Ο άγνωστος σσνθέτης Γεώργιος Καζάσογλοσ (1908-1984)

«ηε κνπζηθή ζαο άθνπζα Διιάδα θαη ζην ζθίμηκν ηωλ ρεξηώλ
ζαο λνηώζω Διιάδα. αο επραξηζηώ».
Igor Stravinsky[i]

ηηο 2 Ηνπλίνπ ζπκπιεξώζεθαλ 20 ρξόληα από ηελ εκέξα πνπ ν
ζπλζέηεο Γεώξγηνο Θαδάζνγινπ άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή,
ζην ζπίηη ηνπ ζηε Λέα κύξλε.
Οξκώκελνη από απηήλ ηελ επέηεην ζα επηρεηξήζνπκε κηα
αλαθνξά ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ Έιιελα
ζπλζέηε, πνπ αλ θαη πνιπγξαθόηαηνο, πνηέ δελ ππήξμε ηόζν
γλσζηόο όζν πηζαλόλ λα ηνπ άμηδε.

Ο Γεώξγηνο Θαδάζνγινπ ηε δεθαεηία
ηνπ 1950. Από ην Πεξηιεπηηθό
Βηνγξαθηθό Γεσξγίνπ Θαδάζνγινπ
(Verlag-JMK): εμώθπιιν

Ζ δσή ηνπ Γεώξγηνπ Θαδάζνγινπ
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1908. Ο παηέξαο ηνπ
Βαζίιεηνο, αλώηεξνο δεκόζηνο ππάιιεινο, παξά ην γεγνλόο όηη
θαηαγόηαλ από έλαλ ηόπν κε πινύζηα κνπζηθή παξάδνζε (Κ. Αζία),
απνζάξξπλε ηνλ γην ηνπ λα αζρνιεζεί κε νηηδήπνηε άιιν πιελ ησλ
ζρνιηθώλ καζεκάησλ. Έηζη ηελ εκθαλή θιίζε ηνπ ζηε κνπζηθή αλέιαβε,
επηπρώο, λα ζηεξίμεη ε κεηέξα ηνπ Διέλε.
Σν 1915 ε νηθνγέλεηα κεηαθνκίδεη ζηελ Έδεζζα. ηε κηθξή απηή
επαξρηαθή πόιε ν Θαδάζνγινπ έρεη ηελ πξώηε ηνπ επαθή κε ηε κνπζηθή
ζε ειηθία 10 εηώλ, όηαλ μεθηλά καζήκαηα βηνιηνύ, θξπθά θπζηθά από
ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αζήλα ην 1920 ηνπ δίλεη ηελ
επθαηξία λα μεθηλήζεη ζπζηεκαηηθά πιένλ ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο.
Παξαθνινπζεί καζήκαηα ζεσξεηηθώλ ζην Κνπζηθό Ιύθεην Αζελώλ θαη
βηνιί ζην Διιεληθό Ωδείν κε θαζεγεηή ηνλ Β. θαηδνπξάθε. Κε ηελ
απνθνίηεζή ηνπ από ην Γπκλάζην νινθιεξώλεηαη νπζηαζηηθά ν πξώηνο
θύθινο ησλ ζπνπδώλ ηνπ.

Ζ κεηέξα ηνπ ζπλζέηε κε ηα
ηέζζεξα παηδηά ηεο. Από ην
Πεξηιεπηηθό βηνγξαθηθό
Ο δεύηεξνο θύθινο μεθηλάεη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή
Γεσξγίνπ Θαδάζνγινπ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηελ νπνία σζηόζν ιίγν αξγόηεξα
(Verlag-JMK): ζ. 2.
εγθαηαιείπεη γηα ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ρνιή
Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ. Παξάιιεια παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην Δζληθό Ωδείν θαη ζπκπιεξώλεη ηε
κνπζηθή ηνπ θαηάξηηζε κε ηδησηηθά καζήκαηα πνπ ιακβάλεη από
ηνπο Θόληε, Βάξβνγιε, Ιαπξάγθα θαη Θαινκνίξε.
Ιίγα ρξόληα κεηά, αλαρσξεί γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην Παξίζη, όπνπ
παξαθνινπζεί καζήκαηα ζύλζεζεο κε ηνλ Arthur Honegger θαη δηεύζπλζεο νξρήζηξαο κε ηνλ Andre
Jolivet, θαη ηε Φξαλθθνύξηε, όπνπ γηα έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κειεηά ζύγρξνλε κνπζηθή θαη
δηεύζπλζε όπεξαο, κε θαζεγεηή ηνλ F. Kruse.

Σν 1933 έρνληαο πιένλ νινθιεξώζεη ηηο αθαδεκατθέο
θαη κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο, δηνξίδεηαη θαζεγεηήο ζηε
Κέζε εθπαίδεπζε θαη δηδάζθεη επί ζεηξά εηώλ (έσο ην
1959) ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζε δηάθνξα ζρνιεία ηεο
ρώξαο, κε πξώην ζηαζκό ηα Υαληά. Αθνινπζνύλ θαη
άιιεο πόιεηο, όπσο ην Αίγην, ε Αθξάηα θαη ην
Ρέζπκλν. Ο Γεώξγηνο Θαδάζνγινπ δελ αξθείηαη ζηε
ζρνιηθή δηδαζθαιία. Ο απώηεξνο ζηόρνο ηνπ είλαη ε
δεκηνπξγία κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο πόιεηο όπνπ
ζεηεύεη. Γηνξγαλώλεη ζπρλά ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο θαη
ζπλαπιίεο, αξζξνγξαθεί ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηδξύεη
ρνξσδίεο.

Ο ζπλζέηεο ζην δσκάηην ηνπ ζην Αίγην, όπνπ
είρε δηνξηζηεί θαζεγεηήο ζε γπκλάζην. Από
ην Πεξηιεπηηθό Βηνγξαθηθό Γεσξγίνπ
Θαδάζνγινπ (Verlag-JMK): ζ. 8

Έλαλ ρξόλν αξγόηεξα (1934) λπκθεύεηαη ηελ πηαλίζηα θαη
ηξαγνπδίζηξηα Φιώξα Παπαρξηζηνθίινπ θαη ην 1936 απνθηνύλ ηνλ
γην ηνπο Βαζίιε.
Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο (1938) απνζπάηαη από ηε Κέζε
Δθπαίδεπζε ζηνλ λενζπζηαζέληα Ραδηνθσληθό ηαζκό Αζελώλ.
Αθνινπζεί κηα δεκηνπξγηθή πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη
ζπλζέζεηο ηνπ θαζηζηνύλ ηνλ Θαδάζνγινπ επξύηεξα γλσζηό.
Αξθεηά από ηα έξγα ηνπ παίδνληαη από κεγάιεο νξρήζηξεο ηεο
Αζήλαο θαη ζπρλά δέρεηαη παξαγγειίεο γηα ζύλζεζε έξγσλ. Ζ
επαγγεικαηηθή ηνπ όκσο άλνδνο αλαθόπηεηαη αηθληδίσο, όηαλ, κε ην
μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ, θαιείηαη λα ππεξαζπηζηεί ηελ παηξίδα ηνπ
ζην Αιβαληθό κέησπν. Δπηζηξέθνληαο από ηνλ πόιεκν ην 1941 ηνπ
απνλέκεηαη ην παξάζεκν ησλ «Δμαίξεησλ Πξάμεσλ Αιβαληθνύ
Κεηώπνπ».

Ζ Φιώξα Παπαρξηζηνθίινπ,
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
Γειθηθώλ γηνξηώλ. Από ην
Πεξηιεπηηθό Βηνγξαθηθό
Γεσξγίνπ Θαδάζνγινπ (VerlagJMK): ζ. 3.

Σν 1945 παίξλεη ηε δεύηεξε απόζπαζή ηνπ, απηή ηε θνξά γηα ην
Δζληθό Θέαηξν. Οη λέεο αξκνδηόηεηεο ηνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα
ζπλαλαζηξέθεηαη ηνπο πην ζεκαληηθνύο ζπγγξαθείο, ζθελνζέηεο,
ζθελνγξάθνπο θαη ρνξνγξάθνπο ηεο επνρήο. Ο «θαξπόο» απηώλ ησλ γλσξηκηώλ ήηαλ κηα ζεηξά

ζεκαληηθώλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ρνξνγξαθηθέο ζπλζέζεηο θαη έξγα ζθεληθήο κνπζηθήο.
Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη ε πεληαεηία 1945-1950 απνηειεί κηα από ηηο πην
παξαγσγηθέο πεξηόδνπο ηεο δσήο ηνπ ζπλζέηε.
ην επξύηεξν πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
εληάζζεηαη θαη ε επί ζεηξά εηώλ ζπκκεηνρή ηνπ ζην
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο «Έλσζεο Διιήλσλ
Κνπζνπξγώλ», ζηεο νπνίαο κάιηζηα ηελ ηζηνξία ππήξμε
ν πξώηνο γξακκαηέαο.
Σν 1950, θαη ελώ έρεη ήδε επηζηξέςεη ζηε δηδαζθαιία,
ηνπ απνλέκεηαη ε επαξέζθεηα ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο
γηα ην κνπζηθνπαηδαγσγηθό ηνπ έξγν. Γύν ρξόληα
αξγόηεξα (1952) ν Θαδάζνγινπ βξίζθεηαη ζηελ
Θνκνηελή, όπνπ δηδάζθεη ζε Γπκλάζην ηεο πεξηνρήο.
Δθκεηαιιεπόκελνο ηελ επθαηξία κηαο ζρνιηθήο
Ο Γ. Θαδάζνγινπ ζηνπο Γειθνύο ηνπ 1950.
εθδξνκήο ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, πξνζπαζεί λα ζέζεη Από ην Πεξηιεπηηθό Βηνγξαθηθό Γεσξγίνπ
Θαδάζνγινπ (Verlag-JMK): ζ. 5.
ζε εθαξκνγή έλα αξθεηά θηιόδνμν «ζρέδην».
Πεπεηζκέλνο θαζώο ήηαλ ν ίδηνο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ ζηελ Οξζόδνμε Ιεηηνπξγία, μεθηλάεη επαθέο κε ην
Παηξηαξρείν. Ζ επηκνλή ηνπ κάιηζηα ηνλ νδεγεί ζε πξνζσπηθή ζπλάληεζε κε ηνλ Παηξηάξρε
Γακαζθελό, ν νπνίνο ηνπ επηθπιάζζεη ελζνπζηώδε ππνδνρή θαη δελ παξαιείπεη κάιηζηα λα εθθξάζεη

ηελ εθηίκεζε πνπ ηξέθεη πξνο ην πξόζσπό ηνπ. Αλ θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ ζπλζέηε πέθηνπλ ζην
θελό, ην δήηεκα απηό ζα εμαθνινπζεί λα ηνλ απαζρνιεί γηα αξθεηά αθόκε ρξόληα.
Σελ ίδηα ρξνληά δίδεηαη ε κεγάιε επθαηξία ζην ζπλζέηε λα πεξάζεη κε ηε
κνπζηθή ηνπ ηα ειιεληθά ζύλνξα. πλζέηεη κνπζηθή γηα ηηο «Λεθέιεο»
ηνπ Αξηζηνθάλε, ζε ζθελνζεζία ωθξάηε Θαξαληηλνύ θαη ζθεληθά
Υαηδεθπξηάθνπ-Γθίθα θαη ην έξγν αλεβαίλεη ζηελ Comedie Francaise,
όπνπ θαη απνζπά δηζπξακβηθέο θξηηηθέο. Αλάκεζα ζηνπο ζεαηέο ηεο
παξάζηαζεο θαη ν Ηγθόξ ηξαβίλζθη, ν νπνίνο κεηά ην ηέινο ηνπ έξγνπ
ζπγραίξεη ηνλ ζπλζέηε ιέγνληάο ηνπ: «ηε κνπζηθή ζαο άθνπζα Διιάδα
θαη ζην ζθίμηκν ησλ ρεξηώλ ζαο λνηώζσ Διιάδα. αο επραξηζηώ». [ii]
Ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, λένη θαιιηηερληθνί δξόκνη αλνίγνληαη, όηαλ
ζηξέθεηαη ζηε κειέηε θαη κεινπνίεζε έξγσλ αξραίαο θιαζηθήο
θηινινγίαο. Γίλεηαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ εκηθξαηηθνύ
νξγαληζκνύ «Θπκειηθόο Θίαζνο» θαη γξάθεη κνπζηθή γηα ηα έξγα
«Δηδύιιηα», «Κηκίακβνη» θαη «Παξαθιαπζίζπξα», κε ηα νπνία
πξαγκαηνπνηεί παξαζηάζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό (αξραίν
ζέαηξν πξαθνπζζώλ θαη ζέαηξν Θνπαηξό Φνληαλέ) κε αμηνζεκείσηε
επηηπρία.

Σν πξόγξακκα από ηελ
παξάζηαζε «Λεθέιεο» ηνπ
Αξηζηνθάλε ζηελ Comedie
Francaise. Από ην
Πεξηιεπηηθό Βηνγξαθηθό
Γεσξγίνπ Θαδάζνγινπ
(Verlag-JMK): ζ. 32

Σν 1962 απνηειεί έλαλ αθόκα ζεκαληηθό ζηαζκό ζηελ θαξηέξα ηνπ. Ζ
δηεύζπλζε ηνπ Φεζηηβάι Bad Hersfeld αλαζέηεη ζηνλ ζθελνζέηε Πέιν Θαηζέιε ηελ παξνπζίαζε ηεο
«Αληηγόλεο» ηνπ νθνθιή ζε κνπζηθή Θαδάζνγινπ. Ζ παξάζηαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι απέζπαζε δηζπξάκβνπο θαη νη δηνξγαλσηέο ηνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ εμαηξεηηθή
κνπζηθή, ηίκεζαλ ηνλ ζπλζέηε, γξάθνληαο ην όλνκά ηνπ ζηε «Υξπζή Βίβιν» ηεο πόιεο.
Ζ επόκελε ηηκεηηθή δηάθξηζε ήξζε θαη πάιη από ην εμσηεξηθό
θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ Αθαδεκία Lutece ηνπ Παξηζηνύ,
όπνπ, ιακβάλνληαο κέξνο ζηνλ νκώλπκν δηεζλή δηαγσληζκό
ηξαγνπδηνύ ην 1976 κε ην ηξαγνύδη «Σν δάθξπ ηεο βξνρήο» ζε
ζηίρνπο Λ. ηαζηλόπνπινπ, απέζπαζε ην Πξώην Βξαβείν θαη
Υξπζό Κεηάιιην.
Ύςηζηε ηηκή απνηειεί γηα ηνλ Θαδάζνγινπ ε απνλνκή ηνπ
Υξπζνύ ηαπξνύ Γεσξγίνπ Α΄ από ηελ πνιηηεία, σο
αλαγλώξηζε ηεο κεγάιεο ηνπ πξνζθνξάο. Δπίζεο, ν δήκνο Λ.
κύξλεο, πεξηνρή όπνπ θαηνηθνύζε αξθεηά ρξόληα,
αλαγλσξίδνληαο ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία θαη ηελ πξνζπάζεηα
πνπ θαηέβαιε ζε όιε ηνπ ηε δσή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
κνπζηθήο παηδείαο ζηελ Διιάδα, ζε κηα παλεγπξηθή ηειεηή πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29/2/1980 (ιίγα ρξόληα πξηλ ηνλ
ζαλαηό ηνπ) ζηελ Δζηία Λ. κύξλεο, αλαθύξεμε ηνλ Γεώξγην
Θαδάζνγινπ επίηηκν δεκόηε θαη ηνπ απέλεηκε ην Υξπζό
Κεηάιιην ηεο πόιεο.

Ο Γ. Θαδάζνγινπ, ηελ εκέξα ηεο
απνλνκήο ηνπ ρξπζνύ κεηαιιίνπ
ζηελ εζηία ηεο Λ. κύξλεο. Από ην
Πεξηιεπηηθό Βηνγξαθηθό Γεσξγίνπ
Θαδάζνγινπ (Verlag-JMK): ζ. 10.

Σν έξγν ηνπ
Ωο καζεηήο ζεκαληηθώλ ζπλζεηώλ ηεο επνρήο ηνπ θαη πξσηεξγαηώλ ηεο Δζληθήο Κνπζηθήο ρνιήο
(Ιαπξάγθαο, Θόληεο, Βάξβνγιεο, Θαινκνίξεο), θάιιηζηα ζα κπνξνύζακε λα ζεσξήζνπκε όηη θαη ν
Θαδάζνγινπ αθνινπζεί αλάινγε πνξεία. Θαη πξάγκαηη, ζην πξώην άθνπζκα ησλ έξγσλ ηνπ εύθνια
θαλείο αλαγλσξίδεη ηελ επηξξνή ησλ δαζθάισλ ηνπ επηξξνή όκσο πνπ δελ είλαη αξθεηή γηα λα ηνλ
θαηαηάμεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπλζεηώλ ηεο Δζληθήο ρνιήο. Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ν

Θαδάζνγινπ δεκηνύξγεζε έλα δηθό ηνπ ζπλζεηηθό ύθνο, άπνςε πνπ θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη θαη ε
κνπζηθνθξηηηθόο Αύξα Θενδσξνπνύινπ, ε νπνία έπεηηα από ρξόληα κειέηεο θαη θξηηηθήο ησλ έξγσλ
ηνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη «(...) ν Θαδάζνγινπ δελ είλαη πξντόλ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο
ζρνιήο, ζα κπνξνύζε λα εθθξάζεη θαλείο, πσο είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ εαπηνύ ηνπ». [iii]
ηηο ζπλζέζεηο ηνπ πεξηιακβάλνληαη έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ, έξγα νξρεζηξηθά θαη θσλεηηθά,
ζθεληθή κνπζηθή, κνπζηθή γηα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη αξραίν δξάκα. Σν είδνο κε ην νπνίν
αζρνιήζεθε πεξηζζόηεξν ήηαλ ην ηξαγνύδη. Από ηα πξώηα ρξόληα ηεο θαξηέξαο ηνπ κεινπνίεζε
ζεκαληηθνύο πνηεηέο, παιαηόηεξνπο θαη ζύγρξνλνπο. Σν κειόδξακα ήηαλ ην κόλν κνπζηθό είδνο κε ην
νπνίν δελ επέιεμε λα αζρνιεζεί. Γηθαηνινγώληαο απηή ηνπ ηε ζηάζε αλαθέξεη: «(...) ε επνρή καο
είλαη θάπσο πεξηζζόηεξν αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζηελ έξεπλα, αληίζεηα κε ηελ επνρή πνπ ην γέλλεζε
θαη ην αλέπηπμε θαη πνπ ήηαλ επνρή κάιινλ ζπλαηζζεκαηηθή». [iv]

Πεξίνδνο 1927-1940
Αθεηεξία γηα ηε ζπλζεηηθή ηνπ θαξηέξα ζηάζεθε έλαο δηαγσληζκόο ζηξαηησηηθήο κνπζηθήο ην 1927,
ζηνλ νπνίν ν Θαδάζνγινπ έιαβε κέξνο κε ην έξγν «Σα θόιπβα» γηα θσλή, βηνιί, ηζέιν θαη πηάλν, ην
νπνίν κάιηζηα βξαβεύηεθε. Σξία ρξόληα αξγόηεξα ιακβάλεη έκκεζα κέξνο ζηηο Γειθηθέο γηνξηέο,
ελνξρεζηξώλνληαο ηα ρνξηθά ηνπ Θ. Ψάρνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ απηή ηνπ δίλεη ηε κνλαδηθή επθαηξία
ηεο γλσξηκίαο κε ηνλ 'Αγγειν ηθειηαλό, πνπ έλα ρξόλν αξγόηεξα νδεγεί ζηε κεινπνίεζε από ηνλ
ζπλζέηε ηνπ πνηήκαηνο «Ω κάλα κνπ εθηαπάξζελε» γηα θσλή θαη κηθξή νξρήζηξα.
Σν 1936 ζπλζέηεη γηα πξώηε θνξά ζθεληθή κνπζηθή γηα ην έξγν «Ο ζηαπξόο θαη ην ζπαζί», ζε
πνίεζε Α. Σεξδάθε, από ην νπνίν πξνέξρεηαη ην γλσζηό έξγν γηα θσλή θαη πηάλν «Βπδαληηλή
Κηληαηνύξα».
Γύν ρξόληα αξγόηεξα ην Δζληθό Θέαηξν ηνπ αλαζέηεη ηε ζύλζεζε κνπζηθήο γηα ην έξγν ηνπ Kleist
«Πελζεζίιεηα», πνπ πξσηνπαίρζεθε ζε ππαίζξηα ζπλαπιία ζην ζέαηξν ηνπ Ιπθαβεηηνύ ην 1939.
Σελ ίδηα επνρή ζπλζέηεη ηε ρνξνγξαθηθή θαληαζία «Λάξθηζζνο» γηα πηάλν. Σν ζέκα ηνπ είλαη ν
λεαξόο θπλεγόο Λάξθηζζνο πνπ βιέπνληαο ην είδσιό ηνπ λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα ήζπρα λεξά
θάπνηνπ πνηακνύ θαληάδεηαη πσο αλαγλσξίδεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ πνπ πέζαλε. Σν έξγν είλαη
πξνγξακκαηηθό θαη ν ζπλζέηεο πξνθεηκέλνπ λα απνηππώζεη ηηο ελαιιαγέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ
Λάξθηζζνπ, ρξεζηκνπνηεί δηάθσλα δηαζηήκαηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ ηκπξεζζηνληζκό.
Σελ ίδηα ρξνληά (1940) ζπλζέηεη θαη ην έξγν «Αξρατθή Κηληαηνύξα» γηα θσλή θαη πηάλν ζε ζηίρνπο Θ.
Εακπαζά.

Πεξίνδνο 1941-1950
Σα έξγα ηεο πεξηόδνπ απηήο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ζηηο ζπλζέζεηο ηεο θαηνρηθήο επνρήο θαη
ζηηο κεηαπνιεκηθέο ζπλζέζεηο.
Σν πην γλσζηό έξγν απηήο ηεο επνρήο, ίζσο θαη γεληθόηεξα όινπ ηνπ ζπλζεηηθνύ ηνπ έξγνπ, είλαη ηα
«Σέζζεξα πξεινύδηα επηζηξνθήο από ην κέησπν». Σν έξγν δεκηνπξγήζεθε κε ηελ επηζηξνθή ηνπ
Θαδάζνγινπ από ηνλ πόιεκν (1941). Φνξηηζκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά θαζώο ήηαλ, πξνζπάζεζε λα
απνδώζεη κνπζηθά όια ηα γεγνλόηα πνπ ηνλ ζπγθιόληζαλ. Σν έξγν είλαη αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ
θίινπ ηνπ Πέηξνπ Κάξα πνπ έραζε ηε δσή ηνπ ζηελ Αιβαλία, θαζώο θαη ζηνλ καέζηξν Θεόδωξν
Βαβαγηάλλε. Ζ πξώηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο (Κάξηηνο
1944) από ηελ Θξαηηθή πκθσληθή Οξρήζηξα (κεηέπεηηα Θ.Ο.Α.) ζην ζέαηξν «Παιιάο» κε καέζηξν
ηνλ Βαβαγηάλλε. ε απηή ηε ζπλαπιία εθηειέζηεθαλ κόλν ηα ηξία από ηα ηέζζεξα κέξε ηνπ έξγνπ,
κηαο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο απαγνξεύηεθε από ηελ θαηνρηθή ινγνθξηζία, επεηδή θαηά
ηε δηάξθεηά ηνπ αθνύγνληαη κνηίβα ηνπ Δζληθνύ καο Ύκλνπ, πνπ ηόηε θάληαδαλ ζαλ πξνκήλπκα
ειεπζεξίαο. Σν έξγν εθηειέζηεθε γηα πξώηε θνξά νιόθιεξν ζηελ παλεγπξηθή ζπλαπιία ηεο
28εοΟθησβξίνπ 1947. ην «Παγθόζκηνλ Ιεμηθόλ ησλ Έξγσλ», ηα «Σέζζεξα Πξεινύδηα επηζηξνθήο

από ην κέησπν» ζεκεηώλνληαη σο ην πξώην έξγν Δζληθήο Αληίζηαζεο. [v]
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ έγξαςε θπξίσο θσλεηηθά έξγα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα: «Ιήζε» ζε πνίεζε Ι. Καβίιε, «Βξπζνύια»
ζε πνίεζε Θ. Εακπαζά θαη «Αξγαιεηόο» ζε πνίεζε Α. Σαξζνύιε.
εκαληηθό θσλεηηθό έξγν απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ε «Γαιήλε» ζε
πνίεζε Γ. νιωκνύ, γηα θσλή θαη πηάλν ή άξπα (1942). Ο ίδηνο ν
ζπλζέηεο νλνκάδεη απηό ην έξγν «πξεινύδην» θαη ρξεζηκνπνηεί ζηε δνκή
ηνπ ξνκαληηθέο ζπγρνξδίεο, θαηά ην πξόηππν ησλ πξεινπδίσλ ηνπ F.
Chopin, ζπλδπαζκέλεο όκσο κε ειιεληθή θαη βπδαληηλή κεισδηθή θαη
ξπζκηθή αγσγή.
Κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ αθνινπζεί κηα έληνλα δεκηνπξγηθή πεξίνδνο.
Ο Θαδάζνγινπ δηαλύεη ηελ επνρή ηεο απόζπαζήο ηνπ ζην Δζληθό Θέαηξν.
Ζ ζέζε απηή, όπσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα, ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία ηεο
γλσξηκίαο κε ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο ησλ ηερλώλ. Έηζη έξρεηαη ζε
επαθή κε ηηο ρνξνγξάθνπο Κ. Ρεληέξε θαη Ρ. Κάλνπ θαη από ηε

Υεηξόγξαθν ηνπ έξγνπ
«Γαιήλε». Από ην CD
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ζπλεξγαζία ηνπο πξνθύπηνπλ νη αμηόινγεο ζπλζέζεηο γηα ρνξό
«Λενειιεληθό ηξίπηπρν», «Αξρατθν Σξίπηπρν», «Σέζζεξηο ιατθνί
ειιεληθνί ρνξνί» θαη «Γεηιηλό ζηελ Αξραία Σαλάγξα-Ρεκβαζκόο». Σν ηειεπηαίν απηό έξγν
παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά σο απηόλνκν (κε ηελ αθαίξεζε δειαδή ησλ ρνξνγξαθηθώλ
ζηνηρείσλ) ζηηο 27/1/1952 από ηελ Θξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, κε καέζηξν ηνλ Α. Παξίδε.

Σελ ίδηα πεξίνδν, ν ζπλζέηεο θαηαπηάλεηαη γηα πξώηε θνξά κε ηελ
αξραία ηξαγσδία, γξάθνληαο κνπζηθή γηα ηα έξγα «Οξέζηεο», «Αίαο»
θαη «Αλδξνκάρε», ελώ παξάιιεια ζπλζέηεη ηε κνπζηθή γηα ηελ ηαηλία
«Σα αξξαβσληάζκαηα». ην έξγν απηό, όπνπ είλαη έληνλν ην ιανγξαθηθό
ζηνηρείν, ν Θαδάζνγινπ ρξεζηκνπνηεί γλώξηκνπο δεκνηηθνύο ζθνπνύο κε
ηξόπν όκσο πξσηόηππν πνπ δελ θνπξάδεη θαη ηαπηόρξνλα ηαηξηάδεη ζηελ
ηαηλία. Ζ Θενδσξνπνύινπ ηνλίδεη ζρεηηθά: «(...) παξά ην γεγνλόο όηη ε
ειιεληθή θηλεκαηνγξαθία βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα, ην παίμηκν ηνπ Βεάθε
ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνπζηθή ηνπ Θαδάζνγινπ θάλνπλ ηελ ηαηλία
ειθπζηηθή». [vi]
Πξώηε ζειίδα από ηελ
παξηηηνύξα, Γεηιηλό ζηελ
Σα ζεκαληηθόηεξα έξγα όκσο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ είλαη ην
Αξραία Σαλάγξα (Verlag
«Διεγείνλ» (1945) θαη ε «νλάηα γηα βηνιί θαη πηάλν» (1949). Σν
JMK-135)
«Διεγείνλ» είλαη γξακκέλν γηα βηνιί, ηζέιν, άξπα, ηύκπαλα, θξνπζηά θαη
νξρήζηξα εγρόξδσλ, βαζίδεηαη ζε έλα θείκελν ηνπ Αξρίινρνπ θαη αθηεξώλεηαη ζηε κλήκε ηνπ
δσγξάθνπ θαη θίινπ ηνπ Γ. Βηηζώξε. Γηαθαηέρεηαη από κηα πέλζηκε αηκόζθαηξα πνπ εληζρύεηαη κε
ηελ θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηπκπάλσλ θαη ησλ θξνπζηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ θαζ΄όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ έλα πέπιν ζαλάηνπ. Θαηά θάπνην ηξόπν, ζπλερίδεηαη ε βαξηά αηκόζθαηξα πνπ
επηθξαηεί ζηα «Σέζζζεξα πξεινύδηα επηζηξνθήο από ην κέησπν». [vii]
Ζ «νλάηα γηα βηνιί θαη πηάλν» απνηειείηαη από ηξία κέξε αιιά ζηε δνκή ηεο μεθεύγεη από ηελ
θαζηεξσκέλε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε θαη απνθηά έλαλ ραξαθηήξα πξσηόηππν. «(...) Αξρίδεη κε έλα
νξκεηηθό allegro κε ζπλαξπαζηηθό ξπζκό. Αθνινπζεί έλα αξγό κέξνο, νλεηξνπόιν, ζαλ ειεύζεξν
απηνζρεδίαζκα, γηα λα θαηαιήμεη ε ζνλάηα ζην γνξγό δηνλπζηαθό finale κε πνιύ ραξαθηεξηζηηθό
ρξώκα». [viii]

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηνλ «Οιπκπηαθό Ύκλν» πνπ
ζπλέζεζε ην 1946 ζε ζηίρνπο Θ. Παιακά θαη πξσηνηξαγνπδήζεθε ζην
πνδειαηνδξόκην ηνπ Πεηξαηά, από ρνξσδία πνπ δηεύζπλε ν ίδηνο θαη
πνπ απαξηηδόηαλ από 3.000 καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ όισλ ησλ
γπκλαζίσλ ηεο πεξηνρήο. Παξά ην γεγνλόο όηη δξνκνινγήζεθαλ θάπνηεο
ελέξγεηεο ώζηε λα θαζηεξσζεί σο επίζεκνο Οιπκπηαθόο Ύκλνο, ηειηθά ε
ζύλζεζή ηνπ δελ επηθξάηεζε.

Πεξίνδνο 1951-1960
Ζ δεθαεηία μεθηλάεη κε ηνπο θαιύηεξνπο νησλνύο γηα ηνλ ζπλζέηε,
ύζηεξα από ηελ επηηπρία πνπ γλώξηζε κε ηηο «Λεθέιεο». Ο ίδηνο, ώξηκνο
πηα, αζρνιείηαη θαη πάιη θπξίσο κε ηξαγνύδηα θαη έξγα γηα θσλή θαη
νξρήζηξα. Κεινπνηεί ηα πνηήκαηα ηνπ Γ. νισκνύ «Σνπ Καγηνύ
ξνδνθαίλεηαη ε κέξα» (από ηελ «Λεθξηθή Ωδή»), «Κεηέξα
Κεγαιόςπρε», «ηε ζθηά ρεηξνπηαζκέλεο» (πξόθεηηαη γηα κεινπνίεζε
ησλ ζηξνθώλ 83-85 ηνπ Δζληθνύ Ύκλνπ), «Γαιήλε», «Ο Απξίιεο κε
ηνλ Έξσηα», «Κεζνιόγγη» θ.ά. Δπίζεο νινθιεξώλεη ην έξγν
«Διεύζεξνη πνιηνξθεκέλνη» γηα θσλή θαη νξρήζηξα, ην νπνίν είρε
μεθηλήζεη λα ζπλζέηεη από ην 1942.

Πξώηε ζειίδα από ηελ
παξηηηνύξα ηνπ Οιπκπηαθνύ
ύκλνπ. Από ην Πεξηιεπηηθό
Βηνγξαθηθό Γεσξγίνπ
Θαδάζνγινπ (Verlag-JMK):
ζ. 12.

Σν 1954 απνθαζίδεη λα κεινπνηήζεη νξηζκέλνπο ζηίρνπο από έλα πνίεκα ηνπ 'Αγγεινπ ηθειηαλνύ,
ηνπο νπνίνπο ν δεκηνπξγόο ηνπο είρε απαγγείιεη ζηε Ιεπθάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνθαιππηεξίσλ
ηνπ αλδξηάληα ηνπ Α. Βαιαωξίηε. Γεκηνπξγήζεθε έλαο θύθινο πέληε ηξαγνπδηώλ κε ηνλ ηίηιν «Ωδή
ζηνλ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε», ηα νπνία πξαγκαηεύνληαη δηάθνξνπο πξνβιεκαηηζκνύο γύξσ από ηε
δεκηνπξγία, ηε θύζε, ηνλ Θεό, ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πνίεζε θαη απνδίδνληαη κνπζηθά κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ρξσκαηηθώλ «πεξαζκάησλ» θαη δηάθσλσλ αξκνληώλ θαηά ηνλ ζπλήζε ηξόπν ηνπ
ζπλζέηε.
ηηο ζπλζέζεηο ηεο πεξηόδνπ απηήο ζπγθαηαιέγεηαη ε κνπζηθή
ππόθξνπζε γηα ηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή ηνπ Α. Θαξαληώλε «Κηθξά
θείκελα ηνπ Παιακά», θαζώο θαη γηα ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο
«Καύξε γε», «Θαηέζηξεςα κηα λύρηα ηε δσή κνπ» θαη «Δπηθίλδπλε
απνζηνιή». Σν απνθνξύθσκα όκσο απηήο ηεο ζπλζεηηθήο πεξηόδνπ
είλαη ην έξγν «Θαζζηαλή» γηα γπλαηθεία θσλή θαη νξρήζηξα. Δδώ ν
Θαδάζνγινπ ρξεζηκνπνηεί ηκπξεζζηνληζηηθά ζηνηρεία πξνζαξκνζκέλα
όκσο ζηε δηθή ηνπ ηερληθή.
Σέινο, ζε απηή ηε δεθαεηία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ
ζηνλ «Θπκειηθό Θίαζν», όπνπ αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο.

Πεξίνδνο 1961-1970

Πξώηε ζειίδα από ηελ
παξηηηνύξα, Θαζζηαλήο
ζπκθσληθή θαληαζία γηα
Ζ δεθαεηία 1961-1970, εθηόο από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην θεζηηβάι Bad
γπλαηθεία θσλή θαη
Hersfeld, πεξηιακβάλεη θαη άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα ζηε δσή ηνπ
νξρήζηξα (Verlag JMK-125)
Θαδάζνγινπ. πλζέηεη ην πεξίθεκν έξγν ηνπ «Ζ ηειεπηαία λύρηα ηνπ
Βπδαληίνπ», κε ην νπνίν γίλεηαη ν πξώηνο ζπλζέηεο πνπ πξνζπάζεζε λα απνδώζεη κνπζηθά ην κεγάιν
ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο 'Αισζεο. Σν έξγν βαζίδεηαη κεισδηθά ζηνλ βπδαληηλό ςαικό «Σε Τπεξκάρσ
ηξαηεγώ ηα ληθεηήξηα».
Σν 1966 ζπλζέηεη ην έξγν «Γίπηπρν» γηα ζόιν ηζέιν, ην νπνίν αθηεξώλεη ζηελ βηνινληζειίζηα Mettilt
Kasasssoglou (ζύδπγν ηνπ γηνπ ηνπ Βαζίιε). Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ πξώηνπ κέξνπο είλαη ε ελαιιαγή
ηνπ κέηξνπ κεηαμύ δύν θαη ηξηώλ ηεηάξησλ
κε ηδηαίηεξν ειιεληθό ηνπηθό ρξώκα.

, ελώ ην δεύηεξν κέξνο είλαη ρνξεπηηθό, επράξηζην θαη

Έλαλ ρξόλν αξγόηεξα απνπεξαηώλεη ην θαιύηεξν έξγν ηνπ θαη πηζαλόλ ην αξηηόηεξν ζπλζεηηθά, ην
«Ιπξηθό Σξίπηπρν-Αξθάδη» γηα κεγάιε νξρήζηξα, πνπ απνηειείηαη από ηξία κέξε. Γεκηνπξγήζεθε κε
αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ησλ 100 ρξόλσλ από ηελ επαλάζηαζε ηεο Θξήηεο θαη είλαη βαζηζκέλν ζηηο
θξεηηθέο κεισδίεο «Πόηε ζα θάλεη μαζηεξηά» θαη «Κα ήληα' ρεηε γπξνύ-γπξνύ θαη είλαη βαξηά ε
θαξδηά ζαο». ην ηειεπηαίν κέξνο, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα «Σέζζεξα πξεινύδηα επηζηξνθήο από ην
κέησπν», αθνύγεηαη απνζπαζκαηηθά ε δεύηεξε ζηξνθή ηνπ Δζληθνύ Ύκλνπ.
ηελ ίδηα ζπλζεηηθή πεξίνδν αλήθνπλ ηα έξγα γηα θσλή θαη πηάλν «Πεληόβνια ηνπ ρσξηνύ», «Ύκλνο
ζηε κεηέξα», «Σν ηξαγνύδη ηεο Κεδώξαο», όπσο επίζεο θαη ην έξγν «7 ιατθνί ρνξνί» γηα νξρήζηξα.

Πεξίνδνο 1971-1984
Σα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ν Θαδάζνγινπ δελ είλαη ηόζν δεκηνπξγηθόο όζν ηηο πξνεγνύκελεο
δεθαεηίεο θαη ηα έξγα πνπ ζπλαληάκε εδώ δελ είλαη εμίζνπ εληππσζηαθά. ε απηήλ ηελ πεξίνδν
αλήθνπλ ηα έξγα γηα θσλή θαη πηάλν «Σξαγνύδηα ηεο Κηθξάο Αζίαο» θαη «Σν δάθξπ ηεο βξνρήο»,
θαζώο επίζεο θαη νη ζπλζέζεηο «Ζ ζπζία ηνπ Αβξαάκ» θαη «ηε Γήιν», πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο
κνπζηθή ππόθξνπζε ζε θείκελα ηνπ Λ. Πεξγηάιε θαη ηνπ Α. Πξνθνπίνπ αληίζηνηρα.
Παξόια απηά, ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηθξή αλαθνξά ζε δύν έξγα πνπ ζπλέζεζε κεηά ην 1981. ην
«Πνίεκα ρσξίο ζίγκα», ν Θαδάζνγινπ, έρνληαο γηα πνιιά ρξόληα αζρνιεζεί κε ηε κεινπνίεζε ζηίρσλ,
έθαλε κηα ηδηόκνξθε παξαγγειία ζηνλ πνηεηή θαη θίιν ηνπ . Κόξθε. Εήηεζε έλα πνίεκα πνπ λα κελ
πεξηέρεη θαζόινπ ην ζύκθσλν ζίγκα, επεηδή όπσο πίζηεπε, ην ζπγθεθξηκέλν απηό γξάκκα δελ βνεζά
ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο ηξαγνπδηζηέο.
Σέινο, ην έξγν «Παζεηηθή κεισδία» γηα όκπνε θαη πηάλν, απνηειεί ηελ ηειεπηαία ζύλζεζή ηνπ (1982)
θαη είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ θίιν ηνπ νκπνΐζηα Δπάγγειν Χξηζηόπνπιν. Ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο δσήο
ηνπ ην κεηέγξαςε γηα ηζέιν πξνθεηκέλνπ λα παηρζεί από ηελ Mettilt Kasassoglou, ε νπνία ην
εξκήλεπζε γηα πξώηε θνξά ζην βέηζηγθελ ζηηο 12/5/1995. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ καο ζπκίδεη ηελ
Παζεηηθή ζνλάηα ηνπ Beethoven, θαη ζίγνπξα δελ είλαη ηπραίν όηη είλαη γξακκέλν ζηελ ίδηα
θιίκαθα.

Κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Γεώξγηνπ Θαδάζνγινπ, αξρηθά ν γηνο ηνπ Βαζίιεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν εγγνλόο
ηνπ Jorg-Mark θαηέβαιιαλ πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ έθδνζε θαη
ερνγξάθεζε όισλ ησλ έξγσλ ηνπ. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη λα δηαζσζεί ην έξγν ηνπ ζπλζέηε, αιιά
θαη λα θαηαζηαζεί ν Θαδάζνγινπ επξύηεξα γλσζηόο ζην ειιεληθό θαη δηεζλέο θνηλό, πνπ κέρξη ζήκεξα
αθόκα αγλνεί ηελ ύπαξμή ηνπ.
Πιήξε εξγνγξαθία ηνπ ζπλζέηε κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε www.kasassoglou.de
Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γ. Θαδάζνγινπ είλαη δηαζέζηκε ζε ηξεηο γιώζζεο: ειιεληθά, γεξκαληθά θαη
αγγιηθά.
Βάιηα Βξάθα
Αζήλα, 1 Λνεκβξίνπ 2004

Βηβιηνγξαθία-Γηζθνγξαθία
Σηο παξηηηνύξεο, ηα άξζξα θαη ηα cd πνπ αθνινπζνύλ κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηε ζπιινγή ηεο
Βηβιηνζήθεο.
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