ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΙΩΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΒΑΕΩ ΣΟΤ ΜΕΛΟΤ
Δρος Χριζηόδοσλοσ Βαζιλειάδη
Ίζν νλνκάδνπκε ζηελ ςαιηηθή ηέρλε ηνλ ππερνύληα βόκβν θαηά ηελ εθηέιεζε ζηελ
εθθιεζηαζηηθή κεισδία1. πλνπηηθά έρνπκε κηα πνηθηιία εηδώλ ηζνθξαηήκαηνο. Σν
θιαζζηθό ηζνθξάηεκα είλαη ε ζηαζεξή ππήρεζε πάλσ ζηελ βάζε ηνπ εθάζηνηε ήρνπ,
ρσξίο ην ηζνθξάηεκα λα έρεη θακηά ζρέζε κε ηηο κεισδηθέο γξακκέο, πνπ εθηειεί ν
ςάιηεο ή ε ρνξσδία. Έρνπκε επίζεο ην ελαιιαζζόκελν ηζνθξάηεκα, ην νπνίν είλαη
πην πνιύ επεξεαζκέλν από ηελ αξκνλία ηεο δπηηθήο κνπζηθήο. Έρνπκε επίζεο ην
δηπιό ηζνθξάηεκα, θαηά ην νπνίν νη ηζνθξάηεο θξαηνύλ ηαπηόρξνλα δύν
ηζνθξαηήκαηα (π.ρ. ζηνλ ήρν πιάγην ηνπ ηεηάξηνπ νη κηζνί ηζνθξάηεο θξαηνύλ ηε
βάζε ΝΗ ελώ νη άιινη κηζνί ηνλ δεζπόδνληα θζόγγν ΓΙ) θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο
ύκλνπ.
Γίλεηαη πνιύο ιόγνο γηα ηηο αηηίεο, πνπ ε βάζε, ηελ νπνία παίξλεη έλαο ςάιηεο ή κία
ρνξσδία ζηαδηαθά αλεβαίλεη (ή θαη ζπαληόηεξα θαηεβαίλεη) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ελόο ύκλνπ. Μπνξνύκε λα απαξηζκήζνπκε πνιινύο ιόγνπο, εμ αηηίαο ησλ
νπνίσλ ε βάζε ελόο ύκλνπ ζηαδηαθά αλεβαίλεη.
Έλαο βαζηθόο ιόγνο γηα ηελ άλνδν ηνπ ίζνπ θαηά ηελ ώξα ηεο ςαικσδίαο είλαη ε
δηάζεζε ηνπ εθηειεζηή θαη ην πόζν δπλαηά ςάιιεη. πλήζσο όηαλ ςάιινπκε δπλαηά
έρνπκε ηελ ηάζε λα αλεβάδνπκε ηε βάζε. ηελ καθξόρξνλε πνξεία κνπ ζηελ έξεπλα
ηεο ςαιηηθήο ηέρλεο δελ έρσ ζπλαληήζεη πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε βάζε ελόο
ήρνπ ζηαδηαθά λα θαηεβαίλεη. ρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε βάζε ελόο ήρνπ είηε
παξακέλεη ζηελ αξρηθή ηνπ βάζε είηε, ην πην ζύλεζεο, ζηαδηαθά αλεβαίλεη.
Έλαο άιινο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε βάζε αλεβαίλεη είλαη ε ηαρύηεηα, κε ηελ νπνία
εθηειείηαη έλαο ύκλνο. πλήζσο αλ ςάιινπκε γξήγνξα, ηόηε έρνπκε θαη ηελ ηάζε λα
αλεβάδνπκε ηελ αξρηθή βάζε ηνπ ύκλνπ.
Δάλ έρνπκε επίζεο πάξεη κηα ρακειή βάζε ζε έλα ύκλν, ν νπνίνο ζέιεη κηα πην ςειή
βάζε, ηόηε έρνπκε ηελ ηάζε ζηαδηαθά λα αλεβαίλνπκε. Αληίζεηα, όηαλ έρνπκε πάξεη
κηα ςειή βάζε ζε έλα ύκλν, ν νπνίνο ζέιεη κηα πην ρακειή βάζε, ηόηε ίζσο έρνπκε
ηελ ηάζε ζηαδηαθά λα θαηεβαίλνπκε γηα λα ζπλαληήζεη ην ίζν ηελ θαλνληθή ηνπ
βάζε.
Όκσο ζα ζέιακε λα ζηαζνύκε ζε κηα άγλσζηε ίζσο πηπρή ηνπ όινπ ζέκαηνο, ε νπνία
όκσο είλαη βαζηθή θαη επεξεάδεη ηελ όιε πινθή ηόζν ηνπ κέινπο όζν θαη ηνπ
ηζνθξαηήκαηνο.
Καη’ αξρήλ ζα ζέιακε λα θάλνπκε κηα κνπζηθνινγηθή δηαπίζησζε όηη κία θαζαξή
πέκπηε θαη κία θαζαξή ηεηάξηε δελ καο αζξνίδνπλ κία θαζαξή νγδόε αιιά ιίγν
πεξηζζόηεξν από κία νγδόε. Γειαδή γηα παξάδεηγκα ζηνλ ήρν πιάγην ηνπ ηεηάξηνπ
ην θαζαξό δηάζηεκα πέκπηεο ΝΗ-ΓΙ αλ ην πξνζζέζνπκε κε ην θαζαξό δηάζηεκα
ηεηάξηεο ΓΙ-ΝΗ΄ (ην ΝΗ ην ςειό, ην νπνίν απέρεη έλα δηάζηεκα νγδόεο ςειόηεξα
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από ην ΝΗ ην ρακειό) δελ ζα καο απνηειέζνπλ ην θαζαξό δηάζηεκα ΝΗ-ΝΗ΄ αιιά
ην ΝΗ ην ςειό ζα βξίζθεηαη ιίγν ςειόηεξα από ηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε2.
Απηό ην γεγνλόο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην λα αθνύγεηαη πνιιέο θνξέο ην ηζνθξάηεκα
πνπ θξαηεί έλαο ηζνθξάηεο ιίγν ρακεισκέλν από ην θαλνληθό. Γηα λα ην
δηαπηζηώζνπκε απηό κπνξνύκε λα θάλνπκε ην εμήο θσλεηηθό πείξακα, εθηειώληαο
ηηο αθόινπζεο νδεγίεο ζηνλ ήρν πιάγην ηνπ ηεηάξηνπ:
Α) Ο ηζνθξάηεο παίξλεη ηε θπζηθή βάζε ΝΗ θαη ηαπηόρξνλα ν κεισδόο κεηά από
κεξηθά δεπηεξόιεπηα ςάιιεη ηνλ θζόγγν ΓΙ, έλα δηάζηεκα πέκπηεο ςειόηεξα.
Β) Αθνινύζσο ν ηζνθξάηεο παίξλεη ζαλ βάζε ην ΓΙ (ην νπνίν έςαιιε ν κεισδόο) θαη
ν κεισδόο, κεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη ελώ ν ηζνθξάηεο ζπλερίδεη λα ςάιιεη
ην ΓΙ, ςάιιεη ην θζόγγν ΝΗ΄ (ην ΝΗ ην ςειό, ην νπνίν βξίζθεηαη κία νγδόε
ςειόηεξα από ηε βάζε ηνπ πιαγίνπ ηεηάξηνπ ήρνπ).
Γ) Σέινο ελώ ν ςάιηεο ςάιιεη ην ΝΗ΄ ην ςειό, ν ηζνθξάηεο, έρνληαο ζαλ βάζε θαη
ζαλ άθνπζκα ην ΝΗ΄ ην ςειό, ςάιιεη ην ΝΗ ην ρακειό (δειαδή ηε βάζε ηνπ
πιαγίνπ ηεηάξηνπ ήρνπ).
Αλ εθαξκόζνπκε ιίγεο θνξέο απηό ην πείξακα ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ε βάζε ηνπ
πιαγίνπ ηεηάξηνπ ζα αλεβεί ζηαδηαθά θαη από ΝΗ ζα γίλεη ΝΗ δίεζε θαη αθνινύζσο
ΠΑ.
Δάλ ινηπόλ ν ηζνθξάηεο ρξεζηκνπνηεί ην παξαδνζηαθό ηζνθξάηεκα ζηνλ πιάγην ηνπ
ηεηάξηνπ ήρν, δειαδή ζπλερόκελν ΝΗ, ε βάζε ηνπ πιαγίνπ ηεηάξηνπ δελ ζα
αλεβαίλεη κελ, αιιά πνιιέο θνξέο ε ζρέζε ηζνθξαηήκαηνο θαη κέινπο δελ ζα
αθνύγεηαη ζσζηή, ιόγσ ηνπ όηη ν κεισδόο ή ε ρνξσδία ζα εθηεινύλ δηαζηήκαηα
θαζαξά, δειαδή θαζαξή πέκπηε (ΝΗ-ΓΙ) θαη θαζαξή ηεηάξηε (ΓΙ-ΝΗ΄). Δάλ όκσο ν
ηζνθξάηεο ελαιιάζζεη ην ηζνθξάηεκα θαη, όηαλ ν ςάιηεο ή ε ρνξσδία θηλνύληαη ζην
ρακειό ηεηξάρνξδν ΝΗ-ΓΙ, ν ηζνθξάηεο παίξλεη ην ηζνθξάηεκα ΝΗ ελώ όηαλ ε
ρνξσδία θηλείηαη ζην ςειό ηεηξάρνξδν ΓΙ-ΝΗ΄ ν ηζνθξάηεο παίξλεη ην ηζνθξάηεκα
ΓΙ, ηόηε ηα αθνύζκαηα ζα είλαη ζσζηά κελ, αιιά ην ίζν ζηαδηαθά ζα αλεβαίλεη, γηα
ην ιόγν πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ3.
Έηζη δεκηνπξγείηαη ην πξόβιεκα αλ ν ηζνθξάηεο πξέπεη λα αθνινπζεί ζην ίζν ηε
ζηαδηαθή άλνδν ηνπ κεισδνύ ή ηεο ρνξσδίαο ή αλ πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ βάζε
ηνπ. Δάλ δηαπηζησζεί απηή ε όπσο θαίλεηαη αλαπόθεπθηε δηάθσλε (κε αξκνληθή)
ζπλήρεζε ηζνθξαηήκαηνο θαη κέινπο, ηόηε ζα πξέπεη, είηε ν ρνξάξρεο θαηά θύξην
ιόγν είηε ν ππεύζπλνο ησλ ηζνθξαηώλ, κε έλα αλεπαίζζεην λεύκα θαη ζε έλα ζεκείν
πνπ αξκόδεη λα γίλεη κία παύζε ηνπ όινπ κέινπο, λα γίλεη κηα επαλαηνπνζέηεζε ηεο
βάζεο ηνπ κέινπο. Δάλ ην αλέβαζκα ηεο βάζεσο είλαη ιίγα κόξηα, ηόηε είλαη
θαιύηεξα λα κε γίλεηαη αιιαγή ηνπ ίζνπ θαη ν κεισδόο ή ε ρνξσδία λα
ζπκκνξθώλεηαη κε ην αξρηθό ίζν. Δάλ όκσο ην αλέβαζκα ηεο κεισδίαο δελ είλαη
απιά κεξηθά κόξηα αιιά έλα εκηηόλην, ηόηε πξέπεη ν ηζνθξάηεο λα αλεβεί θαη απηόο
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Απηό ην βιέπνπκε θαη από ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ρνξδίδνληαη ηα δηάθνξα όξγαλα θαη ηδηαίηεξα ην
πηάλν θαη ην βηνιί. Σν βηνιί ρνξδίδεηαη ζε θαζαξέο πέκπηεο (ΛΑ-ΜΙ, ΡΔ-ΛΑ, ΟΛ-ΡΔ), ελώ ην πηάλν
ζε θαζαξέο όγδνεο. Έηζη ην πηάλν ζα έρεη ρνξδηζκέλεο κελ θαζαξέο όγδνεο (ΝΣΟ-ΝΣΟ΄) αιιά ε
πέκπηε ηνπ (ΝΣΟ-ΟΛ) ζα είλαη ιίγν ρακεισκέλε.
3
Σν πείξακα απηό εθαξκόδεηε θαη ζε άιινπο ήρνπο. Μπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε ηελ άζθεζε απηή θαη
ζηνλ ήρν πιάγην ηνπ δεπηέξνπ, κε ηνπο θζόγγνπο ΠΑ-ΚΔ, νκνίσο θαη ζηνλ πξώην θαη πιάγην ηνπ
πξώηνπ ήρν πάιηλ κε ηνπο θζόγγνπο ΠΑ-ΚΔ θαη ζηνλ δεύηεξν ήρν κε ηνπο θζόγγνπο ΝΗ-ΓΙ.

θαη έηζη λα ζπκκνξθσζεί κε ηε λέα βάζε ηνπ κέινπο, είδ’ άιισο ζα αθνύγεηαη
κεγάιε παξαθσλία.

