσου χορέλη και ΠΛΕΘΡΟΝ.

ελ. 141.
23

Όπ. π. ελ. 239.

24

Torp, L. (1993). Salonikios: The best violin in the Balkans. Copenhagen: Museum Tusculanum

Press, University of Copenhagen.
25

χορέλης, Σ. (1996). Όπ. π. ελ. 295.

26

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 13.

27

Mazower, M. (2004). Θεσσαλονίκη: Πόλη των φαντασμάτων. Μτφρ. Κ. Κουρεμένος. Αθήνα:

Αλεξάνδρεια. ελ. 422-429.
28

Γιώτα, Μ. (2005). Η πολιτική ένταξη των προσφύγων του 1922 στην Ελλάδα του μεσοπολέμου:

1922-1940. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. Σμήμα Ιστορίας και αρχαιολογίας. ελ. 23.
Βλ. και στο Παναγιωταρέα, Α. (1993). Κυδωνιάτες: Αστοί και προσφυγές. Διδακτορική Διατριβή.
Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. ελ. 103.
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ησλ ληφπησλ Διιήλσλ. Πνιινί απ’ απηνχο ηξαγνπδνχζαλ ηνχξθηθα θαη κηινχζαλ κφλν
ηνχξθηθα29.

1.4 Μουσικές τάσεις της εποχής του Μεσοπολέμου
Έηζη, ζηελ Διιάδα, ν πιεζπζκφο κεηά ην 1922 απνηεινχληαλ θπξίσο απφ δχν
θνηλσληθέο νκάδεο. Σνπο ληφπηνπο Έιιελεο θαη ηνπο πξφζθπγεο. Οη πξψηνη ήηαλ
εμνηθεησκέλνη κε ην ξεπεξηφξην ηνπ Καθέ Ακάλ ην νπνίν άθκαδε κέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ
αηψλα ζηελ Αζήλα30. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ θαη ηδίσο κεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο
αλαπηχζζεηαη ν εζληθηζκφο θαη ην Καθέ Ακάλ παξαθκάδεη σο κε ειιεληθφ. Έηζη,
θηάλνληαο ζηα ρξφληα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ην ξεπεξηφξην απηφ ηείλεη λα ραζεί
ρσξίο παξ' φια απηά λα έρεη μεραζηεί31.
Ζ δεχηεξε θνηλσληθή νκάδα, απηή ησλ πξνζθχγσλ, έξρεηαη ζηελ Διιάδα ην 1922
απφ ηελ κχξλε θαη ηελ ππφινηπε Μηθξά Αζία , φπνπ είρε γελλεζεί θαη αλζνχζε πξηλ ην
Καθέ Ακάλ. Δθεί ππήξραλ θαη άιια ηδηψκαηα φπσο απηφ ηνπ Καθέ αληάλ ην νπνίν
απνηειείηαη απφ ξεπεξηφξην επξσπατθήο κνπζηθήο, αιιά ην ξεπεξηφξην ηνπ Καθέ Ακάλ
ήηαλ ε κνπζηθή ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο32. Έηζη, κε ηελ Καηαζηξνθή, έξρνληαη
ζηελ Διιάδα νη θνξείο απηήο ηεο παξάδνζεο καδί κε ηνπο κνπζηθνχο απηνχ ηνπ
ξεπεξηνξίνπ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν Αληψλεο Νηαιγθάο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε φηη απηή ε παξάδνζε ζα έβξηζθε πξφζθνξν
έδαθνο ζηελ Αζήλα κεηά ην 1922 θαη κέρξη ηελ θαζηέξσζε ηνπ Πεηξαηψηηθνπ Ρεκπέηηθνπ
ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 193033.

29

Mazower, M. (2004). Όπ. π. ελ. 422-429.

30

Φατζηπανταζής, Θ. (1986). Σης Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί: Η ακμή του αθηναϊκού καφέ αμάν

στα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Α’. Αθήνα: στιγμή. ελ. 54 – 66.
31

Όπ.π., σελ. 93 – 111.

32

Καλυβιώτης, Α. (2002).Όπ.π., σελ. 19.

33

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 21.
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1.5 Οι δραστηριότητες του Νταλγκά στον Πειραιά και στην Αθήνα
Φηάλνληαο ν Νηαιγθάο ζηελ Αζήλα ήξζε ζε επαθή κε ληφπηνπο θαη Μηθξαζηάηεο
κνπζηθνχο θαη μεθίλεζαλ ζπλεξγαζίεο παίδνληαο ζε καγαδηά φπσο ην θαθελείν «Μηθξά
Αζία», ην «Αθηαίνλ» ηνπ Νένπ Φαιήξνπ θαη ν «Μνπξνχδεο». πλεξγάζηεθε κε ηνλ
Κψζηα Σδφβελν, ηνλ Κψζηα Καξίπε, ην Γεκήηξε έκζε, ηνλ Παλαγηψηε Σνχληα θ.α34.
Δπίζεο, ην 1925 έπαηδε καδί κε ηνπο Σδφβελν35, Πεξηζηέξε, Καξίπε θαη Ογδνληάθε ζην
«Εέθπξν».
Ζ ειιεληθή δηζθνγξαθία μεθίλεζε αξρηθά εθηφο Διιάδαο κε 1ε ερνγξάθεζε ζηελ
Νέα Τφξθε ην 1896 κε ηνλ ηελφξν Μηράιε Αξαρηηληδή36. πλέρηζε έηζη ζε Ακεξηθή,
Δπξψπε, κχξλε θαη Πφιε, αιιά θαη εληφο Διιάδαο, κε θηλεηά ζπλεξγία ερνιεςίαο ησλ
επξσπατθψλ εηαηξηψλ κέρξη ην 193037 νπφηε θαη άλνημε ε πξψηε ειιεληθή δηζθνγξαθηθή
εηαηξεία, ε Columbia38.
Έηζη, θαη νη Μηθξαζηάηεο κνπζηθνί, κεηαμχ ηνπο θαη ν Νηαιγθάο, μεθηλνχλ λα
δηζθνγξαθνχλ. Απφ ην 1924 κέρξη ην 1931 ερνγξαθνχληαη 5000 ειιεληθά ηξαγνχδηα, απφ
ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα είλαη κηθξαζηάηηθα. Ο Αληψλεο Νηαιγθάο μεθίλεζε λα
δηζθνγξαθεί ην 1924 ζηελ Odeon ερνγξαθψληαο ηα ηξαγνχδηα «Αρ απηά ηα κάηηα ηξειή
κνπ καπξνκάηα», «Μαχξε δσή κηθξνχια κνπ», «Λεηβαδηά α ια Μσξαΐηα», «Sabaρ καλέ»,
ηα νπνία αξρηθά είραλ σο αλαγξαθφκελν εξκελεπηή ηνλ Κψζηα Μηραειίδε, θάηη πνπ
δηνξζψζεθε απφ παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Νηαιγθά.
Σν 1925 ππνγξάθεη ζπκβφιαην εθαηφ ηξαγνπδηψλ ην ρξφλν κε ην παξάξηεκα ηεο
εηαηξείαο «His Master’s voice», ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πεξηζζφηεξεο απφ
240 ερνγξαθήζεηο. πλεξγάδεηαη επίζεο κε ηε γαιιηθή «Pathe», κε ηε γεξκαληθή
«Polydor», αιιά θαη κε ηελ «RCA Victor» θαη ηελ «Orthophonic». Γέθα ηξαγνχδηα

34

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 14-16.

35

χορέλης, Σ. (1996). Όπ. π. ελ. 275.

36

Βολιότης – Καπετανάκης, Η. (2010). Σου κυρίου του η φωνή: Ιστορία της δισκογραφίας. Αθήνα:

Μετρονόμος. ελ. 74.
Βλ. και στο Καλυβιώτης, Α. (2002).Όπ.π., σελ. 65.
37

Βολιότης – Καπετανάκης, Η. (2010).Όπ. π. ελ. 121.

38

Βολιότης – Καπετανάκης, Η. (2010).Όπ. π. ελ. 132.
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ερνγξαθήζεθαλ ζε δηάθνξεο εηαηξείεο ηελ πεξίνδν 1938-194139.
Απφ ην 1934 ν Νηαιγθάο απνκαθξχλεηαη απφ ηε δηζθνγξαθία θαη εκθαλίδεηαη
θπξίσο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο επηζηξέθνληαο ζηα ηξαγνχδηα ησλ αξρψλ ηεο θαξηέξαο ηνπ,
ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηηο αηζζεηηθέο αιιαγέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30. Απηή ε κεηαβνιή
ηεο θαξηέξαο ηνπ πηζαλφηαηα ζπλδέεηαη θαη’ αξρήλ κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε
ζηηο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο (κείσζε ησλ ερνγξαθήζεσλ ζην 25% ηεο παξαγσγήο)40.
Μηα 2ε πηζαλή αηηία είλαη ε θαζηέξσζε ηνπ Πεηξαηψηηθνπ Ρεκπέηηθνπ, κε ην νπνίν
εηζάγεηαη ην ζηαθάην χθνο κε θπξηφηεξα φξγαλα κπνπδνχθη, θηζάξα θαη κπαγιακά θαη
θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηνλ Μάξθν Βακβαθάξε. Ζ θαζηέξσζε ηνπ Πεηξαηψηηθνπ
Ρεκπέηηθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο βηνκεραλίαο ηεο δηζθνγξαθίαο ε νπνία βιέπνληαο
φηη νη πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηα εθεί, πξνάγεη ην λέν ξεπεξηφξην
ζε βάξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ Καθέ Ακάλ ην νπνίν ζηγά – ζηγά παξαθκάδεη θαη νη
εθπξφζσπνί ηνπ ζπλζέηνπλ ηξαγνχδηα ζε πην ζηαθάηεο κεισδίεο ελνξρεζηξσκέλα κε
κπνπδνχθη, θηζάξα θαη κπαγιακά, γηα λα κπνξέζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ κέξνο ηεο αγνξάο41.
Ζ 3ε αηηία απνκάθξπλζεο ήηαλ πηζαλφηαηα ν πφιεκνο ελαληίνλ ηνπ Ρεκπέηηθνπ απφ
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηηο αξρέο ηεο 10εηίαο ηνπ 1930 κε
απνθνξχθσζε ηελ επηβνιή ηεο ινγνθξηζίαο απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. Έλα απφ ηα
βαζηθφηεξα πιήγκαηα ζηελ κνπζηθή απφ ηελ δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά ήηαλ ν ακαλέο ν
νπνίνο απαγνξεχζεθε σο ηνχξθηθνο ελψ λσξίηεξα είρε απαγνξεπζεί θαη ζηελ Σνπξθία απφ
ηνλ Κεκάι Αηαηνχξθ42. Οη καλέδεο πνπ δηζθνγξάθεζε ν Νηαιγθάο πξηλ ηε ινγνθξηζία
ήηαλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ έξγνπ. ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε νη
εγγξαθέο πνπ θέξνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ «Μαλέο» αλέξρνληαη ζηηο 734. Απφ απηνχο έρεη
εξκελεχζεη ν Νηαιγθάο ηνπο 94 δειαδή πεξίπνπ ην 1/8 ηνπ ζπλφινπ ζε έλα πιήζνο
εξκελεπηψλ πνπ μεπεξλάεη ηνπο 100. Μέρξη ην 1933 έρνπκε ζηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε
435 καλέδεο. Αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ην γεγνλφο φηη ζηακάηεζε λα δηζθνγξαθεί ην 1933 ηφηε
ζπκπεξαίλνπκε φηη απφ ηνπο κέρξη ηφηε καλέδεο ν Νηαιγθάο εξκήλεπζε ζρεδφλ ην 1/4.
Δπίζεο, φια ηα ηξαγνχδηα πνπ έρεη εξκελεχζεη αλέξρνληαη ζε 427. Οπφηε, επίζεο ην 1/4
39

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 17-19.

40

Όπ. π. ελ. 20-21.

41

Όπ. π. ελ. 21.

42

Βλησίδης, Κ. (2004). Όψεις του Ρεμπέτικου. Αθήνα: του ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΡΨΣΟΤ. ελ. 14-27.
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απηψλ είλαη καλέδεο43.
Ο Νηαιγθάο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε δηζθνγξαθία κάιινλ δελ ζέιεζε λα
ζπκκεηέρεη ζηε δηζθνγξαθία κε ηέηνηεο ζπλζήθεο. Οπφηε, ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ
ηξαγνπδά ζηελ «Σαβέξλα ηνπ Γηνχιε» ζην Κνπθάθη, αιιά θαη ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα.
Απφ απηέο ηηο εκθαλίζεηο ζα θεξδίζεη ζεκαληηθά πνζά, ηα νπνία ζα δηαζέζεη γηα ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ ηε καχξε πεξίνδν ηεο Καηνρήο. Δπέζηξεςε ζηελ
δηζθνγξαθία ην 1937 κε κφιηο 10 δηζθνγξαθήζεηο νη νπνίεο είλαη θαηά θχξην ιφγν ζε
ειαθξφ χθνο θαη θαζφινπ πιένλ ζην χθνο ηνπ Καθέ Ακάλ.
Ο Νηαιγθάο έπαςε λα ηξαγνπδά θαη λα παίδεη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1941 θαη
βπζίζηεθε ζηε κειαγρνιία γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. Απεβίσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ
1944 πηθξακέλνο θαη απνγνεηεπκέλνο. Σελ ίδηα πεξίνδν έθπγαλ απφ ηε δσή θαη πνιινί
άιινη εθπξφζσπνη ηνπ Καθέ Ακάλ φπσο ν Παλαγηψηεο Σνχληαο, ν Γηψξγνο Κάβνπξαο, ν
Γηνβάλ Σζανχο, ν Κψζηαο θαξβέιεο θ.α44.

43

Μανιάτης, Δ. (2006). Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου: Έργα λαϊκών μας καλλιτεχνών.

Αθήνα: Τπουργείο Πολιτισμού.
44

Κουνάδης, Π. (2012). Όπ. π. ελ. 23-27.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 – ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
2.1 υλλογή και διαλογή
Γηα λα κειεηεζεί ην ζπλζεηηθφ έξγν ηνπ Νηαιγθά έπξεπε λα εληνπηζζεί, φζν ην
δπλαηφλ, κε βεβαηφηεηα γηα ηελ ηζρχ ηνπ, ψζηε λα κελ εμαρζνχλ ιάζνο ζπκπεξάζκαηα γηα
ην έξγν ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ζπλζέζεηο πνπ δελ ηνπ αλήθνπλ πξαγκαηηθά. Απηφ
επεηεχρζε σο εμήο: εληνπίζηεθε, θαη’ αξρήλ, ε δηζθνγξαθία ηνπ σο ζπλζέηε ζηνλ
θαηάινγν ηνπ Γηνλχζε Μαληάηε45 φπνπ βξέζεθε φηη απνηειείηαη απφ 92 θνκκάηηα θάπνηα
απφ ηα νπνία είλαη επαλεθηειέζεηο ηεο ίδηαο ζχλζεζεο. Έπεηηα αλαδεηήζεθε θάζε έλα απφ
απηά ζε δχν δηθηπαθέο πεγέο, ην rebetikosealabs46 θαη ην youtube47 κε ζθνπφ λα
δηαζηαπξσζνχλ έηζη πιεξνθνξίεο απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο πεγέο. Οπφηε, απφ ηνλ θαηάινγν
ηνπ Μαληάηε, απνθιεηζηήθαλ 12 θνκκάηηα σο ακθηζβεηνχκελα γηα ηελ παηξφηεηά ηνπο
(παξάξηεκα Α48). Γηα ηα ππφινηπα θνκκάηηα αλαδεηήζεθε ην ερεηηθφ πιηθφ ζηηο δηθηπαθέο
πεγέο rebetikosealabs θαη youtube θαη δηαπηζηψζεθε έηζη φηη, γηα 24 απφ απηά, έρεη ραζεί ή
δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκα απφ ζπιιέθηεο δίζθσλ (παξάξηεκα Β).
Έηζη, ε πξνο κειέηε δηζθνγξαθία πνπ απνκέλεη, απνηειείηαη απφ 56 θνκκάηηα ησλ
νπνίσλ ην ερεηηθφ πιηθφ ζπιιέρζεθε απφ ηηο δηθηπαθέο πεγέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Αξθεηά απφ απηά είλαη επαλεθηειέζεηο ηεο ίδηαο ζχλζεζεο. Αθαηξψληαο ινηπφλ θαη ηηο
επαλεθηειέζεηο πξνθχπηεη έηζη ην ζπλζεηηθφ έξγν ηνπ Νηαιγθά λα απνηειείηαη απφ 33
ζπλζέζεηο (παξάξηεκα Γ49).

2.2 Μία επιφανειακή ανάλυση σε όλα
Δμεηάδνληαο ινηπφλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπ Νηαιγθά ζηα παξαξηήκαηα Α, Β θαη Γ, κία 1ε
παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη αθνξά ζην γεγνλφο φηη ν Νηαιγθάο εμαθαλίζηεθε απφ ηελ
δηζθνγξαθία ην 1934 θαη επαλήιζε ην 1937. Δπίζεο απφ ην ζχλνιν ησλ 92

45

Μανιάτης, Δ. (2006). Όπ. π.

46

http://rebetiko.sealabs.net/

47

https://www.youtube.com/

48

την στήλη «ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ» αναφέρεται ο λόγος της αμφισβήτησης.

49

την στήλη «ΜΑΚΑΜ» παρατίθενται τα αποτελέσματα μίας γρήγορης τροπικής ανάλυσης.
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δηζθνγξαθήζεψλ ηνπ, νη 82 έγηλαλ απφ ην 1929 κέρξη ην 1934 ελψ κφλν 10 έγηλαλ κεηά ην
1937 κέρξη ην 1939.

Πλήθοσ διςκογραφήςεών ανά περίοδο
100
80
60
Ρλήθοσ
διςκογραφήςεών
ανά περίοδο

40
20
0
Μζχρι το
1934

Μετά το 1937

Πεξλψληαο ζε ηξνπηθφ επίπεδν ηψξα, εμεηάδνληαη κφλν ηα θνκκάηηα ηνπ
παξαξηήκαηνο Γ. Έηζη, ζηηο δχν άλσζελ πεξηφδνπο έρνπκε 27 ζπλζέζεηο ζηελ 1ε θαη κφλν 6
ζηελ 2ε.

Πλήθοσ ςυνθζςεων ανά περίοδο
30
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Ρλήθοσ
ςυνθζςεων ανά
περίοδο
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5
0
Μζχρι το 1933 Μετά το 1938
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ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηξνπηθά νη ζπλζέζεηο αλά πεξίνδν. Έηζη, φζνλ αθνξά
ηελ 1ε πεξίνδν 1929 – 1933 έρνπκε αλά βαζκίδα ζεκειίσζεο θαη καθάκ:


1 Bestenigâr



1 Hicazkâr

7
Bestenigâr



1 Nikriz

6



1 Αξκνληθφ κηλφξε

5

ή Nihavent


1 Μηλφξε



3 Karcığar

Hicazkâr
Nikriz
Nihavent

4

Μινόρε
Karcığar

3

Uşşak



5 Uşşak

2



6 Οηθνγέλεηα Hicaz

1



5 Hüseyni



1 Segâh



2 Hüzzam

Hüseyni
Hicaz
Segâh

0
Irak

Rast

Dügâh

Segâh

Hüzzam

Όπσο βιέπνπκε κε κία καηηά, ν Νηαιγθάο πξνηηκάεη θπξίσο ηξφπνπο ζρεηηθνχο κε ην
Uşşak φπσο είλαη ην Uşşak, ην Hüseyni θαη ην Karcığar δειαδή 13 απφ ηηο 27 ζπλζέζεηο.
Αθνινπζνχλ ζπλζέζεηο ζε ηξφπνπο ζρεηηθνχο κε ην Hicaz νη νπνίεο είλαη 6. Οη ππφινηπεο 8
ζπλζέζεηο κνηξάδνληαη ζε 7 ηξφπνπο. Οη δχν ζπλζέζεηο ζε αξκνληθφ κηλφξε θαη ζε κηλφξε
είλαη ην «Έμσ θηψρεηα θνπηζαβάθη» θαη ην «Ζ ζαξαληάξα». Πξφθεηηαη γηα δχν
δπηηθφηξνπεο ζπλζέζεηο νη νπνίεο είλαη θαη νη κνλαδηθέο απηήο ηεο πεξηφδνπ ζε απηφ ην
χθνο. Όιεο νη ππφινηπεο θπκαίλνληαη πθνινγηθά θπξίσο ζην ξεπεξηφξην ηνπ Καθέ Ακάλ
θαη ηνπ ζκπξλαίηθνπ χθνπο κε επηξξνέο ζε θάπνηα απφ απηά θαη απφ ην πεηξαηψηηθν χθνο.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Bestenigâr κε ηίηιν «Άπνλε Σνπξθάια», κία ζχλζεζε
πνιχ ζπάληα γηα ην αζηηθφ ιατθφ ξεπεξηφξην ηνπ Μεζνπνιέκνπ ε νπνία αλαιχεηαη
βαζχηεξα παξαθάησ.
Όζνλ αθνξά ηελ 2ε πεξίνδν 1938 – 1939 έρνπκε 4 καηδφξε, έλα Hicaz θαη έλα
αξκνληθφ κηλφξε. ε φιεο απηέο ηηο ζπλζέζεηο έρνπκε φξγαλα φπσο κπνπδνχθη, θηζάξα,
αθνξληεφλ, καληνιίλν, πηάλν θαη βηνιί κε ζπγθεξαζκέλν ρεηξηζκφ. Γειαδή κφλν
ζπγθεξαζκέλα φξγαλα. Τθνινγηθά θαλέλα απφ απηά ηα θνκκάηηα δελ έρεη θάπνηα ζρέζε κε
17

ην Καθέ Ακάλ. Σν «Πνπ λα βξσ γπλαίθα λα ζνπ κνηάδεη» είλαη ζε χθνο πεηξαηψηηθνπ
ξεκπέηηθνπ, ην «Βαξθάξε ηξάβα ην θνππί» είλαη ζπξηφ λεζηψηηθν θαη ηα ππφινηπα είλαη
πεξηζζφηεξν δπηηθφηξνπα θαη ειαθξά.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 – ΣΡΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ηξνπηθή αλάιπζε ησλ ζπλζέζεσλ πνπ, φπσο
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρνπλ επηιεγεί γηα απηή ηελ κειέηε. Απηέο είλαη:
1. Άπνλε Σνπξθάια (Bestenigâr)
2. Ζ θαθνχξγα (Hüzzam)
3. Έλαο κάγθαο ραζηθιήο (Nikriz)
4. Καθνχξγα γεηηφληζζα (Hicaz)
5. Μαξηθάξα κνπ (Hüseyni – Karcığar)
6. Ο ηδνγαδφξνο (Hüseyni – Acem)
7. Ο ληαβαηδήο ηεο Μαίξεο (Hicaz)
8. Ρνδίθα (Hüseyni)
9. Σν θζηζηθφ θνξίηζη (Uşşak)
Γηα ηελ αλαθνξά ζε βαζκίδεο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζπλζέζεσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε
ηνχξθηθε νξνινγία50, ζηελ νπνία αληηζηνηρείηαη έλα φλνκα γηα θάζε κπεξληέ κε
απνηέιεζκα λα είλαη πην εχρξεζηε ζηελ αλάιπζε, έλαληη ηεο βπδαληηλήο ή ηεο επξσπατθήο
νξνινγίαο νπνχ ηα νλφκαηα ησλ βαζκίδσλ ζα έπξεπε ζε θάζε ρξήζε λα αλαθέξνληαη
πεξηθξαζηηθά. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζε θάζε ζχλζεζε παξαηίζεληαη ζηελ αξρή ηεο
αλάιπζεο νη κπεξληέδεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο πξνο απηνχο λφηεο ψζηε
λα είλαη πην θαηαλνεηή ε αλάιπζε γηα ηνλ αλαγλψζηε. Με έληνλα γξάκκαηα ζεκεηψλνληαη
νη θπξίσο κπεξληέδεο ελψ κε απιά νη δεπηεξεχνληεο.

50

Feldman, W. (1996). Όπ. π., σελ. 197-202.

Βλ. και στο Signell, K. (1986). Όπ. π., σελ. 26-30.
Και στο Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 19.
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3.1 Άπονη Σουρκάλα
1929, ODEON Γεξκαλίαο51
Αξ. δίζθνπ: GA-1482
Αξ. κήηξαο: άγλσζηε

3.1.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Βηνιί



Κηζάξα ζπλνδεπηηθή πηζαλψο κε επηπιένλ κπάζεο ρνξδέο πάλσ απφ ηελ ηαζηηέξα52



Κηζάξα ζνιηζηηθή

Δηθ. 1

Μανιάτης, Δ. (2006). Όπ.π.
https://www.youtube.com/watch?v=A4P1JV_NaBA
52 αρασίδης, Θ. (2003). Πρωτόγονη ηχογράφηση – 1929.
51

http://clubs.pathfinder.gr/jojef_MUSIC/123881?zoom=11&album=45654. (τελευταία πρόσβαση 16.
3. 2016).
την παραπάνω εικόνα (Εικ. 1) βλέπουμε τον Νταλγκά με μία τέτοια κιθάρα. Ενδεχομένως
να πρόκειται για το ίδιο όργανο και να έπαιζε ο ίδιος.
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3.1.2 Δομή
Δηζαγσγή

4 κέηξα

Α’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε δχν θξάζεηο κε κηθξή αληαπφθξηζε ζην
ηέινο ηεο θάζε θξάζεο

Α’ κεηάβαζε

1 κέηξν κεηαβαηηθή νξγαληθή θξάζε πξνο ην επφκελν κέξνο ηνπ ζηίρνπ

Β’ κέξνο

θσλή, 4 κέηξα

Β’ κεηάβαζε

1 κέηξν κεηαβαηηθή νξγαληθή θξάζε πξνο ην επφκελν κέξνο ηνπ ζηίρνπ

Γ’ κέξνο

θσλή, 4 κέηξα κε κηθξή αληαπφθξηζε ζην ηέινο

Δηζαγσγή

4 κέηξα

Α’ κέξνο

8 κέηξα

Α’ κεηάβαζε

1 κέηξν

Β’ κέξνο

4 κέηξα

Β’ κεηάβαζε

1 κέηξν

Γ’ κέξνο

4 κέηξα

3.1.3 Ρυθμικό μοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Μφξηηθν’. Σν βαζηθφ ξπζκηθφ
κνηίβν πνπ αθνχκε είλαη αξγφ θαιακαηηαλφ κε δνκή 3 – 2 – 253 θαη αλαιχεηαη σο εμήο:

53

Παύλου, Λ. (2006). Σο τουμπελέκι και οι ρυθμοί μέσα από τους χορούς,, τα τραγούδια και τους

οργανικούς σκοπούς. Αθήνα: Σμήμα Λαϊκής Και Παραδοσιακής Μουσικής ΣΕΙ Ηπείρου / Fagotto.
ελ. 38.
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3.1.4 Έκταση

3.1.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Καηά θχξην ιφγν ην θνκκάηη θηλείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ καθάκ Bestenigâr. χκθσλα κε
ηνλ Αυληεκίξ ην Bestenigâr είλαη έλα Saba πνπ αλνίγεη ζην Dügâh κπεξληέ κε εληειείο
θαηαιήμεηο ζην Çargâh, κε ηειηθέο θαηαιήμεηο ζην Irak κε θίλεζε Segâh, έπεηηα κεηαβαίλεη
ζην Evç επίζεο κε θίλεζε Segâh, γηα λα επηζηξέςεη δηα κέζνπ ηνπ Çargâh θαη ηνπ Dügâh
ζην Irak πάληα κε θίλεζε Segâh54. Ο ζπλζέηεο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, εθαξκφδεη κηα
ηδηαίηεξε κεηαηξνπία ζην Β’ κέξνο. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
ε

5ε ΜΙ#

Acem Asiran

6ε ΦΑ# Irak
7ε

54

ΟΛ Rast
ΣΟΛ# Nim Zırgüle

1 ΛΑ
Ι
2ε
Η#
ε ΝΣΟ
3
ΝΣΟ#
ε ΡΔ
4
ΡΔ
ε ΜΙ
5
ΜΗ#
ε ΦΑ
6
ΦΑ#

Dügâh
Segâh
Çargâh
Çargâh
Nim Hicaz
Hicaz
Neva
Hüseyni
Acem
Acem
Evç

7ε ΟΛ Gerdaniye

Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 195.
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Τςειή νθηάβα
1

ε

ΛΑ

Sehnaz

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 4 κέηξα αλνίγνληαο κε θίλεζε Saba ζηελ θπζηθή
ηνπ ζέζε ην Dügâh θαη εληειή θαηάιεμε ζην Çargâh. Έπεηηα, απφ ην Dügâh θηλείηαη πξψηα
αλνδηθά κέρξη ην Hicaz θαη θαηέξρεηαη αιπζηδσηά, δηακέζνπ ησλ βαζκίδσλ Dügâh θαη
Rast, ψζηε λα θαηαιήμεη κε θίλεζε Segâh ζην Irak.

Α’ μέπορ: Δδψ αλαπηχζζεηαη ην 1ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ εθηεηλφκελν ζε 8 κέηξα ρσξηζκέλα ζε
δχν ηεηξάκεηξεο θξάζεηο. Ζ 1ε θξάζε αλνίγεη ζην Çargâh, πεξηζηξέθεηαη δηαξθψο γχξσ
απ’ απηφ, ζην νπνίν θαη θαηαιήγεη κε κηθξή αληαπφθξηζε.

Ζ 2ε θξάζε αλνίγεη ζην Hüseyni θηλνχκελε πξψηα αλνδηθά κέρξη ην Sehnaz θαη
κεηά θαζνδηθά γηα λα θάλεη πξψηα κία εληειή θαηάιεμε πάιη ζην Çargâh. Έπεηηα,
ηνλίδνληαο ειαθξψο ην Dügâh θαηαιήγεη πάιη αιπζηδσηά ζην Irak κε θίλεζε Segâh
δηακέζνπ ησλ βαζκίδσλ Dügâh θαη Rast πάιη κε κηθξή αληαπφθξηζε ζην ηέινο.
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Α’ μετάβαση: Πξφθεηηαη γηα κεηαβαηηθή θξάζε, πξνο ην επφκελν κέξνο ηνπ ζηίρνπ, ε
νπνία εθηείλεηαη ζε έλα κέηξν θαη είλαη κία θιίκαθα Segâh αλνδηθά απφ Irak κέρξη Evç.
Δπνκέλσο αλαηξείηαη ην πεξηβάιινλ Saba αληηθαζηζηψληαο ηε βαζκίδα Çargâh κε Nim
Hicaz θαη ηε βαζκίδα Hicaz κε Neva. Δπίζεο αληηθαζίζηαηαη θαη ε βαζκίδα Hüseyni κε
Acem δεδνκέλεο ηεο έιμεο πξνο ην Evç. Οπφηε αλνδηθά θηλνχκελε ε θξάζε θάλεη 5ρνξδν
Segâh απφ Irak κέρξη Nim Hicaz θαη 4ρνξδν Hicaz απφ Nim Hicaz κέρξη Evç.

Β’ μέπορ: Δδψ αλαπηχζζεηαη ην 2ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ εθηεηλφκελν ζε 4 κέηξα. ηα δχν 1α,
δηαηεξψληαο ηελ παξαπάλσ έιμε πξνο ην Evç, ε κεισδία θηλείηαη θαζνδηθά κε 4ρνξδν
Hicaz απφ ην Evç, πξψηα κέρξη ηελ 2ε ηνπ 4ρφξδνπ, δειαδή ην Neva, κε αηειή θαηάιεμε
θαη έπεηηα κέρξη ηελ 1ε ηνπ 4ρφξδνπ, δειαδή ην Nim Hicaz έιθνληαο ηνλ πξνζαγσγέα ηνπ
θαη κεηαηξέπνληάο ηνλ έηζη απφ Segâh ζε Çargâh. Ζ ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα ζα έπξεπε
ηππηθφηεξα λα γξαθηεί σο Η κε δίεζε 3 θνκκάησλ ψζηε λα πξνθχπηεη έηζη ην δηάζηεκα 5
θνκκάησλ αλάκεζα ζηελ ηνληθή ηνπ Hicaz θαη ζηνλ πξνζαγσγέα ηνπ. Αιιά απηή ε
αιινίσζε δελ ππάξρεη ζην ζχζηεκα ζεκεηνγξαθίαο55 νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη ην Η#
θαζηζηψληαο έηζη ηνλ πξνζαγσγέα ζε απφζηαζε 4 θνκκάησλ απφ ηελ ηνληθή ηνπ Hicaz.
ηα επφκελα δχν κέηξα, ε κεισδία, δηαηεξψληαο ηελ έιμε ηνπ πξνζαγσγέα πξνο ηε
βάζε ηνπ 4ρφξδνπ Hicaz, θαηέξρεηαη ηειηθά ζην Irak κε 5ρνξδν Nikriz πςψλνληαο ην Rast
ζε Nim Zırgüle. Πξνθχπηεη έηζη απφ ην πάλσ ΦΑ# κέρξη ην θάησ ΦΑ# κία θαζνδηθή

55

Όπ.π., σελ. 22.
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θιίκαθα Neveser ζεκειησκέλε ζην Irak δειαδή 1 εκηηφλην ρακειφηεξα απφ ηελ θπζηθή ηεο
ζέζε πνπ είλαη ην Rast56. Οπφηε πξνθχπηνπλ ηειηθά νη παξαθάησ κεηαηξνπίεο:
Μακάμ Bestenigâr
Νότα Μπεπντέρ
Μπεπντέρ θεμελίωσηρ ΦΑ#
Irak
ΟΛ
Rast
ΛΑ
Dügâh
Η
Segâh
ΝΣΟ
Çargâh
ΡΔ
Hicaz
ΜΗ
Hüseyni
ΦΑ
Acem

Μακάμ Segâh
Νότα
Μπεπντέρ
ΦΑ#
Irak
ΟΛ
Rast
ΛΑ
Dügâh
Η
Segâh
ΝΣΟ# Nim Hicaz
ΡΔ
Neva
ΜΗ#
Acem
ΦΑ#
Evç

Μακάμ Neveser
Νότα
Μπεπντέρ
ΦΑ#
Irak
ΟΛ# Nim Zırgüle
ΛΑ
Dügâh
Η#
Çargâh
ΝΣΟ# Nim Hicaz
ΡΔ
Neva
ΜΗ#
Acem
ΦΑ#
Evç

Β’ μετάβαση: Πξφθεηηαη γηα κεηαβαηηθή θξάζε, πξνο ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζηίρνπ, ε
νπνία εθηείλεηαη ζε έλα κέηξν θαη είλαη έλα θαζνδηθφ 4ρνξδν Hicaz πνπ αλνίγεη απφ ην Evç
θαη θαηέξρεηαη κέρξη ην Nim Hicaz, παξακέλνληαο δειαδή ζε πεξηβάιινλ Neveser.

56

Όπ.π., σελ. 87.
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Γ’ μέπορ: Δδψ αλαπηχζζεηαη ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζηίρνπ εθηεηλφκελν ζε 4 κέηξα. ην
1ν κέηξν ε κεισδία, εμαθνινπζψληαο λα παξακέλεη ζε πεξηβάιινλ Neveser, θαηέξρεηαη ην
4ρνξδν Hicaz ηνπ πξνεγνχκελνπ κέηξνπ αιιά κε ζηάζε ζηελ 2ε βαζκίδα ηνπ δειαδή απφ
ην Evç κέρξη ην Neva. Ζ ακέζσο απφ θάησ λφηα απφ ην Neva είλαη απηή ηε ζηηγκή ε Nim
Hicaz. ην επφκελν κέηξν φκσο, ε κεισδία ξίρλεη απηή ηε βαζκίδα ζην Çargâh θαη κε απηφ
ηνλ ηξφπν επαλαθέξεη φιεο ηηο βαζκίδεο ζην πεξηβάιινλ Bestenigâr θηλνχκελε θαηά ηνλ
ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο ζηα 3 ηειεπηαία κέηξα ηνπ 1νπ κέξνπο.

26

3.1.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε κία ζχλζεζε πνπ θηλείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα
πξφηππα ηνπ καθάκ Bestenigâr. Όηαλ φκσο κεηαβαίλεη ζην Evç κπεξληέ αιιάδεη
πεξηβάιινλ πεξλψληαο, φπσο είδακε ζε πεξηβάιινλ Neveser ζεκειησκέλνπ ζηελ ηνληθή
ηνπ Bestenigâr. Έρνπκε έηζη ην θαηλφκελν ηεο παξαρνξδήο57. Όπσο είδακε, απηή ε
κεηαηξνπία είλαη αμηνζεκείσηε δεδνκέλνπ φηη ε ηνληθή ηνπ Bestenigâr δελ είλαη θπζηθή
γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ Neveser κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα πξνζαξκνζζνχλ ηα
δηαζηήκαηα αλάινγα. Παξ’ φια απηά πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ ηξφπν, ζα ιέγακε, νκαιφ
θαη απηφ ην θαηαθέξλεη ν ζπλζέηεο κε ηελ ρξήζε ησλ έιμεσλ αιιά θαη κε ηελ δεμηνηερλία
ηεο θσλήο ηνπ.
Πξψηα ζηελ θίλεζε Segâh ζην Evç έιθεηαη ην Hüseyni ζε Acem απαηηψληαο απφ
θάησ, ε 4ε βαζκίδα ηνπ Saba δειαδή ην Hicaz λα αλέβεη ζην Neva θαη ην Çargâh λα αλέβεη
ζην Nim Hicaz ψζηε ΝΣΟ# - ΦΑ# λα είλαη θαζαξή 4ε (κέηξν 13 - Α’ κεηάβαζε). ηελ
ζπλέρεηα, επηκέλνληαο ζε απηέο ηηο λφηεο ρσξίο λα αθπξψζεη ηηο έιμεηο, θαηεβαίλεη απφ ην
ΦΑ# κέρξη ην ΝΣΟ# κε 4ρνξδν Hicaz νπφηε έιθεηαη ν πξνζαγσγέαο ηνπ ψζηε λα είλαη
εκηηφλην. Γειαδή ην Segâh αλεβαίλεη ζε Çargâh (κέηξα 14, 15 – Β’ κέξνο). Έπεηηα, ε
κεισδία θηλνχκελε θαζνδηθά απφ ην ΝΣΟ# θαη δηαηεξψληαο ηελ ηειεπηαία έιμε, ζα
ζρεκαηίζεη έλα 5ρνξδν Nikriz κέρξη ην Irak κε απμεκέλν ην Rast ζε Nim Zırgüle ψζηε λα
ζρεκαηίδεηαη θαζαξή 5ε ΦΑ# - ΝΣΟ# θαη θαζαξή 4ε ΟΛ# - ΝΣΟ# (κέηξα 16, 17 – Β’
κέξνο). Ζ επηζηξνθή ζην Bestenigâr πξαγκαηνπνηείηαη επαλαθέξνληαο ζηελ ζέζε ηεο
πξψηα ηελ δεζπφδνπζα βαζκίδα Çargâh θαη κεηά φιεο ηηο άιιεο βαζκίδεο (κέηξν 20 – Γ’
κέξνο) ψζηε λα θιείζεη θαηά ηα αξρηθά πξφηππα ζην Irak κε θίλεζε Segâh.
Όπσο είδακε, κε ηελ ρξήζε ησλ έιμεσλ, ν Νηαιγθάο θαηαθέξλεη λα θαηαζηήζεη σο
δεζπφδνληα θζφγγν, αληί ηνπ Çargâh πνπ ήδε δεζπφδεη ζην Bestenigâr, ην Nim Hicaz κε
4ρνξδν Hicaz απφ πάλσ θαη 5ρνξδν Nikriz απφ θάησ. Καιφ ζα είλαη λα αληηπαξαβάινπκε
εδψ έλα άιιν θνκκάηη ηνπ Νηαιγθά, ηνλ Μαλέ ακπάρ (VictorΑκεξηθήο VI-8010,
1/2/1930)58 ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη κε Nikriz έλα εκηηφλην ρακειφηεξα, δειαδή απφ ηνλ

57

Παναγιωτόπουλος, Δ. (2008). Όπ.π., σελ. 112.

58

Μανιάτης, Δ. (2006).Όπ.π.

Από τον κόσμο έλλειψε αίσθημα και φιλία
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δεζπφδνληα θζφγγν Çargâh θαηαιήγεη ζην Acem Asiran. Απηή ε θίλεζε παξαπέκπεη ζηα
πξφηππα ηνπ καθάκ Şevkefza59 θαη ζεκειηψλεηαη θαλνληθά ζηελ βαζκίδα απηή.
Σα δχν απηά καθάκ ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ ζην αζηηθφ ιατθφ
ξεπεξηφξην ηνπ κεζνπνιέκνπ. Κπξίσο παξαπέκπνπλ ζηελ ιφγηα παξάδνζε ηεο Σνπξθίαο.
Καηαιαβαίλνπκε έηζη ηηο γλψζεηο θαη ηηο επηξξνέο πνπ έρεη ν Αληψλεο Νηαιγθάο απφ απηή
ηελ παξάδνζε θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ ηνλ δηαθξίλεη ζην λα πξνζζέηεη ην δηθφ ηνπ
ρξψκα.

Όλοι με πάθος σου μιλούν και με διπροσωπία
https://www.youtube.com/watch?v=X-WwAh3CUDQ
59

Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 198.

28

3.2 Η κακούργα
1930, His Masters Voice60
Αξ. δίζθνπ: AO-609
Αξ. κήηξαο: BG- 523

3.2.1 ύνθεσηορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Βηνιί



Μαληφια



Κηζάξα ζπλνδεπηηθή πηζαλψο κε επηπιένλ κπάζεο ρνξδέο πάλσ απφ ηελ ηαζηηέξα

3.2.2 Δομή
Δηζαγσγή

8 κέηξα

Α’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε δχν θξάζεηο κε κηθξή αληαπφθξηζε
αλάκεζά ηνπο

Μεηάβαζε

2 κέηξα κεηαβαηηθή νξγαληθή θξάζε πξνο ην επφκελν κέξνο ηνπ ζηίρνπ

Β’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε δχν θξάζεηο κε κηθξή αληαπφθξηζε ζην
ηέινο ηεο θάζε θξάζεο

Δηζαγσγή

8 κέηξα

Α’ κέξνο

8 κέηξα

Μεηάβαζε

2 κέηξα

Β’ κέξνο

8 κέηξα

60

Μανιάτης, Δ. (2006).Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=3_CcCQJmCp4
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3.2.3 Ρυθμικόμοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Μφξηηθν’. Σν βαζηθφ ξπζκηθφ
κνηίβν πνπ αθνχκε είλαη αξγφ θαιακαηηαλφ κε δνκή 3 – 2 – 261 θαη αλαιχεηαη σο εμήο:

3.2.4 Έκταση

3.2.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη θπξίσο ζην ρψξν ηνπ καθάκ Hüzzam. χκθσλα κε ηνλ
Αυληεκίξ ην Hüzzam αλνίγεη ζηελ βαζκίδα Neva θηλνχκελν θαζνδηθά κέρξη ην Segâh
κπεξληέ κε θίλεζε Segâh θαη αλνδηθά κέρξη ην Gerdaniye κε θίλεζε Hicaz. Δπίζεο, πάλσ
απφ ην Gerdaniye ζα θάλεη θίλεζε Buselik62. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ν Νηαιγθάο
εθαξκφδεη απφ ηελ κεηάβαζε πξνο ην 2ν κέξνο θαη έπεηηα, δχν κεηαηξνπίεο, πξψηα ζε
Müstear θαη έπεηηα ζε Segâh, νη νπνίεο ζπλεζίδνληαη ζην αζηηθφ ιατθφ ξεπεξηφξην
δεδνκέλσλ ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ απηά ηα ηξία καθάκ. Οη κπεξληέδεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:

61

Παύλου, Λ. (2006). Όπ. π. ελ. 38.

62Αϋντεμίρ,

Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 67.

30

Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
ε

1 ΟΛ Rast
2ε ΛΑ# Kürdi
3ε Ι
Segâh
ε ΝΣΟ Çargâh
4
ΝΣΟ# Nim Hicaz
5ε ΡΔ
Neva
ΜΙ
Hisar
6ε ΜΗ
Dik Hisar
ΦΑ# Evç
7ε ΦΑ Acem

Τςειή νθηάβα
ε

1 ΟΛ Gerdaniye
2ε ΛΑ Muhayyer
3ε Ι
Sünbüle

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα. ηα δχν πξψηα, αλνίγνληαο πξψηα ζην
Rast κπεξληέ θαη, αθνχ αλέβεη κε θίλεζε Hüzzam κέρξη ην Evç, θάλεη κηα αηειή θαηάιεμε
ζην Neva θαη κία εληειή ζην Segâh. ηα επφκελα δχν κέηξα, ε κεισδία πεξηζηξέθεηαη
γχξσ απφ ην Hisar γηα λα θάλεη εληειή θαηάιεμε ζην Neva. ηα ππφινηπα 4 κέηξα ηεο
εηζαγσγήο ε κεισδία επαλαιακβάλεη ηηο πξνεγνχκελεο θηλήζεηο θηάλνληαο απηή ηε θνξά
κέρξη ην Muhayyer γηα λα θαηέβεη πάληα θαηά ηα πξφηππα ηνπ καθάκ Hüzzam ζην Segâh
κπεξληέ κε εληειή θαηάιεμε. Θα θιείζεη φκσο κε άξπηζκα πάλσ ζηελ θιίκαθα ηνπ
Hüzzam απφ ην Rast κπεξληέ ζην Gerdaniye. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεισδία
θάλεη θαηάιεμε ζην Neva, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξηηηνχξα, έιθεηαη ν πξνζαγσγέαο
Çargâh ζε Nim Hicaz.

Α’ μέπορ: Σν 1ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα θάλνληαο ηηο ίδηεο θηλήζεηο κε
ηελ εηζαγσγή. Αλαπηχζζεηαη δειαδή απφ ην Rast κέρξη ην Muhayyer θαηά ηα πξφηππα ηνπ
31

καθάκ Hüzzam θαη θαηαιήμεηο ζην Neva θαη ζην Segâh θιείλνληαο φκσο ζην Segâh, ρσξίο
λα θάλεη ην άξπηζκα κέρξη ην Gerdaniye πνπ είδακε παξαπάλσ.

Μετάβαση: Αθνινπζεί ηψξα ε κεηαβαηηθή θξάζε πξνο ην 2ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ ε νπνία
αλαπηχζζεηαη ζε 2 κέηξα. ην 1ν κέηξν, ε κεισδία μεθηλάεη απφ ην Rast κπεξληέ θαη
αλεβαίλεη κέρξη ην Neva έιθνληαο ηνλ πξνζαγσγέα ηνπ απφ Çargâh ζε Nim Hicaz θαη
πςψλνληαο ην Hisar ζε Dik Hisar νπφηε αλαηξείηαη ην 4ρνξδν Hicaz πνπ ζεκειηψλεηαη ζην
Neva πεξλψληαο έηζη ζε δηαηνληθή θίλεζε. ην επφκελν κέηξν, ε κεισδία θηλείηαη
δηαηνληθά απφ ην Gerdaniye κπεξληέ κέρξη ην Neva κε ρξήζε ηνπ Acem θαη, δηαηεξψληαο
ηελ έιμε ηνπ Çargâh ζε Nim Hicaz, θαηαιήγεη ζην Segâh κε δπγφ δίλνληαο έηζη γηα ιίγν
ρξψκα Müstear63.

Β’ μέπορ: Σν 2ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα. Ζ κεισδία, ζηα δχν πξψηα
κέηξα, θαηεβαίλεη απφ ην Gerdaniye δηαηνληθά θάλνληαο αηειή θαηάιεμε ζην Neva θαη

63

Όπ.π., σελ. 60.
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εληειή θαηάιεμε ζην Segâh, επαλαθέξνληαο ην Çargâh ζηελ ζέζε ηνπ. Έηζη, απφ ην
πεξηβάιινλ Müstear πεξλάκε ζε πεξηβάιινλ Segâh64. ηα επφκελα δχν κέηξα, κε ηα ίδηα
δηαζηήκαηα, θαηεβαίλεη κε αηειή θαηάιεμε ζην Rast θαη αλεβαίλεη πάιη κε εληειή
θαηάιεμε ζην Neva. ην ηέινο ηνπ 4νπ κέηξνπ έρνπκε κηθξή αληαπφθξηζε ζην Gerdaniye
επαλαθέξνληαο ην Evç ζηελ ζέζε ηνπ, θίλεζε ε νπνία δηθαηνινγείηαη ζην καθάκ Segâh σο
έιμε απφ ην Gerdaniye αιιά εδψ καο επαλαθέξεη ζην πεξηβάιινλ Hüzzam.

Έηζη, ζην επφκελν κέηξν ε κεισδία θάλεη έλα ηξίρνξδν Buselik απφ Gerdaniye θαη, κε ηα
δηαζηήκαηα ηνπ Hüzzam, θάλεη αηειή θαηάιεμε ζην Çargâh κπεξληέ δίλνληαο έηζη έλα
ρξψκα Nikriz. ηα ηειεπηαία 3 κέηξα, ε κεισδία ζα θιείζεη κε εληειείο θαηαιήμεηο ζην
Segâh κπεξληέ κε θίλεζε Hüzzam θαη ηειηθή θαηάιεμε επίζεο ζην Segâh ζην ηέινο ηεο
αληαπφθξηζεο.

64

Όπ.π., σελ. 57.
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3.2.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε κία ζχλζεζε πνπ θηλείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα
πξφηππα ηνπ καθάκ Hüzzam κε φιεο ηηο θηλήζεηο, έιμεηο θαη θαηαιήμεηο πνπ ππάξρνπλ ζ’
απηφ. Δπίζεο, ζπκβαίλνπλ κεηαηξνπίεο ζε πεξηβάιινλ Müstear θαη Segâh νη νπνίεο
ζπλεζίδνληαη πάξα πνιχ αλάκεζα ζε απηά ηα καθάκ. Έηζη, φπσο είδακε ζηελ κεηάβαζε
(κέηξα 17 – 18), πξψηα αλαηξείηαη νκαιά ην 4ρνξδν Hicaz ζην Neva κε χςσζε ηνπ Hisar
ζε Dik Hisar θαη έπεηηα, ε έιμε ηνπ Çargâh ζε Nim Hicaz δηαηεξείηαη θαη θαηά ηελ θάζνδν
ψζηε έηζη λα κεηαβεί ε κεισδία ζε πεξηβάιινλ Müstear. Έπεηηα, ζην Β’ κέξνο,
επαλέξρεηαη νκαιά ην Çargâh κπεξληέ ζηελ ζέζε ηνπ (κέηξν 20) πεξλψληαο έηζη ζε
πεξηβάιινλ Segâh. Ζ επηζηξνθή ζην Hüzzam γίλεηαη κε ηελ έιμε ηνπ Evç απφ ην
Gerdaniye (κέηξν 22) θαη δηαηήξεζε απηήο θαηά ηελ θάζνδν επαλαθέξνληαο θαη ην Hisar
ζηελ ζέζε ηνπ (κέηξν 23). ην ίδην κέηξν παξαηεξνχκε θαη ηελ θαηάιεμε ζην Çargâh κε
θίλεζε Nikriz. Ζ θίλεζε Nikriz ζην Çargâh κπεξληέ δελ απνηειεί κέξνο ηεο βαζηθήο
θξαζενινγίαο ηνπ καθάκ Hüzzam. Παξ’ φια απηά ζπκβαίλεη ζπρλά65 κηα θαη, 1νλ δελ
αιινηψλεη ηα ππάξρνληα δηαζηήκαηα θαη 2νλ είζηζηαη έλα Hicaz λα θάλεη θαηαιήμεηο ζηνλ
πξνζαγσγέα ηνπ ζαλ Nikriz.
Απφ φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ν Νηαιγθάο πξνζπαζεί, κέζα ζε απηή ηε
ζχλζεζε, κε νκαιφ ηξφπν, λα εθκεηαιιεπζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ ηελ
θξαζενινγία ηνπ καθάκ.
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Βούλγαρης, Ε., &Βανταράκης, Β. (2006). Όπ.π., σελ. 38.

ε 4 απότα 6 παραδείγματα (1,3,5,6) παρατηρούμε αυτή την κίνηση.
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3.3 Ένας μάγκας χασικλής
1931, His Masters Voice Διιάδνο66
Αξ. δίζθνπ: AO-2013
Αξ. κήηξαο: OW- 98

3.3.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Αξκφληθα



Μαληφια



Κηζάξα ζπλνδεπηηθή

3.3.2 Δομή
Δηζαγσγή

4 κέηξα (2 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη)

Α’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε δχν θξάζεηο. Ζ 1ε θξάζε απνηειείηαη απφ 2
κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη ε 2ε θξάζε απνηειείηαη απφ 2 κέηξα πνπ
επαλαιακβάλνληαη νξγαληθά

Β’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε δχν θξάζεηο. Ζ θάζε θξάζε απνηειείηαη
απφ 2 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη

Δηζαγσγή

4 κέηξα

Α’ κέξνο

8 κέηξα

Β’ κέξνο

8 κέηξα

Δηζαγσγή

2 κέηξα

Α’ κέξνο

4 κέηξα νξγαληθά ρσξίο επαλαιήςεηο

Β’ κέξνο

4 κέηξα νξγαληθά. Μφλν ε 1ε θξάζε κε επαλάιεςε

66

Μανιάτης, Δ. (2006).Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=QsW1czTp_AQ
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3.3.3 Ρυθμικό μοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Εετκπέθηθνο’. Σα βαζηθά ξπζκηθά
κνηίβα πνπ αθνχκε έρνπλ ηελ δνκή 2 – 2 – 2 – 3 θαη αλαιχνληαη σο εμήο:
Νέν δετκπέθηθν ζηελ εηζαγσγή
Παιηφ δετκπέθηθν ζην ζηίρν67

3.3.4 Έκταση

3.3.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη ζην ρψξν ηνπ καθάκ Nikriz. χκθσλα κε ηνλ Αυληεκίξ, ην
Nikriz αλνίγεη κε 5ρνξδν Nikriz ζηελ θπζηθή ηνπ ζέζε Rast. ηελ ςειή πεξηνρή, ζην Neva,
ζα θάλεη 4ρνξδν Rast ή Buselik. Δπίζεο, ζπρλά ην 5ρνξδν Nikriz αληηθαζίζηαηαη απφ
θηλήζεηο ηνπ Rast φπσο 5ρνξδν Rast ζηε θπζηθή ηνπ ζέζε Rast ή θίλεζε Segâh απφ Segâh.
Σέινο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θίλεζε Çargâh ζηελ ρακειή 4ε δειαδή ζην Çargâh68. Όπσο
ζα δνχκε ζηελ παξαθάησ αλάιπζε, ν Νηαιγθάο εθκεηαιιεχεηαη εδψ φιε απηή ηελ
θξαζενινγία. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:

67

Κούρτης, Π. (χ.χ.). Η Ελλάδα των κρουστών του χθες και του σήμερα: Μαθαίνοντας και

εξερευνώντας Σουμπελέκι Ι. Αθήνα: Υίλιππος Νάκας. ελ. 84.
68

Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 54.
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Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
ε

7ε ΦΑ# Irak

1 ΟΛ Rast
ΛΑ Dügâh
2ε
ΛΑ# Kürdi
Dik Kürdi
ε Ι
3
Η
Segâh
ε ΝΣΟ# Nim Hicaz
4
ΝΣΟ Çargâh
5ε ΡΔ
Neva
6ε ΜΙ
Hüseyni
ε ΦΑ# Evç
7
ΦΑ Acem

Τςειή νθηάβα
1

ε

ΟΛ Gerdaniye

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 2 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη. ην 1ν κέηξν, ε
κεισδία αλνίγεη ζηελ ρακειή 4ε δειαδή ζην Çargâh κε 5ρνξδν Çargâh κέρξη ην Gerdaniye
θαη αηειή θαηάιεμε ζην Çargâh. ην 2ν κέηξν ην Çargâh κπεξληέ αληηθαζίζηαηαη απφ ην
Nim Hicaz θαη ε κεισδία θαηαιήγεη ζην Rast κπεξληέ κε 5ρνξδν Nikriz πξνζζέηνληαο θαη
έλα θαζνδηθφ άξπηζκα πάλσ ζηελ θιίκαθα ηνπ Nikriz απφ Gerdaniye κέρξη Rast.

Α’ μέπορ: Σν Α’ κέξνο απνηειείηαη απφ 2 θξάζεηο. Ζ 1ε θξάζε αλαπηχζζεηαη ζε 2 κέηξα
πνπ επαλαιακβάλνληαη. ην 1ν κέηξν, ε κεισδία αλνίγεη ζην Rast κπεξληέ θαη, κε θίλεζε
Nikriz θάλεη αηειή θαηάιεμε ζην Neva. ην 2ν κέηξν θηλείηαη αλνδηθά κέρξη ην Acem κε
θίλεζε Buselik γηα λα θαηέβεη κεηά ζε αηειή θαηάιεμε ζην Dik Kürdi.
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Ζ 2ε θξάζε αλαπηχζζεηαη επίζεο ζε 2 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη φκσο
νξγαληθά. ην 1ν κέηξν, ε κεισδία θάλεη θίλεζε Rast απφ ην Neva κέρξη ην Gerdaniye γηα
λα θαηέβεη πάιη ζην Dik Kürdi κε αηειή θαηάιεμε. Ζ δηαηνληθή θίλεζε ηνπ Evç πνπ
έρνπκε εδψ, γηα λα ππάξρεη θίλεζε Rast, γίλεηαη κε ζθιεξφ ηξφπν δειαδή ρξσκαηηθά (ΜΗ
– ΦΑ – ΦΑ# – ΟΛ) θαη απφ ηε θσλή ηνπ Νηαιγθά δεδνκέλνπ φηη ην θχξην κεισδηθφ
φξγαλν πνπ είλαη ε αξκφληθα, δελ κπνξεί λα εθηειέζεη απηή ηελ θίλεζε καιαθά. ην 2 ν
κέηξν, ε κεισδία θάλεη εληειή θαηάιεμε ζην Rast κε θίλεζε Nikriz.

Β’ μέπορ: Σν Β’ κέξνο απνηειείηαη επίζεο απφ 2 θξάζεηο. Ζ 1ε θξάζε αλαπηχζζεηαη ζε 2
κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη. ην 1ν κέηξν, ε κεισδία θάλεη θίλεζε Segâh απφ Neva
κέρξη Segâh κπεξληέ (Η) ρξεζηκνπνηψληαο ην Çargâh κπεξληέ αληί ηνπ Nim Hicaz θαη
έιθνληαο θαη ην Dügâh ζε Kürdi. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξηηηνχξα, ε βαζκίδα πνπ
ζεκεηψλεηαη σο Segâh είλαη ε Η θαη φρη ε Η . Γειαδή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη
γηα ηνλ Buselik κπεξληέ θαη φρη γηα ηνλ Segâh. Υξεζηκνπνηείηαη φκσο εδψ ην φλνκα
«Segâh» γηα απηή ηε βαζκίδα δεδνκέλεο ηεο θίλεζεο Segâh πνπ γίλεηαη εθεί. Ο ιφγνο γηα
ηελ κε ρξήζε ηνπ Segâh κπεξληέ απφ ηελ κεισδία είλαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε
αδπλακία ηεο αξκφληθαο λα παίμεη καιαθά δηαζηήκαηα.
ην 2ν κέηξν, ε κεισδία, επαλαθέξνληαο ηε βαζκίδα Dügâh ζηελ ζέζε ηεο, θάλεη
θίλεζε Rast απφ ην Neva κέρξη ην Rast κπεξληέ κε εληειή θαηάιεμε.
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Ζ 2ε θξάζε αλαπηχζζεηαη επίζεο ζε 2 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη. ην 1ν κέηξν, ε
κεισδία θάλεη θίλεζε Çargâh απφ Hüseyni κέρξη Çargâh κπεξληέ κε αηειή θαηάιεμε. ην
ηέινο απηνχ ηνπ κέηξνπ ην Çargâh κπεξληέ επαλέξρεηαη ζηελ ζέζε Nim Hicaz γηα λα
θιείζεη ε κεισδία κε θίλεζε Nikriz ζηε βάζε Rast.

3.3.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε κία ζχλζεζε ηνπ Νηαιγθά ζηελ νπνία
εθκεηαιιεχεηαη πιήξσο φιε ηελ θξαζενινγία ηνπ καθάκ Nikriz μεθηλψληαο φκσο ιίγν
αζπλήζηζηα. Γειαδή, αληί λα αλνίμεη ε κεισδία ηεο εηζαγσγήο κε θίλεζε Nikriz ζηε βάζε,
αλνίγεη κε θίλεζε Çargâh ζηελ ρακειή 4ε γηα λα θαηαιήμεη κεηά ζηε βάζε κε Nikriz.
Έπεηηα, ζην Α’ κέξνο αλεβαίλεη ε κεισδία κέρξη ην Neva κε Nikriz θαη κεηά θάλεη θηλήζεηο
Buselik θαη Rast ζην πάλσ 4ρνξδν πξηλ θαηαιήμεη πάιη ζην Rast κε Nikriz. ην Β’ κέξνο
έρνπκε θηλήζεηο Segâh θαη Rast ζηηο θπζηθέο ηνπο ζέζεηο αιινηψλνληαο έηζη ην 5ρνξδν
Nikriz ρακειψλνληαο ηελ 4ε θαη ςειψλνληαο ηελ 3ε βαζκίδα. Σέινο, έρνληαο ήδε ρακειή
ηελ 4ε βαζκίδα θάλεη θίλεζε Çargâh ζε απηή πξηλ ηελ επαλαθέξεη ζηε ζέζε ηεο θαη θιείζεη
ζηε βάζε κε Nikriz.
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3.4 Κακούργα γειτόνισσα
1929, ODEON Γεξκαλίαο69
Αξ. δίζθνπ: GA-1483
Αξ. κήηξαο: GO-1373

3.4.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Βηνιί



Μαληφια



Κηζάξα ζπλνδεπηηθή

3.4.2 Δομή
Δηζαγσγή

16 κέηξα

Α’ κέξνο

θσλή, 16 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε 4ηεηξάκεηξεο θξάζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε
ηειεπηαία επαλαιακβάλεηαη νξγαληθά

Β’ κέξνο

θσλή, 20 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε 5ηεηξάκεηξεο θξάζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε
1εεπαλαιακβάλεηαη κε άιιν ζηίρν

Δηζαγσγή

16 κέηξα

Α’ κέξνο

16 κέηξα

Β’ κέξνο

20 κέηξα

3.4.3 Ρυθμικόμοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Σξαγνχδη’. Πξφθεηηαη γηα
ραζάπηθν γξήγνξν70, ην βαζηθφ ξπζκηθφ κνηίβν πνπ αθνχκε έρεη ηελ δνκή 2 – 2 θαη
αλαιχεηαη σο εμήο:

69

Μανιάτης, Δ. (2006).Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=Pvn9LQbIMKY
70

Κούρτης, Π. (χ.χ.). Όπ.π., σελ. 95.
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3.4.4 Έκταση

3.4.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη θπξίσο ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο Hicaz κε ζηνηρεία θπξίσο απφ
ηα καθάκ Hicaz θαη Hicaz Hümayun. χκθσλα κε ηνλ Αυληεκίξ ην Hicaz κε δεζπφδνληα
θζφγγν ην Neva, ζα θάλεη 4ρνξδν Hicaz απφ θάησ θαη 5ρνξδν Rast απφ πάλσ ελψ ην
Hümayun, κε δεζπφδνληα θζφγγν ην Neva, ζα θάλεη 4ρνξδν Hicaz απφ θάησ θαη 5ρνξδν
Buselik απφ πάλσ71. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
1ε ΛΑ
Ι
2ε
Η#

Dügâh
Dik Kürdi
Çargâh

3ε ΝΣΟ# Nim Hicaz
ΡΔ
ΡΔ#
ΜΙ
5ε ΜΗ
ΜΗ#
ε ΦΑ#
6
ΦΑ
ε ΟΛ
7
ΟΛ#
4ε
5ε ΜΙ

Hüseyni Asiran

7ε ΟΛ# Nim Zırgüle

Τςειή νθηάβα
1ε ΛΑ Muhayyer
Ι
Sünbüle
2ε Η
Tiz Buselık
ΝΣΟ# Tiz Nim Hicaz
3ε ΝΣΟ Tiz Çargâh

Neva
Nim Hisar
Hüseyni
Hisar
Acem
Evç
Acem
Gerdaniye
Nim Sehnaz

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 16 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 4 θξάζεηο. Ζ 1ε θξάζε
αλνίγεη ζην Dügâh κπεξληέ θαη, κε θίλεζε Hicaz, θάλεη εληειή θαηάιεμε ζην Neva αθνχ
πξψηα αλέβεη κέρξη ην Acem θαηά ηα πξφηππα ηνπ 5ρφξδνπ Buselik πνπ ζεκειηψλεηαη ζην

71

Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 156.
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Neva.

Ζ 2ε θξάζε αλεβαίλεη ρξσκαηηθά (ΜΗ – ΦΑ – ΦΑ# – ΟΛ) δειαδή κε έιμε ηνπ
Acem ζε Evç. Έπεηηα θαηεβαίλεη απφ ην Sünbüle ζε αηειή θαηάιεμε ζην Neva κπεξληέ κε
θίλεζε Buselik θαη ζε εληειή θαηάιεμε ζην Hüseyni έιθνληαο ηνλ πξνζαγσγέα ηνπ απφ
Neva ζε Nim Hisar θίλεζε ε νπνία αθήλεη ζηηγκηαία άθνπζκα πεηξαηψηηθνπ.

Ζ 3ε θξάζε θάλεη, ζην 1ν κέηξν θίλεζε Segâh ζην Evç θαη ακέζσο κεηά
επαλέξρεηαη ζε πεξηβάιινλ Buselik γηα λα θάλεη αηειείο θαηαιήμεηο πξψηα ζην Neva θαη
έπεηηα ζην Nim Hicaz.

ηελ 4ε θξάζε ε 5ε βαζκίδα, ην Hüseyni ειαηηψλεηαη ζε Hisar θαη, αγγίδνληαο θαη
ην Evç, θιείλεη κε ηειηθή θαηάιεμε ζην Dügâh κε πξνζαγσγέα ην Nim Zırgüle αληί ηνπ
Rast. Ζ θίλεζε απηή απνηειεί δάλεην απφ ην καθάκ Hicazkâr ην νπνίν φκσο ζεκειηψλεηαη
ζην Rast θαη φρη ζην Dügâh72.

Α’ μέπορ: Σν 1ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 16 κέηξα ρσξηζκέλα, φπσο θαη ζηελ
εηζαγσγή ζε 4 θξάζεηο. ε φιεο ηηο θξάζεηο, κία πξνο κία, βιέπνπκε ηηο ίδηεο θηλήζεηο κε
απηέο ηεο εηζαγσγήο κε κφλεο δηαθνξέο ηελ θαηάιεμε ζηελ 1ε θξάζε ζην Hüseyni αληί ηνπ

72

Όπ.π., σελ. 75.
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Neva θαη ζηελ 2ε ηελ θαηάιεμε ζην Neva αληί ηνπ Hüseyni.

Β’ μέπορ: Σν 2ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 20 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 5 θξάζεηο. ηελ
1ε θξάζε, ε κεισδία κεηαθέξεηαη ζην Neva θαη, θηλνχκελε αλνδηθά, θάλεη θαηαιήμεηο ζην
Evç κε θίλεζε Segâh αλαδεηθλχνληαο θαζνδηθά θαη ηελ θιίκαθα Segâh. Απνηέιεζκα απηήο
ηεο αλάδεημεο είλαη ε ρξήζε ησλ βαζκίδσλ Tiz Çargâh θαη Tiz Buselik. Σν Tiz Çargâh είλαη
εδψ ε 5ε βαζκίδα ηνπ 5ρφξδνπ Segâh πνπ θηλείηαη δηαηνληθά. Οπφηε παίδεηαη ρακειά κηα
θαη ε θίλεζε είλαη θαζνδηθή.
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ηελ 2ε θξάζε ελαιιάζζνληαη νη θηλήζεηο Segâh θαη Buselik. Έηζη ζην 1ν κέηξν
έρνπκε θίλεζε Segâh κε ρξήζε ησλ βαζκίδσλ Acem – Evç. ην 2ν κέηξν έρνπκε θίλεζε
Buselik κε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ βαζκίδσλ απφ ηηο Hüseyni – Acem αληίζηνηρα,
θαη ζηα επφκελα δχν επηζηξέθεη ε κεισδία πάιη ζην Segâh.

ηελ 3ε θξάζε παξακέλεη ε κεισδία ζηελ θίλεζε Segâh γηα 1 κέηξν θαη έπεηηα, κε
θίλεζε Buselik, θάλεη εληειή θαηάιεμε ζην Neva.

ηελ 4ε θξάζε ε κεισδία θηλείηαη θαζνδηθά θαη θάλεη πξψηα αηειή θαηάιεμε ζην
Nim Hicaz θαη εληειή ζην Dügâh κε θίλεζε Hicaz.

ηελ ηειεπηαία θξάζε θιείλεη ε κεισδία ζην Dügâh θαηά ηα πξφηππα ηνπ καθάκ
Hicazkâr φπσο είδακε θαη παξαπάλσ.
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3.4.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε έλα θνκκάηη πνπ θηλείηαη θπξίσο ζηα πξφηππα ησλ
καθάκ Hicaz θαη Hicaz Hümayun. Έηζη, ε εηζαγσγή αλνίγεη κε θίλεζε Hicaz κέρξη ηελ
ρακειή 6ε, ην Acem, γηα λα θαηαιήμεη ζην Neva. Έπεηηα, θαηά ηελ αλνδηθή θίλεζε απφ ην
Neva θαη πάλσ, ρξεζηκνπνηεί γηα έλα κέηξν ην Evç αληί ηνπ Acem θαηά ηα πξφηππα ηεο
θίλεζεο Rast θαη ακέζσο κεηά επηζηξέθεη κε Buselik ζην Neva γηα λα θαηαιήμεη ζην
Hüseyni δίλνληαο απφ θάησ έλα ζηηγκηαίν άθνπζκα πεηξαηψηηθνπ. ηελ ζπλέρεηα θάλεη
θίλεζε Segâh ζην Evç γηα έλα κέηξν θαη ακέζσο επηζηξέθεη ζην Buselik. Σέινο, θιείλεη
θαηά ηα πξφηππα ηνπ καθάκ Hicazkâr ειαηηψλνληαο ηελ 5ε βαζκίδα νπφηε θαη
ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζαγσγέαο ην Nim Zırgüle αληί ηνπ Rast πνπ θαλνληθά έρνπκε ζην
Hicaz.
Σν 1ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ θηλείηαη ζηα ίδηα πξφηππα κε ηελ εηζαγσγή. Σν 2ν κέξνο ηνπ
ζηίρνπ κεηαθέξεηαη ζηελ 4ε βαζκίδα γηα λα πεξάζεη ζε πεξηβάιινλ Segâh. Δπηκέλεη εθεί,
επηκέλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ζηελ θίλεζε Buselik, φπσο είδακε ζηα κέηξα 39 – 44 ζηα
νπνία ελαιιάζζνληαη απηέο νη θηλήζεηο κέηξν πξνο κέηξν. Έπεηηα ε κεισδία ζα αθήζεη
νξηζηηθά ην Segâh γηα λα ζπλερίζεη κε θίλεζε Buselik – Hicaz. Όκσο ζα θιείζεη, φπσο
είδακε, κε θίλεζε Zırgüle.
Οη κεηαηξνπίεο ζηελ ςειή πεξηνρή αλάκεζα ζε Rast, Buselik θαη Segâh πνπ είδακε
παξαπάλσ δελ είλαη αζπλήζηζηεο. Δίλαη φκσο αμηνζεκείσηνο ν ηξφπνο θαη ηδίσο ε
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία γίλνληαη. Ζ θηλεηηθφηεηα ηεο 6εο βαζκίδαο ή αιιηψο θίλεζε Evç
ιακβάλεη ρψξα εδψ ζε φιν ηεο ην κεγαιείν. Σν ζηηγκηαίν άθνπζκα πεηξαηψηηθνπ
εκπινπηίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ζχλζεζε. Δπίζεο, ε θαηάιεμε Hicazkâr δελ είλαη
ζπάληα ζε θνκκάηηα ηεο νηθνγέλεηαο Hicaz. Όκσο ζεσξνχκελε σο κεηαηξνπία, ην γεγνλφο
φηη απνηειεί θαηαιεθηηθή θξάζε, μεθεχγεη απφ ηα πξφηππα ηεο ζεσξίαο βάζεη ηεο νπνίαο
κία ζχλζεζε ζα πξέπεη λα θιείζεη κε ηηο βαζηθέο θηλήζεηο ηνπ καθάκ ζην νπνίν είλαη
γξακκέλε.
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3.5 Μαρικάρα μου
1931, His Masters Voice Διιάδνο73
Αξ. δίζθνπ: AO-2012
Αξ. κήηξαο: OW- 82

3.5.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Βηνιί



αληνχξη



Κηζάξα ζπλνδεπηηθή

3.5.2 Δομή
Δηζαγσγή

8 κέηξα

Α’ κέξνο

θσλή, 10 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη. Αλαπηχζζνληαη ζε 2 5κεηξεο
θξάζεηο πνπ ε θάζε κία απνηειείηαη απφ 4 κέηξα ζηίρν θαη 1 κέηξν
νξγαληθή αληαπφθξηζε

Β’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα αλεπηπγκέλα ζε 2 4κεηξεο θξάζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε
2εεπαλαιακβάλεηαη.

Δηζαγσγή

8 κέηξα

Α’ κέξνο

10 κέηξα

Β’ κέξνο

8 κέηξα

Δηζαγσγή

8 κέηξα

3.5.3 Ρυθμικό μοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Μφξηηθν’. Πξφθεηηαη γηα
ηζηθηεηέιη74 θαη ην βαζηθφ ξπζκηθφ κνηίβν πνπ αθνχκε έρεη ηελ δνκή 2 – 2 θαη αλαιχεηαη

73

Μανιάτης, Δ. (2006).Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=u_3Ssdh628M
74

Παχινπ, Λ. (2006). Όπ.π. ει. 56.
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σο εμήο:

3.5.4 Έκταση

3.5.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη ζην ρψξν ησλ καθάκ Hüseyni θαη Karcığar. χκθσλα κε ηνλ
Αυληεκίξ ην καθάκ Hüseyni θάλεη 5ρνξδν Uşşak απφ ζέζε Dügâh θαη 4ρνξδν Uşşak απφ
Hüseyni75. Σν Karcığar θάλεη 4ρνξδν Uşşak απφ ζέζε θαη 5ρνξδν Hicaz απφ Neva76. Όπσο
ζα δνχκε παξαθάησ, ν Νηαιγθάο ρξεζηκνπνηεί θηλήζεηο απφ απηά ηα 2 καθάκ αιιά ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Hüseyni, ε 2ε βαζκίδα Segâh είλαη ηφζν βαξηά ψζηε νπζηαζηηθά λα αγγίδεη
ην Kürdi. Δπίζεο, θάλεη θίλεζε Segâh ζην Evç θάηη ην νπνίν δελ ζπλεζίδεηαη ζηα ελ ιφγσ
καθάκ. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
ε

7η ΟΛ Rast

1 ΛΑ
Ι
2ε
ΣΙ
3ε ΝΣΟ
4ε ΡΔ
ΜΙ
5ε ΜΗ
ΜΗ#
ε ΦΑ#
6
ΦΑ
7ε ΟΛ

75

Αϋντεμίρ, Μ. (2010).Όπ.π., σελ. 124.

76

Όπ.π., σελ. 115.

Dügâh
Segâh
Kürdi
Çargâh
Neva
Hüseyni
Hisar
Acem
Evç
Acem
Gerdaniye
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Τςειή νθηάβα
1

η

ΛΑ

Muhayyer

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα. ηα 4 πξψηα θηλείηαη ζε πεξηβάιινλ
Karcığar. Έηζη, κε ρξήζε ηνπ Hisar κπεξληέ έρνπκε αηειή θαηάιεμε ζην Çargâh κε θίλεζε
Nikriz, εληειή θαηάιεμε ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak θαη αηειή θαηάιεμε ζην Gerdaniye
κε αλνδηθή αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο Karcığar.

ηα επφκελα 4 κέηξα αληηθαζίζηαηαη ην Hisar απφ ην Hüseyni κπεξληέ θαη πεξλάεη
ε κεισδία ζε πεξηβάιινλ Hüseyni θηλνχκελε θαζνδηθά. Οπφηε ην Evç αληηθαζίζηαηαη απφ
Acem. Έηζη, έρνπκε πξψηα κία αηειή θαηάιεμε ζην Rast κπεξληέ κε θίλεζε Rast θαη
έπεηηα κία ηειηθή ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak. Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξηηηνχξα, ε έιμε
ηεο δεχηεξεο βαζκίδαο είλαη πάξα πνιχ βαξηά ψζηε λα μεθεχγεη απφ ην Segâh θαη λα
αγγίδεη ην Kürdi. Πηζαλψο επεηδή έλα απ’ ηα ζνιηζηηθά φξγαλα είλαη ην ζαληνχξη ην νπνίν
δελ κπνξεί λα θάλεη καιαθηά έιμε. Πξνθχπηεη έηζη δηάζηεκα θαζαξήο 5εο αλάκεζα ζην
Kürdi θαη ζην Acem. Απνηέιεζκα απηήο ηεο έιμεο είλαη, ε θαηάιεμε ζην Rast κπεξληέ λα
αθήλεη έλα κηλφξε άθνπζκα πνπ μεθεχγεη απφ ηα πξφηππα ηεο θίλεζεο Rast θαη αγγίδεη ηα
πξφηππα ηεο θίλεζεο Buselik θαη ε θαηάιεμε ζην Dügâh λα γίλεηαη κε θίλεζε Kürdi αληί
ηεο πξνβιεπφκελεο θίλεζεο Uşşak. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ καθάκ Hüseyni κε ην καθάκ
Karcığar δελ είλαη θάηη αζπλήζηζην. Δπίζεο ζπρλά ζπλαληάηαη ε βαξηά έιμε ηεο 2εο
βαζκίδαο γηα ιφγνπο ελνξρήζηξσζεο, δεδνκέλνπ φηη, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, έλα απ’
ηα ζνιηζηηθά φξγαλα είλαη ην ζαληνχξη ην νπνίν δελ κπνξεί λα εθηειέζεη καιαθέο έιμεηο77.

Α’ μέπορ: Σν Α’ κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 10 κέηξα ρσξηζκέλα ζε δχν θξάζεηο. Ζ
1ε θξάζε απνηειείηαη απφ 4 κέηξα θαη έλα κέηξν νξγαληθή αληαπφθξηζε. Παξακέλνληαο
ζην πεξηβάιινλ ηνπ Hüseyni θαη κε ρξήζε ησλ βαζκίδσλ Acem θαη Kürdi φπσο παξαπάλσ,
θηλείηαη θαζνδηθά απφ ην Gerdaniye γηα λα θαηαιήμεη ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak.

77

Βούλγαρης, Ε., &Βανταράκης, Β. (2006). Όπ.π., σελ. 33.
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Ζ 2ε θξάζε απνηειείηαη επίζεο απφ 4 κέηξα θαη έλα κέηξν νξγαληθή αληαπφθξηζε.
Απφ ην Dügâh κεηαβαίλεη κε άικα ζην Evç φπνπ, έιθνληαο ην Hüseyni ζε Acem, θάλεη
θίλεζε Segâh ζην Evç κε αηειή θαηάιεμε ζην Neva. Ακέζσο κεηά επαλαθέξεη ην Hüseyni
ζηελ ζέζε ηνπ θαη θάλεη εθεί εληειή θαηάιεμε κε θίλεζε Uşşak. Ζ θίλεζε Segâh ζην Evç
δελ ζπλεζίδεηαη ζην αζηηθφ ιατθφ ξεπεξηφξην ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ καθάκ78.

Β’ μέπορ: Σν Β’ κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 θξάζεηο. Ζ 1ε
θξάζε αλνίγεη ζην Gerdaniye θαη αληηθαζηζηψληαο ην Hüseyni κε Hisar πεξλάεη ζε
πεξηβάιινλ Karcığar. Έηζη, θάλεη αηειή θαηάιεμε ζην Neva κε θίλεζε Hicaz, εληειή
θαηάιεμε ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak θαη άιιε κία εληειή θαηάιεμε ζην Çargâh κε
θίλεζε Nikriz.

78

Όπ.π., σελ. 33, 43.

τα 15 παραδείγματα του μακάμ Φουσεϊνί και στα 8 παραδείγματα του μακάμ Καρτσιγάρ δεν
υπάρχει πουθενά αυτή η κίνηση.
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Ζ 2ε θξάζε, επαλαθέξνληαο ην Hüseyni ζηελ ζέζε ηνπ, επηζηξέθεη ζην πεξηβάιινλ
Hüseyni θαη, κε ρξήζε ησλ Acem θαη Kürdi φπσο παξαπάλσ, θάλεη αηειή θαηάιεμε ζην
Rast κπεξληέ κε θίλεζε Rast θαη θιείλεη κε ηειηθή θαηάιεμε ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak.

3.5.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε έλα θνκκάηη πνπ θηλείηαη ζηα πξφηππα ησλ καθάκ
Hüseyni θαη Karcığar. Έηζη, είδακε ηελ εηζαγσγή λα αλνίγεη ζαλ Karcığar θαη έπεηηα λα
πεξλάεη ζε πεξηβάιινλ Hüseyni. Ο ζηίρνο πξψηα θηλείηαη ζηα πξφηππα ηνπ καθάκ Hüseyni
ζην θάησ 5ρνξδν, έπεηηα κεηαβαίλεη ζην Evç γηα λα θάλεη θίλεζε Segâh θαη κεηά θάλεη
Uşşak ζην Hüseyni θαηά ηα πξφηππα ηνπ Hüseyni. ηε ζπλέρεηα πεξλάεη πάιη ζε
πεξηβάιινλ Karcığar φπσο μεθίλεζε θαη ηέινο θιείλεη επηζηξέθνληαο ζηα πξφηππα ηνπ
Hüseyni. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη βαξηέο έιμεηο ζηελ 2ε βαζκίδα ιφγσ
ελνξρήζηξσζεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ κηλφξε άθνπζκα ζε θαηαιήμεηο ζηνλ πξνζαγσγέα,
50

θαζψο θαη ε απφηνκε αιιαγή ζε θίλεζε Segâh ζην Evç (κέηξν 15) θαη ε κηθξή ηνπ
δηάξθεηα θαζψο ζην ακέζσο επφκελν κέηξν επηζηξέθεη ζηα πξφηππα ηνπ Hüseyni. Ζ ρξήζε
ηεο θίλεζεο Segâh ζην Evç ζπλεζίδεηαη κελ ζε ηξφπνπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Uşşak αιιά,
φπσο είδακε παξαπάλσ δελ ζπλεζίδεηαη ζην Hüseyni.
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3.6 Ο τζογαδόρος
1933, His Masters VoiceΔιιάδνο79
Αξ. δίζθνπ: AO-2079
Αξ. κήηξαο: OT-1436

3.6.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Γεκήηξεο έκζεο80: βηνιί



Οχηη



αληνχξη

3.6.2 Δομή
Δηζαγσγή

6 κέηξα εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 πξψηα επαλαιακβάλνληαη

Α’ κέξνο

θσλή, 16 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 8κεηξεο θξάζεηο. Σα ηειεπηαία 4 κέηξα
απνηεινχλ νξγαληθή αληαπφθξηζε

Β’ κέξνο

θσλή, 4 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ζηίρν.

Δηζαγσγή

6 κέηξα

Α’ κέξνο

16 κέηξα

Β’ κέξνο

4 κέηξα

Δηζαγσγή

6 κέηξα

Α’ κέξνο

16 κέηξα

Β’ κέξνο

4 κέηξα

Σαμίκη

βηνιί 15 κέηξα

Δηζαγσγή

(6 κέηξα)x2

79

Μανιάτης, Δ. (2006). Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=s6sn7Zf-JQA
80

Προσφωνείται από τον Νταλγκά κατά την διάρκεια του ταξιμιού
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3.6.3 Ρυθμικό μοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘πξηφο. Πξφθεηηαη γηα ζπξηφ θαη
ην βαζηθφ ξπζκηθφ κνηίβν πνπ αθνχκε έρεη ηελ δνκή 2 – 2 θαη αλαιχεηαη σο εμήο:

3.6.4 Έκταση

3.6.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη ζην ρψξν ηνπ καθάκ Hüseyni. Σν καθάκ Hüseyni φπσο είδακε
παξαπάλσ θάλεη 5ρνξδν Uşşak απφ ζέζε Dügâh θαη 4ρνξδν Uşşak απφ Hüseyni. Όπσο ζα
δνχκε παξαθάησ, έρνπκε εδψ έλα δάλεην απφ ην καθάκ Acem 81 ην νπνίν είλαη έλα Beyati
πνπ θάλεη θίλεζε Çargâh ζην Acem. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
ε

7η ΟΛ Rast

81

1 ΛΑ
Ι
2ε
ΣΙ
3ε ΝΣΟ
4ε ΡΔ
5ε ΜΙ
ΦΑ#
6ε
ΦΑ
7ε ΟΛ

Dügâh
Segâh
Dik Kürdi
Çargâh
Neva
Hüseyni
Evç
Acem
Gerdaniye

Αϋντεμίρ, Μ. (2010).Όπ.π., σελ. 94.
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Τςειή νθηάβα
1
2

η

ΛΑ

Muhayyer

η

ΣΙ

Sünbüle

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 6 κέηξα. ηα 2 πξψηα κέηξα έρνπκε άλνηγκα κε
4ρνξδν Çargâh θαη εληειή θαηάιεμε ζην Acem. Όπσο πξναλαθέξζεθε, απηφ είλαη δάλεην
απφ ην καθάκ Acem. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηεο βαξηάο 2εο πάλσ απ’ ηελ νθηάβα,
δειαδή ηνπ Sünbüle αληί ηνπ Tiz Segâh ψζηε λα έρνπκε θαζαξή 4ε απφ Acem κέρξη
Sünbüle. ην επφκελν κέηξν έρνπκε θίλεζε Buselik ζην Neva παξακέλνληαο ζηα πξφηππα
ηνπ καθάκ Acem ελψ ακέζσο κεηά ε κεισδία, κε θίλεζε Uşşak, θάλεη εληειή θαηάιεμε
πξψηα ζην Dügâh θαη έπεηηα ζην Hüseyni πεξλψληαο έηζη ζε πεξηβάιινλ Hüseyni. ε απηή
ηελ θίλεζε, φπσο βιέπνπκε ζηελ παξηηηνχξα, ελαιιάζζεηαη ην Dik Kürdi κε ην Segâh
θαηά ηελ θάζνδν – άλνδν αληίζηνηρα. Οπφηε, έρνπκε βαξηά έιμε ζηελ 2ε βαζκίδα ηνπ
Uşşak φρη φκσο ηφζν βαξηά φζν ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα (§ 3.5.5) φπνπ είρακε ρξήζε
ηνπ Kürdi δεδνκέλνπ φηη ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ην ζαληνχξη έρεη ζνιηζηηθφ ξφιν
καδί κε ην βηνιί ελψ εδψ έρεη ζπλνδεπηηθφ ξφιν αθήλνληαο ην ζφιν ζην βηνιί θαη ζην νχηη.

Α’ μέπορ: Σν Α’ κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 2 8κεηξεο θξάζεηο. Ζ 1ε θξάζε θηλείηαη
ζηα πξφηππα ηνπ καθάκ Hüseyni αλνίγνληαο ζην Hüseyni κπεξληέ. Έηζη, πξψηα θηλείηαη
πξνο ηα πάλσ κε θίλεζε Uşşak ρξεζηκνπνηψληαο αλνδηθά ην Evç θαη θαζνδηθά ην Acem
θαη έπεηηα θαηαιήγεη κε θίλεζε Uşşak ζην Dügâh. ηελ ζπλέρεηα ε θξάζε
επαλαιακβάλεηαη θαηά ηα ίδηα πξφηππα θαηαιήγνληαο φκσο ζην Hüseyni.
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Ζ 2ε θξάζε αλνίγεη επίζεο ζην Hüseyni κπεξληέ γηα λα θαηαιήμεη ζην Dügâh κε
θίλεζε Uşşak. ηελ ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη νξγαληθά θαηά ηα ίδηα πξφηππα.

Β’ μέπορ: Σν Β’ κέξνο αλαπηχζζεηαη ζε 4 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη. Αλνίγεη ζην
Çargâh θαη, θηλνχκελν πάληα θαηά ηα πξφηππα ηνπ 5ρφξδνπ Uşşak, θάλεη πξψηα αηειή
θαηάιεμε ζην Dik Kürdi θαη ηέινο θάλεη ηειηθή θαηάιεμε ζην Dügâh.

Σαξίμι: Βηνιί, φπσο είδακε παξαπάλσ, παίδεη ν αινληθηφο ν νπνίνο πξηλ ηελ ηειεπηαία
εηζαγσγή θάλεη ηαμίκη. Σν ηαμίκη ην αλνίγεη ζην Muhayyer θάλνληαο πξψηα θίλεζε Uşşak
απφ πάλσ θαη έπεηηα θίλεζε Uşşak απφ θάησ κέρξη ην Hüseyni κπεξληέ. Απφ ην Hüseyni
επηζηξέθεη ζηελ εηζαγσγή πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. Γεδνκέλνπ φηη ην ηαμίκη πξάηηεηαη
θαηά ηελ βνχιεζε ηνπ εθηειεζηή θαη φρη ηνπ ζπλζέηε, πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπ μεθεχγεη
απφ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αμίδεη φκσο λα αλαθεξζεί φηη νη θηλήζεηο ηνπ
παξαπέκπνπλ ζην καθάκ Muhayyer.

3.6.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε έλα θνκκάηη πνπ θηλείηαη ζηα πξφηππα ηνπ καθάκ
Hüseyni εηζάγεηαη φκσο θαηά ηα πξφηππα ηνπ καθάκ Acem. Έηζη, ε εηζαγσγή μεθηλάεη κε
θίλεζε Çargâh ζην Acem. Έπεηηα πεξλάεη ζε πεξηβάιινλ Hüseyni, νπφηε κε θίλεζε Uşşak
θαηεβαίλεη κέρξη ην Dügâh γηα λα θαηαιήμεη ζην Hüseyni. Σν 1ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλνίγεη
ζην Hüseyni θαη, θάλνληαο εθαηέξσζελ θηλήζεηο Uşşak, θάλεη θαηαιήμεηο πφηε ζην Dügâh
θαη πφηε ζην Hüseyni. Σν 2ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ, θηλνχκελν ζην θάησ 5ρνξδν, θάλεη πξψηα
θαηάιεμε ζηελ ρακεισκέλε 2ε δειαδή ζην Dik Kürdi θαη ηέινο θιείλεη ζην Dügâh πάληα
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κε Uşşak.
Ζ βαξηά 2ε βαζκίδα πνπ είδακε λα ρξεζηκνπνηεί ν Νηαιγθάο εδψ αιιά θαη ζην
πξνεγνχκελν παξάδεηγκα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε Hüseyni θνκκάηηα αξέζθεηαη λα
ηελ ρξεζηκνπνηεί, αζρέησο αλ ηνπ ην επηβάιεη ε ελνξρήζηξσζε. Ζ ελνξρήζηξσζε απιά
ηνπ επηβάιιεη ην πφζν ζα ηελ βαξχλεη. Αμηνζεκείσηε επίζεο, είλαη ε ρξήζε ηνπ καθάκ
Acem ην νπνίν δελ ζπλεζίδεηαη ζην αζηηθφ ιατθφ ξεπεξηφξην. Γεπηεξεπφλησο, ην γεγνλφο
φηη ε κεηαηξνπία ζην καθάκ Acem απνηειεί ελαξθηήξηα θίλεζε ηνπ θνκκαηηνχ, μεθεχγεη
απφ ηελ, θαηά ηα εησζφηα, αλάπηπμε κίαο ζχλζεζεο βάζεη ηεο νπνίαο ζα αλνίμεη κία
ζχλζεζε κε θάπνηα απφ ηηο βαζηθέο θηλήζεηο ηεο θπξίσο αλάπηπμεο θαη ηελ νπνηαδήπνηε
κεηαηξνπία ζα ηελ θάλεη πην κεηά. Ζ απζηεξή απηή πξνζέγγηζε βεβαίσο αθνξά ζηηο ιφγηεο
παξαδφζεηο ελψ ε πεξίπησζε ελφο ιατθνχ θνκκαηηνχ φπσο απηφ πνπ κειεηάηαη εδψ, πξέπεη
λα εηδσζεί, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε κία φρη ηφζν απζηεξή πξνζέγγηζε.
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3.7 Ο νταβατζής της Μαίρης
1933, His Masters Voice Διιάδνο82
Αξ. δίζθνπ: AO-2095
Αξ. κήηξαο: OT-1434

3.7.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Βηνιί



Οχηη

3.7.2 Δομή
Δηζαγσγή

10 κέηξα

Α’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 4κεηξεο θξάζεηο κε κηθξή αληαπφθξηζε ζην
ηέινο θάζε κίαο

Β’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη 2 κέηξα γέθπξα αλάκεζα ζηηο
επαλαιήςεηο

Δηζαγσγή

10 κέηξα

Α’ κέξνο

8 κέηξα

Β’ κέξνο

8 + 2 κέηξα

Καηάιεμε

2 κέηξα θαηαιεθηηθή θξάζε

82

Μανιάτης, Δ. (2006). Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=Mr_ti2Ba1a0
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3.7.3 Ρυθμικό μοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Εετκπέθηθνο’. Πξφθεηηαη γηα
ηζηθηεηέιη – κπαγηφ θαη ηα βαζηθά ξπζκηθά κνηίβα πνπ αθνχκε έρνπλ ηελ δνκή 2 – 2 θαη
αλαιχνληαη σο εμήο:

Σζηθηεηέιη83: Δηζαγσγή / Β’ κέξνο
Μπαγηφ84: Α’ κέξνο

3.7.4 Έκταση

3.7.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο Hicaz. Έηζη, φπσο είδακε παξαπάλσ
(§ 3.4.5) έρνπκε θαηά θχξην ιφγν θηλήζεηο φπσο 4ρνξδν Hicaz απφ ζέζε Dügâh θαη 5ρνξδν
Rast ή Buselik ή δηαηνληθή θίλεζε απφ Neva θαζψο θαη 5ρνξδν Hicaz απφ ζέζε Dügâh θαη
4ρνξδν Uşşak ή Hicaz απφ Hüseyni Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζπγθεθξηκέλεο θαηαιήμεηο
θαη έιμεηο επηθέξνπλ θαη άιια θαηλφκελα. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη

83

Παχινπ, Λ. (2006). Όπ.π. ει. 56.

84

Όπ.π. ει. 31.
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εμήο:
Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα

Τςειή νθηάβα

ε

7 ΟΛ# Kaba Nim Zırgüle
1ε ΛΑ Kaba Dügâh
2ε Ι

Kaba Dik Kürdi

3ε ΝΣΟ# Kaba Nim Hicaz
4ε ΡΔ
5ε

ΜΙ
ΜΗ#

Yegâh
Hüseyni Asiran
Acem Asiran

6ε ΦΑ# Irak
7ε ΟΛ Rast

1ε ΛΑ Dügâh
Ι
Dik Kürdi
2ε
Η# Çargâh
3ε ΝΣΟ# Nim Hicaz
ΡΔ
Neva
4ε
ΡΔ# Nim Hisar
ΜΙ
Hüseyni
5ε
ΜΗ
Hisar
ε ΦΑ# Evç
6
ΦΑ Acem
ε ΟΛ Gerdaniye
7
ΟΛ# Nim Sehnaz

1ε ΛΑ Muhayyer
Ι
Dik Sünbüle
2ε
Η
Sünbüle
3ε ΝΣΟ# Tiz Nim Hicaz
4ε ΡΔ

Tiz Neva

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 10 κέηξα. Δηζάγεηαη ζην Muhayyer θαη, κε
θίλεζε Rast θάλεη εληειή θαηάιεμε ζην Neva.

Έπεηηα, αιινηψλνληαο ην Evç ζε Acem, θάλεη αηειή θαηάιεμε ζηελ 3ε βαζκίδα ην Nim
Hicaz θηλνχκελε εθαηέξσζελ απηνχ, απφ πάλσ θαηά ηα πξφηππα ηνπ 5ρφξδνπ Buselik πνπ
ζεκειηψλεηαη ζην Neva θαη απφ θάησ θαηά ηα πξφηππα ηνπ 4ρφξδνπ Hicaz πνπ
ζεκειηψλεηαη ζην Dügâh.

ηελ ζπλέρεηα, αιινηψλνληαο θαη ην Gerdaniye ζε Nim Sehnaz, ε κεισδία αλεβαίλεη κέρξη
ην Sünbüle85 κε θίλεζε Hicaz γηα λα θαηέβεη κία νιφθιεξε θιίκαθα Zırgüleli Hicaz κέρξη
ην Dügâh.

85

Πρόκειται για την λίγο χαμηλή 2η, αντίστοιχή του Dik Kürdi της χαμηλής περιοχής η οποία

υπολείπεται ενός κόμματος λόγω έλξης προς το Muhayyer.
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Έπεηηα, αλεβαίλεη πάιη, απφ ην Hüseyni ζην Muhayyer κε θίλεζε Hicaz γηα λα ζπλερίζεη
κέρξη ην Tiz Neva επίζεο κε θίλεζε Hicaz θαη λα θαηαιήμεη ζην Muhayyer.

Σέινο, κεηαβαίλνληαο απφηνκα ζηελ πεξηνρή θάησ απφ ηε βάζε, ε κεισδία θάλεη θίλεζε
Segâh ζην Irak θαηαιήγνληαο ζην Yegâh, θαη θίλεζε Rast ζην Yegâh θαηαιήγνληαο ζην
Dügâh.

Ζ απφηνκε κεηάβαζε ζηα κπάζα θαζψο θαη ε αγσγή κε ηα 32α ηνπ ηειεπηαίνπ κέηξνπ
παξαπέκπνπλ πθνινγηθά ζε αξαβηθά αθνχζκαηα.
Α’ μέπορ: Σν Α’ κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 θξάζεηο. Ζ 1ε
θξάζε μεθηλάεη κε 5ρνξδν Hicaz ζην Dügâh φπνπ αγγίδεη θαη ηελ ρακειή 6ε ηνπ ην Acem
θαη θαηαιήγεη ζην Dügâh.

Έπεηηα, θηλείηαη απφ Hüseyni κέρξη Muhayyer θαη πίζσ ζην Nim Hicaz κε δηαηνληθή
θίλεζε (Evç αλεβαίλνληαο θαη Acem θαηεβαίλνληαο) θαη θιείλεη ζην Dügâh κε θίλεζε
Hicaz σο κηθξή αληαπφθξηζε πξνο ηε 2ε θξάζε.

ηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε έλαξμε ηνπ Α’ κέξνπο κε άιιν ζηίρν, γηα λα θάλεη φκσο
ηψξα ζην Hüseyni θίλεζε Uşşak θαη εληειή θαηάιεμε. Αθνινπζεί κηθξή αληαπφθξηζε πξνο
ην Β’ κέξνο, ε νπνία είλαη θίλεζε Hicaz απφ ην Hüseyni κε εληειή θαηάιεμε ζην
Muhayyer.
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Β’ μέπορ: Σν Β’ κέξνο ηνπ ζηίρνπ εθηίλεηαη ζε 8 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην
ζηίρν. Υσξίδεηαη ζε κία 4κεηξε θξάζε θαη άιιεο δχν 2κεηξέο. Ζ 1ε θξάζε αλνίγεη ζην
Muhayyer θαη, κε θίλεζε Hicaz θαηεβαίλεη πξψηα κε αηειή θαηάιεμε ζην Acem θαη έπεηηα
κε εληειή ζην Hüseyni έιθνληαο ηνλ πξνζαγσγέα ηνπ Neva ζε Nim Hisar θαηά ηα πξφηππα
ηεο θίλεζεο Zırgüle.

Ζ 2ε θξάζε, απφ ην Hüseyni αλεβαίλεη ζην Nim Sehnaz θαη θαηεβαίλεη ζην Neva θάλνληαο
έηζη θίλεζε Nikriz απφ Neva. Ακέζσο κεηά θαηαιήγεη κε θίλεζε Segâh ζην Nim Hicaz
έιθνληαο ηνλ πξνζαγσγέα ηνπ ζε Çargâh. Οπφηε πξνθχπηεη έηζη πεξηβάιινλ Hüzzam έλα
ηφλν ςειφηεξα απφ ηελ θπζηθή ηνπ ζέζε.

ηελ 3ε θξάζε ηειεηψλεη ν ζηίρνο κε θαηάιεμε θαηά ηα πξφηππα ηνπ καθάκ Hicazkâr φπσο
είδακε παξαπάλσ (§ 3.4.5). Οπφηε ε βαζκίδα Acem επαλέξρεηαη ζην Evç θαη ηαπηφρξνλα
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αιινηψλεηαη ην Hüseyni ζε Hisar. Δπίζεο επαλέξρεηαη θαη ε 2ε βαζκίδα ην Çargâh κπεξληέ
ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε ην Dik Kürdi. Έηζη, ε κεισδία θάλεη πξψηα αηειή θαηάιεμε ζην Dik
Kürdi θαη ηειηθή ζην Dügâh.

ηα επφκελα 2 κέηξα έρνπκε κία γέθπξα Hicaz γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ Β’ κέξνπο. Οπφηε
κεηαβαίλεη πάιη ε κεισδία ζην Muhayyer θάλνληαο θηλήζεηο Hicaz εθαηέξσζελ απηνχ
φπσο είδακε θαη ζηελ εηζαγσγή ζηα κέηξα 7 – 8.

Μεηά ην ηέινο ηεο 2εο ζηξνθήο ην θνκκάηη θιείλεη κε απιή απάληεζε ζηελ ηειεπηαία
θξάζε ηνπ ζηίρνπ κε ηελ θαηάιεμε Hicazkâr πνπ είδακε παξαπάλσ, αιιά ζηελ ρακειή
νθηάβα, νπφηε ε ηειηθή θαηάιεμε είλαη ζην Kaba Dügâh κε έιμε θαη ηνπ πξνζαγσγέα ζε
Kaba Nim Zırgüle.

3.7.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε κία ζχλζεζε πνπ θηλείηαη θπξίσο ζην ρψξν ηεο
νηθνγέλεηαο Hicaz. Έηζη, ε εηζαγσγή άλνημε ζην πάλσ 5ρνξδν πξψηα κε Rast θαη έπεηηα κε
Buselik γηα λα πέζεη ζηελ βάζε κε 4ρνξδν Hicaz θαηά ηα πξφηππα ηνπ καθάκ Hicaz. ηελ
ζπλέρεηα αλέβεθε ζηελ 5ε βαζκίδα γηα λα αλέβεη κε 4ρνξδν Hicaz ζηελ νθηάβα θαη λα
πέζεη ζηελ βάζε, απηή ηε θνξά θαηά ηα πξφηππα ηνπ Zırgüleli Hicaz. Καηά ηα ίδηα
πξφηππα αλεβαίλεη πάιη ζηελ νθηάβα φπνπ θάλεη Hicaz θαη απφ πάλσ ηεο. Θα θιείζεη φκσο
ζηελ βάζε θάλνληαο Segâh θαη Rast θάησ απφ απηήλ θαη πάιη θαηά ηα πξφηππα ηνπ
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Hicaz86.
ην 1ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ είδακε δηαηνληθή θίλεζε ζην πάλσ 5ρνξδν θαζψο επίζεο
θαη Uşşak θαη Hicaz ζην πάλσ 4ρνξδν, ηππηθέο θηλήζεηο ησλ καθάκ Hicaz, Uzzal θαη
Zırgüleli αληίζηνηρα. ην 2ν κέξνο ηνπ ζηίρνπ είδακε πξψηα λα δηαηεξείηαη ην Hicaz ζην
πάλσ 4ρνξδν. Έπεηηα ε κεισδία, κε αηειή θαηάιεμε ζην Nim Hicaz θαη έιθνληαο ηνλ
πξνζαγσγέα ζε δηάζηεκα εκηηνλίνπ πέξαζε ζε πεξηβάιινλ Hüzzam έλα ηφλν πςειφηεξα
απφ ηε θπζηθή ηνπ ζέζε ην Segâh. Οπφηε παξαηεξείηαη εδψ ην θαηλφκελν ηεο κεηαβνιήο
θαηά ηφλν87. Σέινο, επαλαθέξνληαο ηελ 2ε θαη 6ε βαζκίδα ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη
ρακειψλνληαο ηελ 5ε,έθιεηζε κε θαηάιεμε Hicazkâr ε νπνία φπσο έρεη αλαθεξζεί
παξαπάλσ απνηειεί δάλεην απφ ην καθάκ Hicazkâr.
Δίδακε ινηπφλ εδψ ηελ νηθνγέλεηα Hicaz πινχζηα αλεπηπγκέλε θαζψο επίζεο θαη
δχν κεηαηξνπίεο πνπ εκπινπηίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ ζχλζεζε, θπξίσο απηήλ ζε Hüzzam θαη
δεπηεξεπφλησο εθείλε ζε Hicazkâr, δχν πεξηβάιινληα κε βαζκίδα ζεκειίσζεο ην Segâh θαη
ην Rast αληίζηνηρα, εδψ φκσο ζεκειησκέλα έλαλ ηφλν πςειφηεξα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ,
επίζεο, παξνπζηάδεη ε θιηκαθσηή – βαζκίδα πξνο βαζκίδα – θαηάιεμε ζην Β’ κέξνο απφ
ηελ αξρή ηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ. Όπσο είδακε έθαλε κε ηελ ζεηξά θαηάιεμε ζην Acem θαη
ζην Hüseyni ζηα πιαίζηα ηνπ 4ρφξδνπ Hicaz, έπεηηα ζην Neva ζαλ Nikriz, ζηελ ζπλέρεηα
ζην Nim Hicaz ζαλ Segâh, κεηά ζην Dik Kürdi θαη ηέινο ζην Dügâh.

86

Μαυροειδής, Μ. (1999).Όπ.π., σελ. 250.

87

Παναγιωτόπουλος, Δ. (2008). Όπ.π., σελ. 110.
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3.8 Ροζίκα
1933, His Masters Voice Διιάδνο88
Αξ. δίζθνπ: AO-2078
Αξ. κήηξαο: OT-1435

3.8.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Βηνιί



αληνχξη



Οχηη



Εήιεηα

3.8.2 Δομή
Δηζαγσγή

7 κέηξα

Α’ κέξνο

θσλή, 10 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 4κεηξεο θξάζεηοκε 2 κέηξα γέθπξα πξνο ην
Β’ κέξνο

Β’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε κηθξή γέθπξα αλάκεζα ζηηο
επαλαιήςεηο

Δηζαγσγή

7 κέηξα

Α’ κέξνο

10 κέηξα

Β’ κέξνο

8 κέηξα ρσξίο επαλάιεςε

Δηζαγσγή

7 κέηξα

Α’ κέξνο

10 κέηξα

Β’ κέξνο

8 κέηξα

Σαμίκη

Βηνιί 4 κέηξα

Δηζαγσγή

4 κέηξα (ηα ηειεπηαία ηεο εηζαγσγήο)

88

Μανιάτης, Δ. (2006).Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=IG8SXcuKX4c
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3.8.3 Ρυθμικό μοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Καξζηιακάο’. Σν βαζηθφ ξπζκηθφ
κνηίβν πνπ αθνχκε είλαη θαξζηιακάο κε δνκή 2 – 2 – 2 – 389 θαη αλαιχεηαη σο εμήο:

3.8.4 Έκταση

3.8.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζην ρψξν ηνπ καθάκ Hüseyni κε ζπρλέο
κεηαηξνπίεο ζε Karcığar. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
1ε ΛΑ
ε

2 Ι
ε

3 ΝΣΟ Kaba Çargâh
4ε ΡΔ
Yegâh
5ε ΜΙ
6ε
7ε
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Hüseyni Asiran

ΦΑ Acem Asiran
ΦΑ# Irak
ΟΛ Rast

Dügâh
Segâh

ε

3 ΝΣΟ Çargâh
4ε ΡΔ
Neva
ΜΙ
Hüseyni
5ε
ΜΗ
Hisar
ΦΑ#
Evç
6ε
ΦΑ Acem
7ε ΟΛ Gerdaniye

Παχινπ, Λ. (2006). Όπ.π. ει. 51.
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Τςειή νθηάβα
1ε ΛΑ
Ι
2ε
Η
3ε ΝΣΟ

Muhayyer
Tiz Segâh
Sünbüle
Tiz Çargâh

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή αλαπηχζζεηαη ζε 7 κέηξα. Αλνίγεη ζην Muhayyer θηλνχκελν
θαζνδηθά κε θίλεζε Uşşak θαη εληειή θαηάιεμε ζην Hüseyni. Αξρηθά ην Evç παίδεηαη
καιαθά ζαλ ηππηθφ Uşşak. ην ηέινο φκσο ηεο θξάζεο αληηθαζίζηαηαη απφ ην Acem νπφηε
πξνθχπηεη θαηάιεμε κε Kürdi. Δπίζεο, ζηα κηζά ηεο θξάζεο (2ν κέηξν), ε κεισδία
εθηείλεηαη κέρξη ην Tiz Çargâh κε θίλεζε Uşşak πάλσ ζην Muhayyer φπνπ φκσο ε 2ε
βαζκίδα ηνπ παίδεηαη ειαηησκέλε κελ ζην Tiz Segâh κπεξληέ ρσξίο φκσο λα καιαθψλεη
θαηά ηελ θάζνδν. Απηή ε θίλεζε είλαη επίζεο ηππηθή ζηελ νθηάβα απηνχ ηνπ καθάκ.

ηελ ζπλέρεηα, θηλείηαη απφ ην Hüseyni κέρξη ην Muhayyer θαη πάιη πίζσ γηα λα θάλεη
αηειή θαηάιεμε ζην Neva κε δηαηνληθή θίλεζε.

Ζ ηειεπηαία θξάζε ηεο εηζαγσγήο θηλείηαη ζην θάησ 5ρνξδν φπνπ, κε θίλεζε Uşşak,
θαηαιήγεη ηειηθά ζην Dügâh.

Α’ μέπορ: Σν Α’ κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 10 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 θξάζεηο κία
4κεηξε θαη ε άιιε 6κεηξε. ηελ 1ε θξάζε έρνπκε κία θίλεζε ε νπνία δελ απαληήζεθε ζηα
πξνεγνχκελα 2 θνκκάηηα Hüseyni πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ (§ 3.5.5 & 3.6.5). Πξφθεηηαη
γηα ηελ θίλεζε Çargâh ζην Çargâh κπεξληέ. Έηζη, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Acem αληί ηνπ Evç,
έρνπκε πξψηα θίλεζε Çargâh θαη θαηάιεμε ζην Çargâh, έπεηηα κηθξή γέθπξα Çargâh ζηελ
ρακειή νθηάβα ζην Kaba Çargâh, επαλάιεςε ηεο πξνεγνχκελεο θίλεζεο θαη κηθξή
γέθπξα Nikriz απφ ην Çargâh κπεξληέ κέρξη ην Gerdaniye γηα λα πεξάζεη ε κεισδία ζε
πεξηβάιινλ Karcığar, νδεχνληαο πξνο ηελ επφκελε θξάζε. Ζ θίλεζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ
66

αληηθαηάζηαζε ηνπ Hüseyni απφ ην Hisar.

ηελ 2ε θξάζε έρνπκε πξψηα αηειή θαηάιεμε απφ ην Sünbüle ζην Çargâh κε θίλεζε
Nikriz θαη έπεηηα, απφ ην Evç ζην Dügâh κε θίλεζε Karcığar. Ζ ηειεπηαία θίλεζε
επαλαιακβάλεηαη νξγαληθά σο γέθπξα πξνο ην Β’ κέξνο.

Β’ μέπορ: Σν Β’ κέξνο αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 4κεηξεο θξάζεηο. Ζ 1 ε
θξάζε, κε ρξήζε ηνπ Acem, θάλεη πξψηα εληειή θαηάιεμε ζην Neva κε θίλεζε Buselik.
Αθνινπζεί κηθξή γέθπξα Buselik επίζεο ζην Neva γηα λα θιείζεη κε θίλεζε Uşşak ζην
Dügâh. Οπφηε, πξνθχπηεη έηζη έλα πέξαζκα ζην καθάκ Beyati90.

90

Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 109.
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ηελ 2ε θξάζε, ε κεισδία επηζηξέθεη ζην πεξηβάιινλ Hüseyni, νπφηε θάλεη θίλεζε Uşşak
ζην Hüseyni ην νπνίν έπεηηα αιινηψλεη πνιχ καιαθά ζε Hisar θάλνληαο αηειή θαηάιεμε
ζην Çargâh θαηά ηα πξφηππα ηνπ Karcığar δειαδή κε θίλεζε Nikriz. Αθνινπζεί ηειηθή
θαηάιεμε ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak. Σν Β’ κέξνο ζα επαλαιεθζεί κεηά απφ κία γέθπξα
Uşşak απφ ην Dügâh κέρξη ην Hüseyni.

Σαξίμι: Σν ηαμίκη δηαξθεί 4 κέηξα θαη φιεο νη θηλήζεηο πνπ θάλεη είλαη αθξηβψο ίδηεο κε
εθείλεο πνπ είδακε ζην ηαμίκη ζηνλ Σδνγαδφξν πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ (§ 3.6.5). Απηφ
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη κάιινλ παίδεη ν ίδηνο βηνιηζηήο δειαδή ν αινληθηφο.

3.8.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε κία ζχλζεζε πνπ θηλείηαη θπξίσο ζην ρψξν ηνπ
καθάκ Hüseyni. Έηζη, ε εηζαγσγή θηλήζεθε ζε απηά ηα πιαίζηα θάλνληαο ζην πάλσ 4ρνξδν
θηλήζεηο Uşşak θαη δηαηνληθέο θηλήζεηο θαη ζην θάησ, 5ρνξδν Uşşak. ην Α’ κέξνο ηνπ
ζηίρνπ είδακε θαηαιήμεηο ζην Çargâh κε θίλεζε Çargâh θαη ακέζσο κεηά πέξαζκα ζε
Karcığar ην νπνίν επεηδή αξρηθά θαηέιεμε θαη απηφ ζην Çargâh, είρακε ελαιιαγή καηδφξε
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– κηλφξε αθνπζκάησλ ζηελ ίδηα βαζκίδα. ην Β’ κέξνο θαηέζηεη δεζπφδσλ θζφγγνο ην
Neva κε Buselik απφ πάλσ θαη Uşşak απφ θάησ νπφηε έγηλε έηζη κία κεηάβαζε ζε
πεξηβάιινλ Beyati. Έπεηηα επέζηξεςε ε κεισδία ζε πεξηβάιινλ Hüseyni απνθαζηζηψληαο
σο δεζπφδνληα ηνλ θζφγγν Hüseyni θαη θάλνληαο Uşşak απφ πάλσ ηνπ. Σέινο, άγγημε ιίγν
ηελ ρακειή 5ε γηα λα δψζεη ιίγν αθφκα ρξψκα Karcığar πξηλ θιείζεη ζηελ βάζε κε Uşşak.
Ήηαλ ε 3ε ζχλζεζε ζε καθάκ Hüseyni πνπ αλαιχζεθε εδψ. Όπσο θαη νη άιιεο 2,
ραξαθηεξίδεηαη θαη απηή απφ πινχζηεο ελαιιαγέο ρξσκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 2ε
βαζκίδα πνπ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλζέζεηο επέκελε ζε κία βαξηά εθδνρή, εδψ παίδεηαη
καιαθά ζαλ ηππηθφ Uşşak.

69

3.9 Σο φθισικό κορίτσι
1929, ODEON Διιάδνο91
Αξ. δίζθνπ: GA-1527
Αξ. κήηξαο: GO-1376

3.9.1 ύνθεση ορχήστρας


Αληψλεο Νηαιγθάο: θσλή



Πνιίηηθε ιχξα



Οχηη

3.9.2 Δομή
Δηζαγσγή

2 κέηξα

Α’ κέξνο

θσλή, 8 κέηξα ζπλ 1 κέηξν γέθπξα πξνο ην Β κέξνο

Β’ κέξνο

θσλή, 9 κέηξα ρσξηζκέλα ζε 2 4κεηξεο θξάζεηο ζπλ 1 κέηξν αληαπφθξηζε
αλάκεζά ηνπο

Δηζαγσγή

2 κέηξα

Α’ κέξνο

9 κέηξα

Β’ κέξνο

9 κέηξα

Ακαλέο

~2 κέηξα

91

Μανιάτης, Δ. (2006).Όπ.π.

https://www.youtube.com/watch?v=gz_fnkrgWxY
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3.9.3 Ρυθμικό μοτίβο
ηνλ θαηάινγν ηνπ Μαληάηε ραξαθηεξίδεηαη σο ‘Μφξηηθν. Σν βαζηθά ξπζκηθά
κνηίβα πνπ αθνχκε έρνπλ ηε δνκή 2 – 2 θαη αλαιχνληαη σο εμήο:

Κπξίσο θνκκάηη: Μπαγηφ

Ακαλέο: Σζηθηεηέιη

3.9.4 Έκταση

3.9.5 Πορεία της μελωδικής ανάπτυξης
Σν θνκκάηη θηλείηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζην ρψξν ηνπ καθάκ Uşşak. χκθσλα κε ηνλ
Αυληεκίξ ην καθάκ Uşşak ζεκειηψλεηαη ζην Dügâh θαη έρεη σο δεζπφδνπζα βαζκίδα ην
Neva φπνπ ζα θάλεη Buselik απφ πάλσ θαη θπζηθά Uşşak απφ Dügâh. Δπίζεο ζα θάλεη
θαηαιήμεηο Rast ζηνλ πξνζαγσγέα Rast92.Ζ θπξηφηεξε κεηαηξνπία φπσο ζα δνχκε είλαη ζε
πεξηβάιινλ Saba. Οη κπεξληέδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:

92

Αϋντεμίρ, Μ. (2010). Όπ.π., σελ. 106.
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Υακειή νθηάβα

Κχξηα νθηάβα
1ε
2ε

3ε ΝΣΟ Kaba Çargâh

3ε

4ε ΡΔ

4ε

Kaba Hicaz

5ε ΜΙ
Hüseyni Asiran
6ε ΦΑ Acem Asiran
7ε ΟΛ Rast

5ε
6ε
7ε

ΛΑ
ΛΑ
Ι
Η
Η
ΝΣΟ
ΡΔ
ΡΔ
ΜΙ
ΦΑ
ΟΛ

Τςειή νθηάβα

Dügâh
Zırgüle
Segâh
Kürdi
Dik Kürdi
Çargâh
Neva
Hicaz
Hüseyni
Acem
Gerdaniye

Δισαγωγή: Ζ εηζαγσγή εθηίλεηαη ζε 2 κέηξα. Αλνίγεη ζην Gerdaniye θαη θαηεβαίλεη αξρηθά
ηελ θιίκαθα Uşşak θαηαιήγνληαο ζην Dügâh. Έπεηηα θάλεη θίλεζε Rast κε αηειή
θαηάιεμε ζην Rast κπεξληέ θαη πάιη θίλεζε Uşşak ζην Dügâh.

Α’ μέπορ: Σν Α’ κέξνο ηνπ ζηίρνπ αλαπηχζζεηαη ζε 8 κέηξα ζπλ 1 κέηξν γέθπξα πξνο ην Β’
κέξνο. Ζ κεισδία αλνίγεη αξρηθά ζην Hüseyni γηα λα πέζεη ζην Neva θαη, απφ εθεί, λα
θάλεη θίλεζε Rast κέρξη ην Rast κπεξληέ κε εληειή φκσο θαηάιεμε ζην Neva. Ακέζσο
κεηά γίλεηαη παξφκνηα θίλεζε αιιά κέρξη ην Dügâh νπφηε έρνπκε θίλεζε Uşşak, κε αηειή
φκσο θαηάιεμε ζην Segâh. Κίλεζε πνιχ ραξαθηεξηζηηθή γηα ην καθάκ Uşşak.

Έπεηηα, παξακέλνληαο ζην θάησ 4ρνξδν, ζπλερίδεη θηλνχκελε απφ ην Neva κέρξη ην Rast
ελαιιάζζνληαο θαηαιήμεηο είηε ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak, είηε ζην Rast κε θίλεζε Rast,
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κε ηειηθή θαηάιεμε ζην Dügâh.

Σν επφκελν κέηξν είλαη κία γέθπξα ε νπνία εηζάγεη ηελ κεισδία ζε πεξηβάιινλ Saba πξνο
ην Β’ κέξνο. Αλνίγεη ζην Çargâh κπεξληέ θαη, αληηθαζηζηψληαο ην Neva κπεξληέ κε Hicaz
θάλεη 4ρνξδν Hicaz κέρξη ην Acem θαη εληειή θαηάιεμε ζην Çargâh.

Β’ μέπορ: Σν Β’ κέξνο αλαπηχζζεηαη ζε 2 4κεηξεο θξάζεηο κε αληαπφθξηζε ελφο κέηξνπ
αλάκεζά ηνπο. Ζ 1ε θξάζε, παξακέλνληαο ζηελ βαζκίδα Çargâh θάλεη εθεί θηλήζεηο Saba,
δειαδή 3ρνξδν Uşşak απφ Dügâh θαη 4ρνξδν Hicaz απφ Çargâh, θαηαιήγνληαο πξψηα ζην
Dügâh θαη έπεηηα ζην Çargâh.

.
Σν επφκελν κέηξν είλαη κία αληαπφθξηζε πξηλ ηελ 2ε θξάζε. Πξφθεηηαη γηα κία θαζνδηθή
θιίκαθα Hicazkâr πνπ πεξηέρεηαη ζην καθάκ Saba αλ θηλεζεί ε κεισδία, απφ ην Tiz Çargâh
κέρξη ην Çargâh κε ηα δηαζηήκαηα ηνπ καθάκ Saba. Δδψ αθνχκε απηή ηελ θίλεζε, φκσο
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κία νθηάβα ρακειφηεξα, δειαδή απφ ην Çargâh κέρξη ην Kaba Çargâh δεδνκέλνπ φηη
πεξηνρέο φπσο απηή ηνπ Tiz Çargâh είλαη πνιχ ςειέο θαη άξα δχζρξεζηεο γηα ηελ πνιίηηθε
ιχξα πνπ εδψ είλαη ην θχξην ζνιηζηηθφ φξγαλν.

ηελ 2ε θξάζε ε κεισδία, παξακέλνληαο ιίγν αθφκα ζε πεξηβάιινλ Saba θηλείηαη απφ ην
Çargâh κέρξη ην Hüseyni θαη, επηζηξέθνληαο πξνο ην Dügâh αληηθαζηζηά ην Segâh κε
Kürdi. Σν θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη έηζη είλαη ε θίλεζε Saba – Kürdi93. Οπφηε, κε απηή
ηελ θίλεζε, γίλεηαη πξψηα κία αηειήο θαηάιεμε ζην Dügâh θαη έπεηηα άιιε κία ζην Rast
κε θίλεζε Buselik.

ην επφκελν κέηξν επηζηξέθεη ζηγά – ζηγά ε κεισδία ζε πεξηβάιινλ Uşşak. Ζ 2ε βαζκίδα,
απφ Kürdi ζεθψλεηαη ιίγν θαη αληηθαζίζηαηαη αξρηθά απφ ην Dik Kürdi ελψ ηαπηφρξνλα ε
4ε βαζκίδα απφ Hicaz επηζηξέθεη ζην Neva. Έηζη, έρνπκε ηηο ίδηεο θαηαιήμεηο κε ην
πξνεγνχκελν κέηξν αιιά κε πην καιαθή ηελ 2ε βαζκίδα.

ηα ηειεπηαία 2 κέηξα ε 2ε βαζκίδα επηζηξέθεη ζην Segâh νπφηε έρνπκε ηειηθή θαηάιεμε
ζην Dügâh κε θίλεζε Uşşak.

93

Μαυροειδής, Μ. (1999). Όπ.π., ελ. 71.
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Αμανέρ: ν ακαλέο ζην ηέινο ηνπ θνκκαηηνχ θξαηάεη πεξίπνπ 2 κέηξα δηφηη θφβεηαη μαθληθά
κάιινλ ιφγσ πξνβιήκαηνο ηνπ αθνπζηηθνχ πιηθνχ. Σν νχηη θξαηάεη ξπζκφ ηζηθηεηέιη θαη ε
θσλή θάλεη κηα κηθξή θξάζε ζε 4ρνξδν Uşşak θαηαιήγνληαο ζην Dügâh.

3.9.6 Παρατηρήσεις
ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είδακε κία ζχλζεζε πνπ θηλείηαη θπξίσο ζην ρψξν ηνπ
καθάκ Uşşak κε βαζηθφηεξε κεηαηξνπία απηήλ ζε πεξηβάιινλ Saba. Έηζη, ε εηζαγσγή θαη
ην Α’ κέξνο θηλήζεθαλ ζην θάησ 4ρνξδν κε ηππηθέο θηλήζεηο Uşşak θαη θαηαιήμεηο ζην
Dügâh κπεξληέ κε θίλεζε Uşşak, ζην Rast κπεξληέ κε θίλεζε Rast θαη , ζε κία πεξίπησζε,
θαηάιεμε ζην Segâh. ηελ ζπλέρεηα κε γέθπξα Saba άιιαμε ην πεξηβάιινλ ζε Saba θαη ην
Β’ κέξνο μεθίλεζε έηζη κε θηλήζεηο ζην θάησ 5ρνξδν θαη θαηαιήμεηο ζην Dügâh θαη ζην
Çargâh. Ζ αληαπφθξηζε πνπ αθνινπζεί παξακέλεη ζηα πξφηππα ηνπ Saba αιιά, δεδνκέλσλ
ησλ βαζκίδσλ ζηηο νπνίεο θηλείηαη καο δίλεη έλα άθνπζκα πνπ δελ ζπλεζίδεηαη ζην αζηηθφ
ιατθφ ξεπεξηφξην. Απηή είλαη ε θιίκαθα Hicazkâr απφ Çargâh κέρξη Kaba Çargâh. ηελ
ζπλέρεηα ηνπ Β’ κέξνπο έρνπκε άιιε κία αζπλήζηζηε θίλεζε γηα απηφ ην ξεπεξηφξην ε
νπνία είλαη ην Saba – Kürdi, κε πηψζε ηνπ Segâh ζε Kürdi, εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθχπηεη
θαη θαηάιεμε ζηνλ πξνζαγσγέα κε Buselik. Σέινο, ε επηζηξνθή ζε πεξηβάιινλ Uşşak
γίλεηαη κε ζηαδηαθή επαλαθνξά ηεο 2εο βαζκίδαο απφ Kürdi ζε Segâh. Ζ επαλαθνξά απηή
πξαγκαηνπνηείηαη, φπσο είδακε, ζηα 4 ηειεπηαία κεηξά απφ Kürdi ζε Dik Kürdi θαη ηειηθά
ζε Segâh.
Σν Saba – Kürdi ζην Dügâh θαζψο θαη ην Hicazkâr ζην Çargâh δελ είλαη θάηη
αθξαίν γηα ην καθάκ Saba94ζε ιφγηεο παξαδφζεηο, είλαη φκσο αζπλήζηζηα ζην αζηηθφ ιατθφ
ξεπεξηφξην95 θαη ηδίσο ζε έλα θνκκάηη πνπ είλαη Uşşak δειαδή φια απηά ιακβάλνπλ ρψξα

94

Μαυροειδής, Μ. (1999). Όπ.π., ελ. 247.

95

Βούλγαρης, Ε., &Βανταράκης, Β. (2006).Όπ.π., σελ. 36.

ε κανένα από τα παραδείγματα δεν γίνεται κάποια από αυτές τις κινήσεις. το παράδειγμα 7 (Οι
φυλακές του Ψρωπού) έχουμε, μετά από κίνηση Saba με κατάληξη στο τσαργκιά, χαμήλωμα της
2ης σε Kürdi με κατάληξη στο Dügâh χωρίς όμως να ξεπερνάει εκεί η μελωδία την 2η βαθμίδα ώστε
να ακουστεί ολοκληρωμένη κίνηση Saba – Kürdi. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως κίνηση λαϊκού ουσάκ
(Βλ. στο: Ανδρίκος,Ν. (2010). Ππ.π. ελ. 6.) δεδομένου ότι το εν λόγω κομμάτι έχει στο
οργανολόγιό του μπαγλαμά και κιθάρα όργανα τα οποία μόνο κατά προσέγγιση μπορούν να
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θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαηξνπίαο.

αποδώσουν τη βάρυνση της 2ης βαθμίδας. Ενώ στο υπό μελέτη κομμάτι το οργανολόγιο και η
φρασεολογία δεν παραπέμπουν σε λαϊκά πρότυπα αλλά σε λόγια.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 – υμπεράσματα
Ζ κειέηε ηνπ ζπλζεηηθνχ έξγνπ ηνπ Αληψλε Νηαιγθά αλαδεηθλχεη θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 2 θαηεγνξίεο:


ζε εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηελ επνρή



ζε εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην ην ζπλζέηε

4.1 Η εποχή
Δίλαη κάιινλ απηνλφεην φηη πνιηηηθά δξψκελα, πνιηηηθέο ηδενινγίεο, πνιεκηθέο
ζπξξάμεηο θαη γεληθφηεξα νπνηεζδήπνηε θνηλσληθφ-πνιηηηθέο κεηαβνιέο ζπκβαίλνπλ ζε κία
θνηλσλία ζα κεηαβάιινπλ, κέζα ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο, θαη ηελ κνπζηθή δεκηνπξγία.
Παξ’ φια απηά ρξήζηκε ζα ήηαλ κία κηθξή αλαθνξά.
Ζ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ έρεη ζηηο πιάηεο ηεο ηνλ 1ν Παγθφζκην Πφιεκν, ηελ
Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ καδηθή εηζξνή πξνζθχγσλ ζηελ ρψξα. Οη πξφζθπγεο
απηνί, σο θνξείο ηεο παξάδνζεο ηνπ Καθέ Ακάλ, εξρφκελνη ζηελ Διιάδα, ηελ αλαβηψλνπλ.
Οπφηε κία παξάδνζε πνπ, εμ’ αηηίαο εζληθηζηηθψλ ηδενινγηψλ, είρε παξαθκάζεη, ηψξα ιφγσ
πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ αλαβηψλεη. Αξγφηεξα, πάιη ιφγσ εζληθηζηηθψλ ηδενινγηψλ ζα
παξαθκάζεη εθ λένπ. Δμ’ αηηίαο ησλ ίδησλ ηδενινγηψλ ζα εμαθαληζηνχλ νιφθιεξα είδε
φπσο ν ακαλέο θαη ην ραζηθιίδηθν ηα νπνία απνηεινχζαλ δχν απ’ ηα ζεκαληηθφηεξα
θνκκάηηα ηεο κέρξη ηφηε δεκηνπξγίαο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ξεπεξηνξίνπ.
ε ηερλνινγηθφ επίπεδν, ε εθεχξεζε ηνπ θσλφγξαθνπ εκπνξεπκαηνπνηεί ηελ
κνπζηθή. Δπνκέλσο ε κνπζηθή δεκηνπξγία θαηεπζχλεηαη απφ ην θέξδνο. Βεβαίσο, κέζσ
ηεο δηζθνγξαθίαο κπνξεί πιένλ ην θξάηνο λα ειέγρεη ηελ κνπζηθή παξαγσγή θαη έηζη λα
επηβάιιεη ηελ ηδενινγία πνπ πξεζβεχεη κέζσ ηεο ινγνθξηζίαο.

4.2 Ο συνθέτης
Ο Αληψλεο Νηαιγθάο, φπσο είδακε πξνήιζε απφ έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζπλέξξεαλ
θνξείο παξαδφζεσλ απφ φιε ηελ Δπξψπε θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ήξζε ζηελ Διιάδα
κε ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή καδί κε κνπζηθνχο κε θάπνηνπο απφ ηνπο νπνίνπο
ζπλεξγαδφηαλ ήδε απφ πξηλ. Δπίζεο, ζηελ Διιάδα νη ζπλζήθεο φπσο δηακνξθψζεθαλ ηφηε,
επλννχζαλ ηελ αλαβίσζε ηνπ Καθέ Ακάλ. Αλαβίσζε γηα ηνπο ληφπηνπο Έιιελεο. Γηα ηνπο
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Μηθξαζηάηεο ήηαλ κία ζπλέρεηα.
Έηζη, ην Καθέ Ακάλ, ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 αλζεί ζε επίπεδν επηηέιεζεο αιιά θαη
ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο ιφγσ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο δηζθνγξαθίαο. Οπφηε, ν Νηαιγθάο
ζπκκεηέρεη σο ηξαγνπδηζηήο ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ηξαγνπδηψλ, αιιά θαη σο ζπλζέηεο
μεθηλάεη κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο απηήο λα δηζθνγξαθεί κέρξη θπξίσο ην 1933.
Όπσο έδεημε ε αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ν Νηαιγθάο απείρε απφ ηελ δηζθνγξαθία
απφ ην 1934 κέρξη ην 1937. Οη πηζαλέο αηηίεο γηα απηή ηελ απνρή, νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ (§ 1.5), ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ απνρή κφλν
καθξνπξφζεζκα. Παξαηεξψληαο ηελ δηζθνγξαθία βιέπνπκε φηη ν Νηαιγθάο έπαςε λα
δηζθνγξαθεί πάξα πνιχ μαθληθά. Γειαδή, ελψ κέρξη θαη ην 1933 δηζθνγξαθεί πνιιά
θνκκάηηα θάζε ρξφλν, ην 1934 δηζθνγξαθεί κφλν έλα θαη ζηελ ζπλέρεηα θαλέλα. Σν
γεγνλφο απηφ καο σζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πέξαλ ησλ ιφγσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ,
πηζαλφλ λα ππήξραλ θαη άιια αίηηα. Πηζαλφ είλαη επίζεο απηά ηα αίηηα λα κελ είλαη άζρεηα
κε ην γεγνλφο φηη ν Νηαιγθάο πέξαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ κέζα ζε
θαηάζιηςε. Δπίζεο, ε επηζηξνθή ηνπ ην 1937, πέξαλ ηνπ πνιχ κηθξνχ φγθνπ
δηζθνγξαθήζεσλ ζε ζρέζε κε πξηλ, πθνινγηθά φπσο είδακε απείρε ηφζν πνιχ απφ ην
πξφηεξν έξγν ηνπ ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην
ζπλζέηε. Όια απηά βέβαηα δελ κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο
ζηνηρείσλ.

4.3 Οι συνθέσεις
Όπσο είδακε γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλζέζεψλ ηνπ, ν Νηαιγθάο πξνηηκάεη λα γξάθεη
θπξίσο ζε καθάκ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Uşşak θαη ηνπ Hicaz αθνχ ζε απηά έρεη γξάςεη ηα 2/3
ησλ ζπλζέζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ζηα 9 θνκκάηηα πνπ αλαιχζεθαλ βαζχηεξα είδακε ηδέεο θαη
κεηαηξνπίεο πνιχ ζπρλά ζπάληεο γηα ην αζηηθφ ιατθφ χθνο ή αθφκα πινχζηεο έζησ θη αλ
δελ είλαη ζπάληεο.

4.3.1 Μακάμ που χρησιμοποιήθηκαν
Μνλαδηθή ίζσο πεξίπησζε ζην αζηηθφ ιατθφ ξεπεξηφξην απνηειεί ε «Άπνλε
Σνπξθάια» ζε καθάκ Bestenigâr. Πξφθεηηαη γηα έλα καθάκ πνιχ ζπάλην πνπ ην ζπλαληάκε
ζε ιφγηεο παξαδφζεηο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηνλ «Μαλέ ακπάρ» κε ηνλ νπνίν
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παξαιιειίζηεθε ε ζχλζεζε ζηελ αλάιπζε (§ 3.1.6) γίλεηαη ζαθέο ην πςειφ επίπεδν ησλ
γλψζεσλ ηνπ Νηαιγθά φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα ησλ καθάκ ηεο ιφγηαο νζσκαληθήο
παξάδνζεο. Δπίζεο αλαδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα παξάγεη κεηαηξνπίεο ζε ηφζν
ηδηαίηεξα ηξνπηθά πεξηβάιινληα.
Άιιε κία ζπάληα πεξίπησζε είλαη ζηνλ «Σδνγαδφξν» ην πέξαζκα ζην καθάκ
Acem(§ 3.6.6). Γελ πξφθεηηαη εδψ γηα κία ζχλζεζε ακηγψο ζε καθάκ Acem αιιά απιψο γηα
κία κεηαηξνπία ζε απηφ. Παξακέλεη φκσο ε ρξήζε απηνχ ηνπ καθάκ λα είλαη επίζεο πνιχ
ζπάληα φπσο είλαη ζπάληα γεληθφηεξα θαη ε ρξήζε ππνκνλάδαο Çargâh μέσα σε περιβάλλον
Hüseyni.

4.3.2 Μετατροπίες – έλξεις – διαστήματα
Οη κεηαηξνπίεο πνπ είδακε ζηελ αλάιπζε, θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
γίλνληαη, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Μία 1ε παξαηήξεζε είλαη ην γεγνλφο φηη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο κία ζχλζεζε είηε αλνίγεη κε κεηαηξνπία, είηε θαηαιήγεη κε κεηαηξνπία
ελψ είζηζηαη νη ηπρφλ κεηαηξνπίεο ζε έλα καθάκ λα ζπκβαίλνπλ θάπνπ ελδηάκεζα ζηελ
πνξεία αλάπηπμήο ηνπ (§ 3.4, 3.6 θαη 3.7). ην παξάδεηγκα 3.7 «Ο ληαβαηδήο ηεο Μαίξεο»
αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηαιεθηηθή θξάζε – κεηαηξνπία βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ
ζηίρνπ. Γειαδή ην θνκκάηη θιείλεη κε ηνλ ζηίρν θαη φρη κε ηελ εηζαγσγή. Θα πξέπεη λα
ιάβνπκε ππ’ φςηλ φηη ίζσο ν ζπλζέηεο έθιεηζε ην θνκκάηη έηζη επεηδή δελ ρψξαγε ν δίζθνο
λα μαλαπαίμεη ηελ εηζαγσγή. Απηφ είλαη κία ππφζεζε πνπ φκσο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Ζ
πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ επέβαιε ζηνπο ζπλζέηεο ε ηερλνινγία ηεο επνρήο είλαη
ινγηθφ λα επεξεάδεη άιινηε ιίγν θαη άιινηε πνιχ ηελ αλάπηπμε ηεο ζχλζεζήο ηνπο.
ίγνπξα, πάλησο, επεξεάδεη ηελ δνκή ηνπο.
Ζ 2ε παξαηήξεζε αθνξά ζηε ρξήζε ησλ έιμεσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη
κεηαηξνπίεο. Έηζη, έιμεηο βαζκίδσλ ζε αλνδηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο δελ αλαηξέζεθαλ θαηά
ηελ θάζνδν επηθέξνπλ κε νκαιφ ηξφπν ηελ κεηαηξνπία (§ 3.1 θαη 3.2).
Μία 3ε παξαηήξεζε αθνξά ζην γεγνλφο φηη θάπνηεο κεηαηξνπίεο είλαη ηδηαίηεξα
ζπάληεο (§ 3.1, 3.5 θαη 3.9). Αθξαία πεξίπησζε είλαη εθείλε ηεο «Άπνλεο Σνπξθάιαο» (§
3.1) φπνπ γηα λα ζεκειησζεί ε κεηαηξνπία ρξεηάζηεθε λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ηα
δηαζηήκαηα. Αθφκα ζην «Φζηζηθφ θνξίηζη» (§ 3.9) είδακε κεηαηξνπία πάλσ ζηε
κεηαηξνπία ηδηαίηεξα ζπάληα θαη απηή.
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Ζ 4ε παξαηήξεζε αθνξά ζην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ θηλήζεσλ πνπ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο εκπινπηίδεη ηελ ζχλζεζε ζε κεγάιν βαζκφ. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλζέζεηο πνπ
αλαιχζεθαλ ραξαθηεξίδνληαη απφ κία κεγάιε γθάκα θηλήζεσλ.
Ξεθάζαξε είλαη ε επρέξεηα κε ηελ νπνία ν Νηαιγθάο ρξεζηκνπνηεί ηα δηαζηήκαηα
ζε φια ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαιχζεθαλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην νξγαλνιφγην
επεξεάδεη ηα δηαζηήκαηα, πξάγκα απηνλφεην, αιιά, πέξαλ απηνχ, παξαηεξεζήθαλ θάπνηεο
ηδηαηηεξφηεηεο. Έηζη, ν Νηαιγθάο αξέζθεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζε Hüseyni ζπλζέζεηο πνιχ
βαξηά 2ε αθφκα θη φηαλ ην νξγαλνιφγην δελ ηνπ ην επηβάιιεη (§ 3.4, 3.5 θαη 3.8).
Δπίζεο, ζην «Φζηζηθφ θνξίηζη» είδακε ζην ηέινο ηνπ ζηίρνπ κε πφζν καιαθφ ηξφπν
επαλαθέξεη ηελ 2ε βαζκίδα απφ ην Kürdi ζην Segâh απιψλνληαο απηή ηελ επαλαθνξά ζε 3
κέηξα κε ζηαδηαθή, κεηξφ πξνο κέηξν, αλχςσζε.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζην χθνο, είδακε ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ Νηαιγθά θπξίσο
ζπλζέζεηο ηνπ Καθέ Ακάλ. Δίδακε φκσο θαη ζπλζέζεηο ηνπ ειαθξνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ Καθέ
αληάλ θαζψο θαη κία ζε Πεηξαηψηηθν χθνο θαη κία ζε λεζηψηηθν. Δπίζεο, ζηηο 9 ζπλζέζεηο
πνπ αλαιχζεθαλ εληνπίζηεθαλ, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ ιατθή θαη ηελ ιφγηα
νζσκαληθή παξάδνζε, θαη ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε αξαβηθά πξφηππα (§ 3.7 θαη 3.9).
πλνςίδνληαο, ε παξαπάλσ κειέηε αλέδεημε ηηο γλψζεηο ηνπ Νηαιγθά ζε ιατθέο θαη
ιφγηεο παξαδφζεηο θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπ ζην λα δηαρεηξίδεηαη ηα καθάκ
θαη λα ηα κεηαιιάζεη. Δπίζεο, αλαδείρζεθαλ νη ηθαλφηεηέο ηνπ ζην λα εκπινπηίδεη κία
ζχλζεζε κε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θηλήζεσλ ρσξίο απηή λα «κπνπρηίδεη» αιιά κε έλαλ
ηξφπν πνπ θάλεη ηα θνκκάηηα λα έρνπλ πςειφ ηξνπηθφ ελδηαθέξνλ. Τθνινγηθά είδακε φηη
ην έξγν ηνπ Νηαιγθά εληάζζεηαη θπξίσο ζην ξεπεξηφξην ηνπ Καθέ Ακάλ κε ζηνηρεία
ιφγηα, επξσπατθά, θαζψο θαη αξαβηθά.
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Επίλογος
Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη. είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ εξρνκφ
ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα θέξλνληαο καδί ηνπο θαη φια ηα πνιηηηζκηθά
ηνπο ζηνηρεία. Απνηέιεζκα, ζηελ 10εηία ηνπ 1920 λα αλζίζεη ε παξάδνζε ηνπ Καθέ Ακάλ
κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο κνπζηθνχο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο, ήδε είραλ ζεκαληηθή
θαιιηηερληθή πνξεία ζηηο παηξίδεο ηνπο (θπξίσο Πφιε θαη κχξλε) νπνχ είραλ ζπλεξγαζηεί
θαη αληαιιάμεη αθνχζκαηα κε εθπξνζψπνπο πνιιψλ άιισλ παξαδφζεσλ θπξίσο αζηηθψλ
ιατθψλ αιιά ελδερνκέλσο θαη ιφγησλ.
Ο Αληψλεο Νηαιγθάο, έλαο απ’ απηνχο, ήξζε ζηελ Διιάδα σο θνξέαο αθνπζκάησλ
θάπνηα απφ ηα νπνία ήηαλ ήδε γλσζηά απφ ην Καθέ Ακάλ φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αη. ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. Έηζη, κε ηνλ εξρνκφ ησλ Μηθξαζηαηψλ
νπζηαζηηθά αλαβηψλεη απηή ε παξάδνζε.
Σν ζπλνιηθφ έξγν ηνπ Νηαιγθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ άιισλ
ζπλζεηψλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη κε ηελ θσλή ηνπ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
θεθάιαηα ζην αζηηθφ ιατθφ ξεπεξηφξην ηνπ κεζνπνιέκνπ. Έλα θεθάιαην πνπ απνηειείηαη
απφ ηξεηο πηπρέο: ην ηξαγνχδη, ηελ ζχλζεζε θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ κέζσ ησλ ακαλέδσλ.
ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχζεθε ην ζπλζεηηθφ ηνπ έξγν εμάγνληαο θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ζπλζέηε. Οη άιιεο δχν πηπρέο, κε ρσξψληαο ζηελ έθηαζε ηεο
κειέηεο απηήο, ζα ήηαλ θαιφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα άιισλ κειεηψλ ψζηε λα
παξαρζεί έηζη γλψζε γηα φιν ην έξγν ηνπ.
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Δισκογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

ODEON ΓερμανίασGA-1482ΑΡΟΝΗ ΤΟΥΚΑΛΑ
Columbia Αγγλίασ18066 / 20559ΕΛΕΝΑΑ
ODEON ΓερμανίασGA-1483 / GO-1373ΚΑΚΟΥΓΑ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ
His Masters Voice AO-588 ΝΤΕΛΜΡΕΝΤΕΙΣΣΑ
His Masters Voice AO-591 / BW-2959 ΤΑΤΑΥΛΙΑΝΗΤΣΑΧΡΙΝΑ
ODEON ΕλλάδοσGA-1534 / GO-1421ΣΟ ΜΕΛΑΝΟΤΡΙ
ODEON ΕλλάδοσGA-1527 / GO-1376ΣΟ ΦΘΙΙΚΟ ΚΟΡΙΣΙ
His Masters Voice AO-609 / BG- 523 ΗΚΑΚΟΥΓΑ
Pathe ΓαλλίασX-80155 / 70207ΝΤΕΜΡΕΝΤΕΙΣΣΑ ΤΟΥ ΨΥΗ
Columbia ΕλλάδοσDG-207 / WG- 332ΑΡΟ ΤΗΝ ΡΟΛΗ ΕΝΑΣ ΜΟΤΗΣ
His Masters Voice ΕλλάδοσAO-2013 / OW- 98 ΕΝΑΣ ΜΑΓΚΑΣ ΧΑΣΙΚΛΗΣ
His Masters Voice ΕλλάδοσAO-2039 / OW- 83-2ΕΞΩ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΙ
His Masters Voice Ελλάδοσ AO-2014 / OW-107 ΗΣΑΑΝΤΑΑ
His Masters Voice ΕλλάδοσAO-2013 / OW-108ΚΑΤΕΓΑΑ ΜΟΥ ΕΙΗΝΗ
His Masters Voice Ελλάδοσ AO-2012 / OW- 82 ΜΑΙΚΑΑΜΟΥ
His Masters Voice ΕλλάδοσAO-2039 / OW- 87-2ΜΙΑ ΣΜΥΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
His Masters Voice Ελλάδοσ AO-2014 / OW-106 ΜΟΤΙΣΣΑ
Columbia ΕλλάδοσDG-208 / WG- 338ΟΙ ΑΒΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΟΦΕ
His Masters Voice ΕλλάδοσAO-2012 / OW-105ΣΤΟΥΣ ΡΟΔΑΑΔΕΣ ΜΙΑ ΡΟΛΙΤΙΣΣΑ
Parlophone Ελλάδοσ B-21607 / 101200ΑΔΙΚΟΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ (Ο ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΡΟΥΛΟΣ)
ODEON ΕλλάδοσGA-1615 / GO-1791ΕΧΩ ΜΕΑΚΙ ΕΧΩ ΝΤΑΛΓΚΑ
ODEON ΕλλάδοσGA-1615 / GO-1792Η ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΛΤΣΑ
Parlophone Ελλάδοσ B-21642 / 101252ΣΟ ΜΠΑΓΛΑΜΑΔΑΚΙ ΠΑΕ
Columbia ΕλλάδοσDG-448 / WG-683ΖΩΗ ΕΙΝ ΑΥΤΗ ΖΩΗΤΣΑ ΜΟΥ
His Masters Voice ΕλλάδοσAO-2095 / OT-1434Ο ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ ΤΗΣ ΜΑΙΗΣ
His Masters Voice Ελλάδοσ AO-2079 / OT-1436 ΟΤΖΟΓΑΔΟΟΣ
His Masters Voice Ελλάδοσ AO-2078 / OT-1435 ΟΖΙΚΑ
His Masters Voice Ελλάδοσ AO-2461 / OGA- 716 ΕΡΩΣΕΤΜΕΝΟ
Columbia ΕλλάδοσDG-6392 / CG-1790ΘΑ ΜΕ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΕ ΣΟ ΝΑΖΙ ΟΤ
Columbia ΕλλάδοσDG-6392 / CG-1791ΨΕΤΣΙΚΑ ΦΙΛΑ
His Masters Voice ΕλλάδοσAO-2542 / OGA- 861ΒΑΚΑΗ ΤΑΒΑ ΤΟ ΚΟΥΡΙ
ODEON ΕλλάδοσGA-7223ΚΑΛΑ ΜΟΥ ΤΑΡΑΝΕ ΜΑΙΩ
ODEON ΕλλάδοσGA-7223 / GO-3324ΡΟΥ ΝΑ ΒΩ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – Αμφισβητούμενες συνθέσεις
A/A ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΡ.
ΑΡ.
ΓΙΚΟΤ ΜΗΣΡΑ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

ΣΙΣΛΟ

ΛΔΨΛΑ
ΥΑΝΟΤΜ,
ην sealabs αλαθέξεηαη σο
GO-1446
ΜΑΝΔ (ΠΧ
καλέο
ΝΑ ΓΔΛΑΧ Ο
ΑΜΟΗΡΟ)
ην youtube ραξαθηεξίδεηαη ΑΠΟ ΣΑ
BG- 99
σο αλψλπκν
ΜΠΔΡΓΔΝ(Λ)ΗΑ
ην youtube ραξαθηεξίδεηαη
WG- 339
ΝΣΟΤ - ΝΣΟΤ
σο παξαδνζηαθφ
ΜΔ ΣΟΤ
ην sealabs ραξαθηεξίδεηαη
WG- 331
ΤΓΓΡΟΤ ΣΖ
σο παξαδνζηαθφ
ΦΤΛΑΚΖ
ΜΔ ΣΟΤ
ην sealabs ραξαθηεξίδεηαη
101251
ΤΓΓΡΟΤ ΣΖ
σο παξαδνζηαθφ
ΦΤΛΑΚΖ

1.

ODEON Διιάδνο

GA-1527

2.

His Masters Voice

AO-319

3.

Columbia Διιάδνο

DG-207

4.

Columbia Διιάδνο

DG-208

5.

Parlophone Διιάδνο

B-21642

6.

His Masters Voice
Διιάδνο

AO-2095

OT-1423

7.

His Masters Voice
Διιάδνο

AO-2114

OT-1486

8.

Columbia Διιάδνο

DG-6337

CG-1658

9.

Columbia Διιάδνο

DG-6337

CG-1657

10.

His Masters Voice
Διιάδνο

AO-2518 OGA- 840

11.

His Masters Voice
Διιάδνο

AO-2477 OGA- 769

12.

His Masters Voice
Διιάδνο

AO-2477

OGA-770

ην youtube ραξαθηεξίδεηαη ΣΟ
σο κηθξαζηαηηθφ
ΓΔΠΟΗΝΑΚΗ

ΤΝΘΔΣΔ

Αληψλεο Γηακαληίδεο

1929

Αληψλεο Γηακαληίδεο

1929

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931
Αληψλεο Γηακαληίδεο

1932

Αληψλεο Γηακαληίδεο

1933

ην youtube ραξαθηεξίδεηαη ΕΔΨΜΠΔΚΗΚΟ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
σο παξαδνζηαθφ
ΓΔΡΒΗΗΚΟ
ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ
Μ. Πνξηνθάιεο &
πλδεκηνπξγία
ΟΤ ΜΟΝΟ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΠΗΝΧ ΚΑΗ
Μ. Πνξηνθάιεο &
πλδεκηνπξγία
ΜΔΘΧ
Αλη. Γηακαληίδεο
ην youtube απνδίδεηαηζηνλ ΔΝΝΟΗΑ ΟΤ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
αββίδε
ΑΝΑΣΑΗΑ
ΔΗΝΑΗ Ζ
ην youtube απνδίδεηαη
ΓΤΝΑΗΚΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ζηνλ Κνθηληψηε
ΣΡΑΠΟΤΛΑ
Ζ ΘΑΛΑΑ ΜΔ
ην sealabs
ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
απνδίδεηαηζηνλΡαςνδφ
ΟΤ ΜΟΗΑΕΔΗ
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ΔΣΟ

1934
1937
1937
1938
1938

1938

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – Δισκογραφία που δεν διασώθηκε
A/A ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΡ.
ΓΙΚΟΤ

ΑΡ. ΜΗΣΡΑ ΣΙΣΛΟ

ΤΝΘΔΣΔ
Αληψλεο
Γηακαληίδεο

1.

Columbia Διιάδνο

DG-230

Ζ ΚΟΤΛΑ

2.

Columbia Διιάδνο

DG-136

Αληψλεο
ΜΑΡΗΚΑ ΜΟΤ ΣΑ ΣΕΑΜΗΑ ΘΑ Γηακαληίδεο
ΟΤ ΠΑΧ

3.

ODEON Διιάδνο

GA-1536

ΤΡΗΑΝΖ

Αλη. Νηαιγθάο

4.

Atticon Ακεξηθήο

450

ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΧ ΥΧΡΗ ΔΔΝΑ

Αληψλεο
Γηακαληίδεο

5.

ODEON Διιάδνο

GA-1544

ΑΠΌ ΣΑ ΜΠΔΡΓΔΝΗΑ

6.

Pathe Γαιιίαο

X-80152

ΔΛΔΝΖ, ΔΛΔΝΑΡΑ

7.

ODEON Διιάδνο

GA-1578

ΔΞΧ ΦΣΧΥΔΗΑ

8.

Pathe Γαιιίαο

X-80248

ΔΥΧ ΜΔΡΑΚΗ

9.

ODEON Γεξκαλίαο

GA-1482

ΝΣΔΡΜΠΔΝΣΔΡΗΑ

10.

His Masters Voice

AO-614

11.

Pathe Γαιιίαο

X-80152

12.

Columbia Διιάδνο

DG-136

ΣΟΤ ΠΟΓΑΡΑΓΔ ΜΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΑ

13.

His Masters Voice

AO-614

ΣΟ ΜΔΛΑΝΟΤΡΗ

14.

ODEON Γεξκαλίαο

GA-1483

GO-1374

15.

His Masters Voice

AO-319

BG-100

16.

His Masters Voice

AO-608

BQ-511

17.

His Masters Voice

AO-607

BG-554

18.

His Masters Voice

AO-608

BG- 509-2

19.

His Masters Voice

AO-607

BG-513

20.

Victor Ακεξηθήο

VI-58107

21.

Columbia Διιάδνο

DG-290

22.

Victor Ακεξηθήο

VI-58107

23.

His Masters Voice Διιάδνο

AO-2550

24.

Pathe Γαιιίαο

X-80248

ATT-151

ΝΣΔΡΜΠΔΝΣΔΡΗΑ ΣΟΤ
ΦΤΡΡΖ
ΝΣΔΡΜΠΔΝΣΔΡΗΑ ΣΟΤ
ΦΤΡΡΖ

WG- 437

OGA- 892

Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αλη. Νηαιγθάο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αλη. Νηαιγθάο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο

Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΖΡΘΔ ΜΗΑ
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
ΔΛΔΝΑΡΑ ΜΟΤ
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
Ζ ΑΠΟΝΖ ΣΟΤΡΚΑΛΑ
Γηακαληίδεο
ΝΣΔΛΜΠΔΝΣΔΡΗΑ TOY
Αληψλεο
ΦΤΡΡΖ
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
ΣΟ ΜΔΛΑΝΗ
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
ΣΟ ΦΘΗΗΚΟ ΚΟΡΗΣΗ
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
ΔΥΧ ΜΔΡΑΚΗ, ΔΥΧ ΝΣΑΛΓΚΑ
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Ζ ΜΔΣΑΞΧΣΖ ΚΑΛΣΑ
ΟΗ ΑΒΑΝΣΔ ΣΟΤ ΟΦΔΡ
Ο ΓΗΟ ΣΟΤ ΣΔΛΗΓΚΑ
ΟΗ ΑΒΑΝΣΔ ΣΟΤ ΧΦΔΡ
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ΔΣΟ

Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο
Αληψλεο
Γηακαληίδεο

1929

1929
1930
1930
1930
1930
1932

1932
1932

1939
1932

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – Οι συνθέσεις του Αντώνη Νταλγκά
Α/Α

ΑΡ.
ΔΙ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΡ.
ΑΡ.
ΓΙΚΟΤ ΜΗΣΡΑ

ΜΑΚΑΜ

1.

14541 ODEON Γεξκαλίαο GA-1482

2.

1189 Columbia Αγγιίαο 18066

3.

14543 ODEON Γεξκαλίαο GA-1483 GO-1373 Hicaz

4.

8587 His Masters Voice AO-588

5.

8593 His Masters Voice AO-591

6.
7.
8.

14847 ODEON Διιάδνο GA-1534 GO-1421 Segâh
14833 ODEON Διιάδνο GA-1527 GO-1376 Uşşak-Saba
8626 His Masters Voice AO-609 BG- 523 Hüzzam

9.

21461 Pathe Γαιιίαο

10.

2918 Columbia Διιάδνο DG-207

11.

8957

12.

9007

13.

8960

14.

8958

15.

8955

16.

9008

17.

8959

18.

2921

19.

8956

20.

19402

21.

15007

22.

15008

23.

19450

24.

3399

25.

9098

26.

9071

27.

9069

28.

9825

29.

4516

30.

4517

31.

9988

32.

16219

33.

16220

His Masters Voice
Διιάδνο
His Masters Voice
Διιάδνο
His Masters Voice
Διιάδνο
His Masters Voice
Διιάδνο
His Masters Voice
Διιάδνο
His Masters Voice
Διιάδνο
His Masters Voice
Διιάδνο

20559

ΤΝΘΔΣΔ

Bestenigâr

ΑΠΟΝΖ ΣΟΤΡΚΑΛΑ

Υνπζετλη

ΔΛΔΝΑΡΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΚΑΚΟΤΡΓΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΓΔΗΣΟΝΗΑ
ΝΣΔΛΜΠΔΝΣΔΡΗΑ Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΣΑΣΑΤΛΗΑΝΖ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΣΑΥΠΗΝΑ
ΣΟ ΜΔΛΑΝΟΤΡΗ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΣΟ ΦΘΗΗΚΟ ΚΟΡΗΣΗ Αληψλεο Γηακαληίδεο
Ζ ΚΑΚΟΤΡΓΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΝΣΔΡΜΠΔΝΣΔΡΗΑ
Αλη. Νηαιγθάο
ΣΟΤ ΦΤΡΡΖ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΔΝΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΜΟΡΣΖ
ΔΝΑ ΜΑΓΚΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΥΑΗΚΛΖ
ΔΞΧ ΦΣΧΥΔΗΑ
Αληψλεο Γηακαληίδεο
ΚΟΤΣΑΒΑΚΗ

Uşşak
BW-2959 Hicazkâr

X-80155 70207

ΣΙΣΛΟ

Hüseyni

WG- 332 Karcığar

AO-2013 OW- 98

Nikriz

AO-2039 OW- 83-2

Αξκνληθφ
κηλφξε

ΔΣΟ

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1930
1930
1931
1931
1931

AO-2014 OW-107 Μηλφξε

Ζ ΑΡΑΝΣΑΡΑ

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931

AO-2013 OW-108 Uzzal

ΚΑΣΔΡΓΑΡΑ ΜΟΤ
ΔΗΡΖΝΖ

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931

ΜΑΡΗΚΑΡΑ ΜΟΤ

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931

AO-2039 OW- 87-2 Hicaz

ΜΗΑ ΜΤΡΝΗΑ ΣΖΝ
ΚΟΚΚΗΝΗΑ

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931

AO-2014 OW-106 Neva Hicaz

ΜΟΡΣΗΑ

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931

AO-2012 OW- 82

Hüseyni

ΟΗ ΑΒΑΝΣΔ ΣΟΤ
Columbia Διιάδνο DG-208 WG- 338 Hüzzam-Segâh
ΟΦΔΡ
His Masters Voice
ΣΟΤ ΠΟΓΑΡΑΓΔ
AO-2012 OW-105 Hicaz
Διιάδνο
ΜΗΑ ΠΟΛΗΣΗΑ
Parlophone
B-21607 101200 Karcığar
ΑΓΗΚΟΚΟΣΧΜΔΝΟ
Διιάδνο
ΔΥΧ ΜΔΡΑΚΗ ΔΥΧ
ODEON Διιάδνο GA-1615 GO-1791 Uşşak
ΝΣΑΛΓΚΑ
Ζ ΜΔΣΑΞΧΣΖ
ODEON Διιάδνο GA-1615 GO-1792 Uşşak-Karcığar
ΚΑΛΣΑ
Parlophone
ΣΟ ΜΠΑΓΛΑΜΑΓΑΚΗ
B-21642 101252 Karcığar
Διιάδνο
ΠΑΔ
ΕΧΖ ΔΗΝ ΑΤΣΖ
Columbia Διιάδνο DG-448 WG-683 Uşşak-Saba
ΕΧΖΣΑ ΜΟΤ
His Masters Voice
Ο ΝΣΑΒΑΣΕΖ ΣΖ
AO-2095 OT-1434 Hicaz
Διιάδνο
ΜΑΗΡΖ
His Masters Voice
ΥνπζετληAO-2079 OT-1436
Ο ΣΕΟΓΑΓΟΡΟ
Διιάδνο
Acem
His Masters Voice
ΥνπζετληAO-2078 OT-1435
ΡΟΕΗΚΑ
Διιάδνο
Karcığar
His Masters Voice
AO-2461 OGA- 716 Μαηδφξε
ΔΡΧΣΔΤΜΔΝΟ
Διιάδνο
Μαηδφξε ΘΑ ΜΔ ΠΔΘΑΝΔΗ ΜΔ
Columbia Διιάδνο DG-6392 CG-1790
νπδηλάθ
ΣΟ ΝΑΕΗ ΟΤ
Columbia Διιάδνο DG-6392 CG-1791 Hicaz
ΦΔΤΣΗΚΑ ΦΗΛΑ
His Masters Voice
ΒΑΡΚΑΡΖ ΣΡΑΒΑ ΣΟ
AO-2542 OGA- 861 Μαηδφξε
Διιάδνο
ΚΟΤΠΗ
ΚΑΛΑ ΜΟΤ ΣΑΠΑΝΔ
ODEON Διιάδνο GA-7223
Μαηδφξε
ΜΑΡΗΧ
ΠΟΤ ΝΑ ΒΡΧ
Αξκνληθφ
ODEON Διιάδνο GA-7223 GO-3324
ΓΤΝΑΗΚΑ ΝΑ ΟΤ
κηλφξε
ΜΟΗΑΕΔΗ

89

Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1931
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1932
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1932
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1932
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1932
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1933
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1933
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1933
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1933
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1938
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1938
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1938
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1939
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1939
Αληψλεο Γηακαληίδεο 1939

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ – Παρτιτούρες

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

