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Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη
ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»
Κπξίεο θαη θύξηνη, επραξηζηώ θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ πνπ ήξζαηε ζηελ απνςηλή
εθδήισζε, ηηκώληαο έηζη έλα ιατθό κνπζηθό ζύκβνιν. Λατθό όρη έηζη όπσο
ζπλεζίδεηαη ε ιέμε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζνκηινπκέλε, αιιά όπσο ν Χαηδηδάθηο
όξηζε ηε ιέμε ιατθό ηξαγνύδη, ιέγνληαο ηα παξαθάησ: «Έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο
όηη ιατθό ηξαγνύδη δελ κπνξεί λα είλαη έλα ηξαγνύδη πνπ ηξαγνπδάεη ν ιαόο, όπσο
ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη. Ο θόζκνο ηξαγνπδάεη απηά πνπ ηνπ έρνπλ επηβάιιεη νη
δίζθνη, νη βηνκεραλίεο, θαη ηα ζπλεζίδεη. Αθόκε, ν θόζκνο δηαζθεδάδεη, δελ
απνθαιύπηεηαη κε ηα ηξαγνύδηα πνπ ηξαγνπδάεη θάζε κέξα. Έλα ιατθό ηξαγνύδη
πξέπεη λα είλαη εθείλν ην ηξαγνύδη πνπ καο απνθαιύπηεη κηα ζηηγκή πνπ δελ
ειέγρνπκε. Καηά ζπλέπεηα, απηόο πνπ ζα ην δερζεί, πξέπεη λα έρεη κηα αληίζηνηρε
πξνεηνηκαζία κ’ απηόλ πνπ ζα ην γξάςεη».
Η δεκηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Τζηηζάλε ζηελ πόιε ησλ Τξηθάισλ, ην βξαβείν
ηεο Μνπζηθήο Αθαδεκίαο Charles Gross ζηε Γαιιία ην 1985, ην πξώην παλειιήλην
ζπλέδξην γηα ηνλ Τζηηζάλε, ην βηβιίν θαη ην νκώλπκν ζεαηξηθό «Οπδεξί Τζηηζάλεο»,
ε ζπλαπιία-αθηέξσκα ηνπ Γηώξγνπ Νηαιάξα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νξρεζηξηθνύ ηξαγνπδηνύ Νέο μινόρε ζηελ ηαηλία ηνπ Woody
Allen Mighty Aphrodite ην 1995, θαη ε ίδξπζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Δηαηξείαο Μνπζηθήο
«Βαζίιεο Τζηηζάλεο» είλαη γεγνλόηα ηα νπνία επαιεζεύνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο
ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Βαζίιε Τζηηζάλε, θαη πσο αθόκε θαη
ζήκεξα ζεσξείηαη από ηνπο ζηαζώηεο ηνπ ξεκπέηηθνπ, από ηνπο αθαδεκατθνύο αιιά
θαη από ην ιαό σο έλαο εζληθόο ζεζαπξόο. Καηά ηε γλώκε πνιιώλ αθαδεκατθώλ, ν
Βαζίιεο Τζηηζάλεο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ηνπ ειιεληθνύ αζηηθνύ
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ιατθνύ ηξαγνπδηνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξείηε από πνιινύο πσο εμέιημε, θαηά
θάπνην ηξόπν, ην παιαηόηεξν ξεκπέηηθν είδνο ζ’ απηό πνπ νλνκάζηεθε ιατθό.
Απνδείμεηο γηα ηνλ ηζρπξηζκό απηόλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ: 1) ζην ηεξάζηην
δηζθνγξαθηθό ηνπ έξγν (πεξηζζόηεξεο από 550 ερνγξαθήζεηο) θαη ζηελ ρξνληθά
κεγάιε δηζθνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα (1936-1983). 2) Τα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ήηαλ
ζεβαζηόο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ
ζπλεξγάζηεθε κε νξηζκέλνπο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο ιατθνύο ηξαγνπδηζηέο θαη
κνπζηθνύο ηεο επνρήο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ (ζύκθσλα κε ζηνηρεία) έγηλαλ γλσζηνί
κεηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ Τζηηζάλε. 3) Με βάζε ηηο απνδείμεηο πιεξσκώλ,
όπσο επίζεο θαη άιιεο πεγέο, όπσο γηα παξάδεηγκα λεώηεξεο δηζθνγξαθηθέο
ζπιινγέο, ε δεκνηηθόηεηα θαη νη πσιήζεηο ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπ ήηαλ ηεξάζηηα.

Αξιολόγηζη ηηρ ημανηικόηηηαρ ηος Σζιηζάνη
Η δηζθνγξαθηθή θαξηέξα ηνπ Βαζίιε Τζηηζάλε απνθαιύπηεη πιεξνθνξίεο όρη κόλν
ζρεηηδόκελεο κε ηε κνπζηθή απηή θαζεαπηή, αιιά επίζεο ζρεηηδόκελεο κε
πνιππνίθηιεο θνηλσληθέο πιεπξέο ηεο ειιεληθήο θνπιηνύξαο. Η αλάιπζε ηνπ έξγνπ
ηνπ Τζηηζάλε καο ραξίδεη κία θαιύηεξε θαηαλόεζε πνιιώλ ζύλζεησλ θαη
καθξνρξόλησλ ζεκάησλ ηα νπνία απαζρνινύλ κνπζηθνύο θαη κνπζηθνιόγνπο γηα
πνιιά ρξόληα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηεο εμέιημεο ηεο αξκνλίαο, ην ξόιν ησλ
ηξαγνπδηζηώλ, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ ξόινπ ηνπ κπνπδνπθηνύ θαη άιια. Η
έξεπλα γύξσ από ην έξγν ηνπ καο δίλεη ην θιεηδί γηα ηελ αλάιπζε, θαηαλόεζε θαη
αμηνιόγεζε κηαο ζεηξάο κνπζηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθώλ ζεκάησλ
ζρεηηδόκελα κε ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο ιατθήο κνπζηθήο.
Η αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τζηηζάλε βνεζά ζην λα ηεζνύλ ηα ζύλνξα ηνπ
ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ λένπ ιατθνύ είδνπο, θαη λα νλνκαηηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
δηέπνπλ θαη ηα δύν. Η ελ ιόγσ έξεπλα δελ είλαη απιά ρξήζηκε όζνλ αθνξά ζηελ
θαηαλόεζε ηεο ειιεληθήο ιατθήο κνπζηθήο (θάηη ην νπνίν νύησο ή άιισο είλαη
ζεκαληηθό, θξίλνληαο από ην εκβξπαθό επίπεδν ησλ εξεπλώλ ζηνλ ηνκέα απηόλ ζηε
ρώξα καο)· ε έξεπλα πξνζθέξεη, επίζεο, αλαθαιύςεηο πνπ αθνξνύλ άιινπο
κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ Τνπξθηθό, ηα Blues, ηα Latin, ηνλ
Ιηαιηθό, ηνλ Ιλδηθό θαη άιινπο. Λεηηνπξγεί, νπόηε, σο γέθπξα γηα όινπο απηνύο ηνπο
πνιηηηζκνύο πνπ αλακείρζεθαλ ζηελ ειιεληθή ρεξζόλεζν ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο.
Ο Βαζίιεο Τζηηζάλεο έρηηζε ην ζπλζεηηθό ηνπ ζηπι πάλσ ζηα παξαδνζηαθά
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ξεκπέηηθα πξόηππα ηα νπνία πνιινί ζπλζέηεο πξηλ από απηώλ ρξεζηκνπνίεζαλ
επίζεο. Όκσο, ρσξίο λα αμηνινγήζνπκε ην αλ νη αιιαγέο πνπ επέθεξε είλαη ρακειήο
ή πςειήο ζεκαληηθόηεηαο (θάηη πνπ νύησο ή άιισο είλαη ππνθεηκεληθό), ην είδνο
(δειαδή ην ξεκπέηηθν) νδεγήζεθε ζε κία δηαθνξεηηθή, θαηλνύξηα επνρή. Θα ήζεια λα
αλαθεξζώ ζε θάπνηεο από ηηο πην θαηλνηόκεο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ αιιαγέο
πνπ εηζήγαγε ν Τζηηζάλεο. Δίλαη μεθάζαξν πσο κε ην δξόκν πνπ άλνημε, καδί θπζηθά
θαη κε άιινπο ζπλζέηεο ηεο επνρήο ηνπ, θαηάθεξαλ λα πάξνπλ ην είδνο από ηνλ
ππόθνζκν θαη λα ην παξαδώζνπλ ζε θάζε θνηλσληθή ηάμε, θάλνληάο ην έηζη
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο θαη θνπιηνύξαο, όρη κόλν κέζα ζηα
ζύλνξα ηεο ρώξαο, αιιά θαη ζε όινλ ηνλ θόζκν. Από δσ θαη ζην εμήο, ήρνη όπσο ν
ήρνο ηνπ κπνπδνπθηνύ θαη ηνπ ραζάπηθνπ ξπζκνύ ζα ζεσξνύληαη ζεκεία θαηαηεζέληα
ηεο κνληέξλαο ειιεληθήο θνπιηνύξαο. Κάπνηα, ινηπόλ, ζπζηαηηθά ηνπ θξέζθνπ
απηνύ κνπζηθνύ ζηπι, ήηαλ αιιαγέο πνπ γελλήζεθαλ κέζα ζην κπαιό ηνπ Τζηηζάλε.

Οι ηίσοι
Πξώηα από όια ην δήηεκα ησλ ζηίρσλ. Η ζρεδόλ νινθιεξσηηθή εκκνλή ηνπ
ξεκπέηηθνπ πξηλ ηνλ Τζηηζάλε ζε ζηίρνπο γηα θπιαθέο, λαξθσηηθά, δνινθνλίεο θηι.
γηα ηνπο νπνίνπο κάιηζηα ην είδνο ραξαθηεξίζηεθε ηόηε σο πεξηζσξηαθό, απνηεινύλ
πιένλ παξειζόλ. Πξνθαλώο θαη απηό δελ ζπλέβαηλε πάληα, όζνλ αθνξά ζηα
ηξαγνύδηα πξηλ ηνλ Τζηηζάλε. Πνιιά από απηά κηινύζαλ γηα ηνλ έξσηα, ην πάζνο, ηηο
γπλαίθεο θηι. Με ηνλ Τζηηζάλε, ζην εμήο, ηα ζηηρνπξγηθά ζέκαηα ηνπ ππνθόζκνπ
κπαίλνπλ ζηελ άθξε θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ηξαγνύδηα πνπ πεξηέρνπλ θνηλσληθά
κελύκαηα: ηξαγνύδηα γηα ηε θηώρηα, ηελ μεληηηά, ηε κεηαλάζηεπζε, ηνλ εκθύιην, ηα
ηαμίδηα, ηξαγνύδηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δσή ηνπ εξγαηηθνύ πξνιεηαξίνπ, θηι.
Πξνθαλώο θαη ππάξρνπλ αθόκε θαη ηώξα αλαθνξέο ζε ζέκαηα ηνπ ππνθόζκνπ, αιιά
είλαη δξακαηηθά ιηγόηεξα. Δπηπιένλ, δελ έρνπκε λα θάλνπκε απιά κε δηαθνξεηηθά
ζηηρνπξγηθά ζέκαηα αιιά θαη κε δηαθνξεηηθή ηερληθή γξαςίκαηνο. Ο Τζηηζάλεο
ρξεζηκνπνίεζε κία θαηά πνιύ πην ζύλζεηε ηερληθή από ηνπο πξνεγνύκελνπο
ξεκπέηεο.
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Ο Δπαναπποζδιοπιζμόρ ηος Ρόλος ηος Μποςζοςκιού
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ έξγνπ ηνπ Τζηηζάλε είλαη ν θαηλνύξηνο ξόινο πνπ
δόζεθε ζην κπνπδνύθη. Οη ιατθνί κνπζηθνί θάλνπλ ιόγν, ζπλήζσο, γηα δύν θύξηεο
ζρνιέο κπνπδνπθηνύ: ηε ζρνιή ηνπ Τζηηζάλε θαη ηε ζρνιή ηνπ Χηώηε. Παξόηη
ππήξμαλ αξθεηνί δεμηνηέρλεο κπνπδνπθηζήδεο πξηλ ηνλ Τζηηζάλε, εηδηθά ζηηο ηάμεηο
ησλ πξνζθύγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, ν Τζηηζάλεο είλαη απηόο ζηνλ νπνίν ινγίδεηαη ν
επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ κπνπδνπθηνύ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαη νιόθιεξνπ
ηνπ είδνπο. Δηδηθά εάλ ζπγθξηζεί κε ηελ πεξίπησζε ησλ ξεκπεηώλ ηνπ Πεηξαηά, ε
ηερληθή ηνπ Τζηηζάλε είλαη θαηά πνιύ δηαθνξεηηθή από απηήλ πνπ ππήξρε ηόηε ζηνλ
Πεηξαηά. Οη κέρξη ηόηε απιέο θηλήζεηο ησλ κεισδηώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα απαληνύλ
ζηα ηξαγνύδηα ηνπ Βακβαθάξε, αληηθαζίζηαληαη από πην ζύλζεηεο γξακκέο ηνπ
Τζηηζάλε.
Ο αληίθηππνο πνπ είρε ε θαηλνύξηα ηερληθή ηνπ Τζηηζάλε ζην κπνπδνύθη δελ
αθνξνύζε κόλν ην όξγαλν, αιιά επεξέαζε θαη άιια ζπζηαηηθά ηνπ κνπζηθνύ είδνπο
όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζπλνδεπηηθέο ηερληθέο ηεο ππόινηπεο νξρήζηξαο θαη,
αξγόηεξα, ηνπο ερνιήπηεο, νη νπνίνη ζα έςαρλαλ πιένλ δηαθνξεηηθνύο θαη
θαηλνύξηνπο ηξόπνπο λα ηνλ ερνγξαθήζνπλ.

ηποθή ππορ ηη Γύζη
Σπλερίδνληαο κε ηηο αιιαγέο πνπ εηζήγαγε ζην είδνο ν Τζηηζάλεο, ε έξεπλα γύξσ από
ην έξγν ηνπ έρεη δείμεη πσο νδήγεζε ην ξεκπέηηθν πξνο ηε «δπηηθνπνίεζή» αιιά θαη
ηελ επξεία απνδνρή ηνπ. Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο ηνπ πνπ
πέηπραλ ην ζθνπό απηό είλαη: 1) ηα ηξαγνύδηα πνπ ν ίδηνο νλόκαζε «θαληάδεο». 2) Ο
θαηλνύξηνο ξόινο θαη νη λένη ζπλδπαζκνί πνπ δόζεθαλ ζηηο θσλέο. 3) Η πινπζηόηεξε
ζπγρνξδηαθή αξκνλία πνπ εηζήγαγε ζην πξώηκν κεηαπνιεκηθό ηνπ ξεπεξηόξην, ε
νπνία πξνθιήζεθε θπξίσο από ηηο πην ζύλζεηεο κεισδίεο ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπ.
Αλακθηζβήηεηα, πνιιέο από ηηο θαηλνύξηεο παξακέηξνπο πνπ ν Τζηηζάλεο εηζήγαγε
έγηλαλ ηα ζεκέιηα ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ, όρη κόλν ηεο ηόηε επνρήο, αιιά θαη όπσο
ην γλσξίδνπκε ζηηο κέξεο καο.
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Σα Θεμέλια για ηο Μέλλον
Σ’ απηό ην ζεκείν, ζα ήζεια λα αθνύζνπκε νξηζκέλα ηξαγνύδηα-θιεηδηά ηνπ
Τζηηζάλε, ηα νπνία θξίλνληαη δσηηθά γηα ηελ εμέιημε ηνπ είδνπο. Τα ηξαγνύδηα απηά
επηβεβαηώλνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, ιόγσ ηνπ όηη ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα
ην κέιινλ ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ ιατθνύ.
Η σκιά μου και γω (1975): ην ηξαγνύδη απηό αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
ηξαγνπδηώλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην ξπζκό κπνιέξν. Τν ζπγθεθξηκέλν κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο κία από ηηο πην κνληέξλεο ηδέεο ηνπ ζπλζέηε, όζνλ αθνξά θπξίσο ζηηο
ζπγρνξδηαθέο αθνινπζίεο αιιά θαη ζηελ απόδνζε ηνπ ξπζκνύ. Η ζπκκεηνρή ηεο
Γήκεηξαο Γαιάλε είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηξαγνπδηνύ
απηνύ. Μία ηξαγνπδίζηξηα ηεο νπνίαο ην όλνκα ζπλδέζεθε κε ην νέο κύμα, έλα είδνο
ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε ηνπ ιατθνύ ηνπ 1970 θαη
ηνπ έντεχνου. Με άιια ιόγηα, ε επηινγή ηεο Γαιάλε καο δείρλεη πσο ζα πξέπεη
πάληνηε λα ππάξρεη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ ηνπ ιατθνύ θαη ησλ ππν-εηδώλ πνπ ην
αθνινύζεζαλ. Αο αθνύζνπκε ην ηξαγνύδη.
Η ζκιά μος και γω [ήσορ]
Πολιορκία (1964). Τν ηξαγνύδη απηό δελ κνηάδεη κε θαλέλα άιιν ηξαγνύδη
ηνπ Τζηηζάλε (ζα κπνξνύζα λα πσ αθόκε πσο δελ κνηάδεη κε θαλέλα άιιν γεληθώο
από νπνηνλδήπνηε ζπλζέηε ηεο επνρήο). Τν πην πξνθαλέο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ, ζε
ζύγθξηζε πάληα κε άιια ηξαγνύδηα, είλαη ε ελνξρήζηξσζή ηνπ, ε νπνία δε βαζίδεηαη
ζε θάπνηα παιηόηεξε, ήδε ππάξρνπζα ηερληθή ηνπ ξεκπέηηθνπ ή ιατθνύ. Δπηπιένλ,
δελ ππάξρεη θακία ξπζκηθή θόξκα πνπ λα ηαηξηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη, έηζη
ώζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα νλνκαηίζεη πσο έρνπκε, γηα παξάδεηγκα, έλαλ δετκπέθηθν
ξπζκό, ή έλαλ ραζάπηθν ξπζκό. Τέινο, δηαθξίλεηαη αρλά έλαο ζύλδεζκνο κε ηε
κνπζηθή ηνπ Θενδσξάθε, ν νπνίνο θαη ελδπλακώλεη από ηε θσλή ηνπ Γξεγόξε
Μπηζηθώηζε ν νπνίνο θαη ηξαγνπδάεη ην ηξαγνύδη απηό. Αο αθνύζνπκε ινηπόλ ηελ
Πολιορκία.
Πολιοπκία [ήσορ]
Το τσιυτετέλι του Τσιτσάνη (1970) κπνξεί λα πεξηγξαθεί, θάπσο ππεξβνιηθά
βέβαηα, σο έλα νξρεζηξηθό θνκκάηη πνπ πεξηέρεη έλα κηθξό κέξνο κε ζηίρνπο. Τν
5

ηξαγνύδη θξαηάεη πεξίπνπ ηξία ιεπηά. Πέξα από ην κέξνο κεηαμύ ηνπ 1.33 ιεπηό έσο
θαη ην 2.11, δειαδή, γηα 38 δεπηεξόιεπηα, δελ ππάξρεη πνπζελά αιινύ θσλή. Τν
παξάδεηγκα απηό είλαη κνλαδηθή εμαίξεζε ζε νιόθιεξν ην έξγν ηνπ Τζηηζάλε – γηα
λα κελ πσ πσο ίζσο λα κελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνο θαηαζθεπή ηξαγνπδηνύ από
θαλέλαλ άιινλ. Οπόηε, απηό είλαη αθόκε έλα ζεκάδη ηεο μερσξηζηήο θαη θαηλνηόκνπ
ζπλζεηηθήο ηερληθήο αιιά θαη θαληαζίαο ηνπ. Αο αθνύζνπκε ην ηξαγνύδη.
Σο ηζιθηεηέλι ηος Σζιηζάνη [ήσορ]

Δπίλογορ
Η αλαδήηεζε θαη έξεπλα γύξσ από ηε κνπζηθή ηνπ Βαζίιε Τζηηζάλε δελ θαλεξώλεη
πιεξνθνξίεο απιώο θαη κόλν γηα ην δηθό ηνπ έξγν, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ θαη από
κόλν ηνπ ζεκαληηθό∙ ξίρλεη επίζεο θσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Διιεληθό αζηηθό
ιατθό ηξαγνύδη ζην ζύλνιό ηνπ, ηα νπνία είλαη γηα ρξόληα παξακειεκέλα. Τνύην
ζπκβαίλεη θπξίσο γηα δύν ιόγνπο: νη Έιιελεο κνπζηθνιόγνη άξγεζαλ λα
θαηαπηαζηνύλ κε κνπζηθά είδε πέξαλ ηνπ Γπηηθνύ πνιηηηζκνύ, θάηη κε ην νπνίν θαη
ζπκθσλνύλ μέλνη εξεπλεηέο. Δπίζεο, νη ππάξρνπζεο αθαδεκατθέο κειέηεο (πιελ
θάπνησλ εμαηξέζεσλ) θαιύπηνπλ ην ξεκπέηηθν από εζλνγξαθηθήο, ηζηνξηθήο θαη
αλζξσπνινγηθήο πιεπξάο, κα όρη από κνπζηθνινγηθήο. Δίλαη ίζσο ώξα γηα ηελ
Διιεληθή λαϊκή μουσικολογία λα αξρίζεη λα παξάγεη θαξπνύο, θαζώο ππάξρνπλ
ακέηξεηα «δέληξα» πνπ πεξηκέλνπλ γηα ρξόληα θάπνηνλ λα καδέςεη ηνπο «θαξπνύο»
ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ελ ιόγσ εξεπλεηηθό πεδίν αθκάδεη ξαγδαία παγθνζκίσο.
Η πνιηηηζηηθή πξνζθνξά ηνπ Βαζίιε Τζηηζάλε αμίδεη αθαδεκατθνύ ζεβαζκνύ, γηαηί
ήηαλ απηόο θπξίσο πνπ «όξηζε» ηα ζύλνξα θαη ην δξόκν γηα ην είδνο πνπ έκειε λα
νλνκαζηεί Ελληνική λαϊκή μουσική. Αλ κε ηη άιιν, έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα
κνπζηθό είδνο πνπ απνηειεί ζπγρώλεπζε πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ
πξνειεύζεσλ, θαη ην νπνίν – κε βάζεη ηηο έσο ηώξα ελδείμεηο – θαίλεηαη λα είλαη ην
πξώην εθνικό αστικό μουσικό προϊόν ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. Κξάηνο ην νπνίν,
ζύκθσλα κε ηνλ Peter Manuel, «έρεη κία από ηηο πην μερσξηζηέο ιατθέο κνπζηθέο από
θάζε άιιε Δπξσπατθή ρώξα». Σαο επραξηζηώ πνιύ.
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