Το αρµάτωµα του µπουζουκιού στις αρχές του 20ου αιώνα:
Οι διατάξεις χορδών 2-2-3 και 2-2-4.
Πέτρος Κ. Μουστάκας
Η κατασκευαστική εξέλιξη του µπουζουκιού κατά τις δεκαετίες που
προηγήθηκαν και ακολούθησαν την είσοδο του 20ου αιώνα αποτελεί ένα
εξαιρετικά δύσβατο πεδίο έρευνας, καθώς η µεγάλη χρονική απόσταση έχει
διαγράψει από τη συλλογική µνήµη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οργάνων
της εποχής. Οι γνώσεις µας είναι περιορισµένες και σε σχέση µε τις χορδές που
χρησιµοποιούνταν. Ωστόσο, τα αρκετά σε αριθµό σωζόµενα όργανα, οι παλιές
φωτογραφίες και οι ηχογραφήσεις, σε συνδυασµό µε κάποιες βιβλιογραφικές
πηγές, πιστεύουµε ότι µπορούν να φωτίσουν σταδιακά ορισµένες πτυχές του
θέµατος.
Το παρόν άρθρο επιχειρεί µια πρώτη προσέγγιση στο θέµα της διάταξης
των χορδών του µπουζουκιού, πριν αυτό παγιωθεί στον κλασικό τύπο
«τριχόρδου» τον οποίο γνωρίζουµε σήµερα, δηλαδή αυτόν µε τις τρεις διπλές
χορδές (2-2-2). Παρακάτω επιχειρούµε να τεκµηριώσουµε ιστορικά τη χρήση
των συνδυασµών 2-2-3 και 2-2-4 στις αρχές του 20ου αιώνα, οι οποίοι
διευκρινίζουµε ότι δεν ήταν οι µοναδικοί που χρησιµοποιήθηκαν τη
συγκεκριµένη εποχή.
Ο προβληµατισµός µας σχετικά µε το θέµα ξεκίνησε από την
παρατήρηση ότι πολλά µπουζούκια µε τρία ζεύγη χορδών, κατασκευασµένα
ακόµη και µετά το 1960, διαθέτουν οκτώ µηχανισµούς κουρδίσµατος. Οι
λόγοι που οι οργανοποιοί ακολουθούσαν αυτή την αρκετά ανορθόδοξη τακτική
(6 χορδές αλλά 8 κλειδιά) πηγάζουν κατά τη γνώµη µας από την
κατασκευαστική παράδοση του οργάνου, το οποίο τουλάχιστον από τη
δεκαετία του 1880 έως και τη δεκαετία του 1920 έφερε συχνά 7 ή 8 χορδές.
Η διάταξη 2-2-3
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ένας διαδεδοµένος τρόπος
οµαδοποίησης των χορδών του µπουζουκιού ήταν η διάταξη 2-2-3.
Σηµειώνουµε εδώ ότι η χρήση της τριπλής χορδής δεν ήταν ασυνήθιστη στα
ευρωπαϊκά όργανα της εποχής. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις µαντολίνων που
έφεραν τέσσερις τριπλές χορδές. Ως παράδειγµα αναφέρουµε τα 12χορδα
µαντολίνα του εργοστασίου του Max Adler1, το οποίο έδρευε στη Λειψία
(εικ.1). Αλλά και στη γειτονική Τουρκία, µετά τα µέσα του 20ου αιώνα, ο
Lawrence Picken και άλλοι ερευνητές κατέγραψαν κουρδίσµατα οργάνων της
οικογένειας του ταµπουρά µε τη χρήση τριπλών και τετραπλών χορδών (2-1-3,
2-2-3, 2-3-3, 3-2-3, 3-3-3, 3-4-3)2.
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Adler, Max (~1911) Haupt-Katalog über alle Musik-Instrumente, Leipzig: Max Adler.
Picken, Laurence (1975) Folk musical instruments of Turkey, London: Oxford University Press.
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εικ.1: Μαντολίνο µε τέσσερις τριπλές χορδές. Από τον κατάλογο
µουσικών οργάνων του εργοστασίου του Max Adler (~1911).

Από τις προφορικές µαρτυρίες που εντοπίσαµε επικαλούµαστε εδώ αυτή
του οργανοποιού Νίκου Φρονιµόπουλου, σύµφωνα µε την οποία ο δάσκαλός
του, Θανάσης Μπάστας (ή «Συριανός»), του είχε µιλήσει για κάποια
«τρίχορδα» µπουζούκια που είχε δει προπολεµικά στη Σύρο, στα οποία η
πρώτη και η δεύτερη χορδή ήταν διπλές ενώ η τρίτη ήταν τριπλή (µια µπάσα
µε περιέλιξη και δύο απλές συρµάτινες χορδές).
Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία η χρήση τριπλής χορδής στα
µπουζούκια έχει επισηµανθεί από τον Risto Pekka Pennanen, χωρίς ωστόσο να
δίνονται περισσότερες λεπτοµέρειες: Σε φωτογραφίες κάποιων µπουζουκιών
της υπαίθρου που φυλάσσονται σε µουσειακές συλλογές και χρονολογούνται στα
τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, διαπιστώνει κανείς ότι στο
χαµηλότερο ζεύγος χορδών η µία είναι µπάσα τυλιχτή, ενώ η άλλη είναι απλή.
∆εν είναι απόλυτα εξακριβώσιµο αν πρόκειται για τις αυθεντικές χορδές· και οι
δύο χορδές του κάτω ζεύγους ήταν κατά πάσα πιθανότητα απλές και
κουρδισµένες σε ταυτοφωνία στα τέλη του 19ου αιώνα. Καµιά φορά
χρησιµοποιούνταν και τριπλές χορδές3.
Ο ερευνητής Σταύρος Κουρούσης κάνει επίσης αναφορά στη χρήση των
τριπλών χορδών, επισηµαίνοντας µάλιστα ότι ήταν κάτι το συνηθισµένο,
τουλάχιστον σε µια κατηγορία µουσικών. Αναφερόµενος στον µπουζουξή
Θανάση Μανέτα, διατυπώνει τα εξής: Κατά τον Μάρκο Βαµβακάρη (ο
Μανέτας) έπαιζε τετράχορδο µπουζούκι· πιθανώς να επρόκειτο για συνδυασµό
τριπλών χορδών, κυρίως στην περιοχή της µπουργάνας και της µεσαίας
(χαρακτηριστικό φαινόµενο στους κανταδόρους µπουζουξήδες της εποχής), και
όχι για τέσσερα ζεύγη χορδών, όπως στο µαντολίνο4.
Επιδίωξη της έρευνάς µας ήταν η ανεύρεση στοιχείων, τα οποία θα
µπορούσαν να επισφραγίσουν την εγκυρότητα των παραπάνω αναφορών.
Η σηµαντικότερη γραπτή µαρτυρία που εντοπίσαµε προέρχεται από την
«Πρακτική Μέθοδο Μπουζουκιού» (εκδόσεις Γαϊτάνου, Αθήνα, ~1956) του
∆ηµήτρη Γκόγκου ή Μπαγιαντέρα (1903-1985), ο οποίος ανήκε στη γενιά των
συνθετών που καθιέρωσαν το ρεµπέτικο στη δισκογραφία τη δεκαετία του
1930. Στη συγκεκριµένη µέθοδο δεν χρησιµοποιείται πεντάγραµµο, αλλά οι
µουσικοί φθόγγοι σηµειώνονται πάνω σε µια σχηµατική αναπαράσταση της
ταστιέρας του οργάνου (εικ.2). Η πρώτη και η δεύτερη χορδή (από κάτω προς
τα επάνω) απεικονίζονται διπλές, ενώ η τρίτη απεικονίζεται τριπλή. Η
3
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συγκεκριµένη διάταξη εµφανίζεται σε όλες τις σελίδες του βιβλίου, ενώ
υποστηρίζεται και από το κείµενο του ίδιου του συγγραφέα: Το παρόν
Τρίγραµµον αντιπροσωπεύει το µουσικόν µας πεντάγραµµον, υποδιαιρείται δε
ως εξής: Πρώτη γραµµή η οποία αντιπροσωπεύει την 1ην χορδήν και χορδίζεται
σε ΡΕ. ∆ευτέρα γραµµή (µεσαία) η οποία χορδίζεται σε ΛΑ και Τρίτη γραµµή (η
επάνω µε τρεις χορδές) η οποία χορδίζεται σε ΡΕ.

εικ.2: Απόσπασµα από την «Πρακτική Μέθοδο Μπουζουκιού»
του ∆ηµήτρη Γκόγκου (εκδόσεις Γαϊτάνου, Αθήνα ~1956).

Μια ακόµη βιβλιογραφική µαρτυρία προέρχεται από µια έκδοση
αντίστοιχου περιεχοµένου. Στο βιβλίο του Τάκη Μωράκη (1916-1991) «Πώς
παίζεται το µπουζούκι - Νέα πρακτική µέθοδος άνευ διδασκάλου» (εκδόσεις
Γαϊτάνου, Αθήνα, 1964), συναντάµε σε εσωτερική σελίδα το σχέδιο ενός
µπουζουκιού µε διάταξη χορδών 2-2-3 (εικ.3).

εικ.3: Το µπουζούκι έτσι όπως απεικονίζεται στο βιβλίο του Τάκη Μωράκη
«Πώς παίζεται το µπουζούκι - Νέα πρακτική Μέθοδο Άνευ ∆ιδασκάλου»
(εκδόσεις Γαϊτάνου, Αθήνα 1964), αρµατωµένο µε επτά χορδές (2-2-3).

Σε αντίθεση µε την περίπτωση της µεθόδου του Γκόγκου, η τρίτη χορδή
αναφέρεται στο κείµενο ως διπλή: Οι δύο πρώτες χορδές χορδίζονται ΡΕ. Οι
δύο δεύτερες χορδές χορδίζονται ΛΑ. Η πρώτη από τις τρίτες χορδές χορδίζεται
σύµφωνα µε τις πρώτες χορδές, δηλ. ΡΕ και η τελευταία επίσης ΡΕ, αλλά µια
ογδόη χαµηλότερα. Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο καθώς κατά τη
δεκαετία του 1960 οι τρεις διπλές χορδές είχαν προ πολλού επικρατήσει.
Ωστόσο, η απεικόνιση του µπουζουκιού δείχνει ότι η παράδοση της διάταξης
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2-2-3 επιβίωνε εξασθενηµένη έως τα µέσα της δεκαετίας του 1960, εάν όχι στα
ίδια τα όργανα, τουλάχιστον στην πένα του σχεδιαστή ως εκφραστή της
συλλογικής µνήµης.
Σηµαντικό επίσης τεκµήριο για τη χρήση της τριπλής χορδής στο
µπουζούκι αποτελεί µια φωτογραφία (εικ.4), τραβηγµένη γύρω στα 1933, που
προέρχεται από το αρχείο του Ηλία Πετρόπουλου και έχει δηµοσιευθεί στο
βιβλίο «Ρεµπέτικα τραγούδια» (εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 1996, έκδοση 9η,
σελ. 445). Σε αυτή, δίπλα στον γνωστό ρεµπέτη Γιώργο Μπάτη (1885-1967),
απεικονίζεται ένας µουσικός µε µπουζούκι. Η εξέταση της πρωτότυπης
φωτογραφίας, που βρίσκεται στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη, έδειξε ότι οι χορδές
του µπουζουκιού έχουν διάταξη 2-1-3. Η τριπλή χορδή φαίνεται να
αποτελείται από δύο απλές συρµάτινες χορδές και (πάνω από αυτές) µια
παχύτερη µε περιέλιξη. Η µεσαία µονή χορδή δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε
βεβαιότητα εάν είναι αποτέλεσµα συνειδητής επιλογής ή εάν οφείλεται στην
αθέλητη απώλεια της δεύτερης χορδής του ζευγαριού.

εικ.4-5: Οµάδα µουσικών µε µπουζούκι, κιθάρα, µπαγλαµά και κιθαρόσχηµο
µαντολίνο. Στη λεπτοµέρεια της φωτογραφίας διακρίνεται στο µπουζούκι η
τριπλή τρίτη χορδή. Πηγή: Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Ηλία Πετρόπουλου.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε µε τη µελέτη ενός µπουζουκιού, το οποίο έχει
κατασκευαστεί γύρω στα 1930 και φέρει τη διάταξη χορδών 2-2-3 (εικ.6-9). Οι
διαστάσεις των εγκοπών µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η τρίτη οµάδα
χορδών αποτελούνταν από δύο απλές συρµάτινες χορδές και (από πάνω) µια
παχύτερη µε περιέλιξη. Το συγκεκριµένο όργανο βρέθηκε σε κακή κατάσταση
και επισκευάστηκε από τον γράφοντα κατά το έτος 2011. Όπως η πλειοψηφία
των µπουζουκιών της εποχής του, φέρει 8 κλειδιά, το ένα όµως από αυτά έµενε
αχρησιµοποίητο. Το κλειδί αυτό ήταν το 4ο της αριστερής τετράδας (εικ.9). Το
ίδιο κλειδί έµενε αχρησιµοποίητο και στο µπουζούκι της φωτογραφίας που
προαναφέραµε. Ο τρόπος µε τον οποίον παρουσιάζονται παρακάτω οι
µετρήσεις που έγιναν στο συγκεκριµένο όργανο καθώς και οι υπόλοιπες
πληροφορίες που συµπληρώνουν το δελτίο του οργάνου, πιστεύουµε ότι
µπορούν να αποτελέσουν (ίσως και µε κάποιες µελλοντικές βελτιώσεις) έναν
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συστηµατικό οδηγό για την καταγραφή των διασωθέντων ιστορικών
λαουτοειδών µουσικών οργάνων.

εικ.6-9: Ανώνυµο µπουζούκι κατασκευασµένο γύρω στα 1930. Ιδιωτική συλλογή.

Είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε ότι τα µπουζούκια µε διάταξη χορδών
2-2-3 χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερες κατασκευαστικές προδιαγραφές. Η
σηµαντικότερη από αυτές ήταν ότι διέθεταν κατάλληλο πλάτος ταστιέρας,
ώστε να είναι δυνατή η άνετη τοποθέτηση των χορδών. Η µελέτη αρκετών
παλαιών οργάνων που κατασκευάστηκαν έως τη δεκαετία του 1930 έδειξε ότι
το πλάτος της ταστιέρας στο πάνω άκρο της, δηλαδή στην πλευρά της
κεφαλής, ήταν συνήθως 2,8cm - 3cm (σε αντίθεση µε τα µπουζούκια της
δεκαετίας του 1960 στα οποία το πλάτος κυµαινόταν γύρω στα 2,5cm).
Επιπλέον, η µεσαία (διπλή) χορδή δεν βρισκόταν ακριβώς στο κέντρο της
ταστιέρας, αλλά πλησιέστερα στην πρώτη (διπλή) χορδή, καθώς η τρίτη
(τριπλή) χορδή καταλάµβανε περισσότερο χώρο.
Φαίνεται ότι τα όργανα αυτά παίζονταν συνήθως µε µεγάλες κινήσεις του
δεξιού χεριού, καθώς η φθορά του καπακιού από την επαφή µε την πένα στα
περισσότερα µπουζούκια της εποχής είναι αρκετά εκτεταµένη. Ο
συγκεκριµένος τρόπος παιξίµατος παραπέµπει στην τεχνική του λαούτου και
του ταµπουρά. Είναι ενδεικτικό ότι το 1911, στη Νέα Υόρκη, ο Θεόδωρος
Καραµπάς πουλούσε φτερά αετού (όρνεου) δια πένας λαβούτων και
µπουζουκιών, όπως αναφέρεται σε διαφήµιση του οργανοποιείου του.
Σηµειώνουµε ακόµη ότι τη διάταξη 2-2-3 εντοπίσαµε και σε ένα
µπουζούκι που εκτίθεται στην κεντρική έκθεση του Μουσείου Ελληνικών
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη (αριθµός ταξινόµησης:
92.3.106). Ο Φοίβος Ανωγειανάκης (1915-2003) χρονολόγησε το
συγκεκριµένο όργανο στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ ο Risto Pekka Penannen
τοποθετεί την κατασκευή του στα µέσα της δεκαετίας του 19305.
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∆ΕΛΤΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Είδος οργάνου: µπουζούκι
Κατασκευαστής: ανώνυµος
Χρονολογία: γύρω στα 1930
Οµάδες χορδών: 3
Πλήθος χορδών: 7 (2+2+3)
ΞΥΛΑ
Καπάκι: έλατο
Μπράτσο: οξιά
Σκάφος: κελεµπέκι, µαόνι
∆ούγιες: 19 (10 µαόνι + 9 κελεµπέκι)
Παράντουγα: κελεµπέκι
Πλαϊνά: µαόνι
Κολάντζα: µαόνι
Ταστιέρα: έβενος
Οδηγοί: πλαστικοί
Ζυγός: κόκκαλο
Καβαλάρης: οξιά (µε µπρούτζινο τάστο)
Φιλέτα σκάφους: ξύλινα (Μ + Α)[M = Μαύρο, A = Άσπρο]
Φιλέτα στον γύρο του καπακιού:
ξύλινα (Μ + Α + Μ + Α + Μ)
Φιλέτα στον γύρο της ηχητικής οπής:
ξύλινα (Μ + Α + Μ + Α + Μ + Α + Μ + Α + Μ)
Ψηφιδωτό στον γύρο του καπακιού: εναλλάξ
κελεµπέκι και έβενος (στην αρχική µορφή αντί εβένου
είχε χρησιµοποιηθεί ξύλο εµποτισµένο µε µαύρο χρώµα)
Κλειδιά: µπρούτζινοι µηχανισµοί µε σιδερένιους
πύρους και εβένινα κουµπιά
Βερνίκι: γοµαλάκα
Πάχος ταστιέρας: 5mm
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
a: 63,4cm
b: 23,6cm
c: 12,5cm
d: 25cm
e: 37,3cm
f: 76,7cm
g: 94cm
h: 15,3cm
o: 24,2cm
k: 20cm
l: 8cm
m: 5,3cm

n:
o:
p:
q:
r:
s:
t:
u:
i:
w:

4,1cm
3cm
10ο
15,5cm
0,8cm(πριν την επισκευή)
1cm(µετά την επισκευή)
3cm
2,2cm
5cm
16,5cm
5,5cm
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Η διάταξη 2-2-4
Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το φως της δηµοσιότητας αρκετά
µπουζούκια από τις δεκαετίες του 1910 και 1920, κατασκευασµένα στη Νέα
Υόρκη από τον οργανοποιό Αναστάσιο Σταθόπουλο και τους απογόνους του
(οι τελευταίοι χρησιµοποιούσαν την επωνυµία House of Stathopoulo), τα οποία
µε βάση τις εγκοπές που φέρουν στους καβαλάρηδες φαίνεται ότι διέθεταν
τρεις οµάδες χορδών µε διάταξη 2-2-4. Η επανάληψη του φαινοµένου µας
οδήγησε στην κατεύθυνση ότι τα όργανα ήταν εξαρχής σχεδιασµένα µε αυτόν
τον τρόπο και ότι δεν πρόκειται για κάποια εκ των υστέρων µετατροπή.
Άλλωστε η λογική της «τετραπλής χορδής» δεν διαφέρει πολύ από τη λογική
της «τριπλής χορδής», η οποία, όπως είδαµε παραπάνω, ήταν ιδιαιτέρως
διαδεδοµένη. Ίχνη της συγκεκριµένης διάταξης εντοπίσαµε επίσης σε ένα
ανώνυµο µπουζούκι των αρχών του 20ου αιώνα, κατασκευασµένο στην
Πελοπόννησο.
Παραθέτουµε παρακάτω φωτογραφίες του άνω τµήµατος τριών
µπουζουκιών, στα οποία είναι ευδιάκριτη η διάταξη 2-2-4. Πιο αναλυτικά:
εικ. 10: κατασκευή A. Stathopoulo 1912, πηγή: http://www.ebay.com
εικ. 11: κατασκευή A. Stathopoulo 1913, πηγή: http://www.rembetiko.gr φωτογραφία του χρήστη Κώστα Σακελλαρίου.
εικ. 12: κατασκευή House of Stathopoulo 1921, πηγή: http://www.ebay.com

εικ.10-12: Τρεις κεφαλές µπουζουκιών κατασκευής της οικογένειας
Σταθόπουλου. Στα κόκκαλα διακρίνονται οι εγκοπές µε διάταξη 2-2-4.

Πέραν από την παρατήρηση των φωτογραφιών, είχαµε την ευκαιρία να
µελετήσουµε από κοντά ένα µπουζούκι κατασκευής House of Stathopoulo του
1921, το οποίο ανήκει σε ιδιωτική συλλογή (εικ.13-16).
Το χρονικό εύρος των οργάνων που αναφέραµε παραπάνω καλύπτει µια
δεκαετία 1912-1921. ∆εν γνωρίζουµε ωστόσο εάν σε όλα τα µοντέλα
µπουζουκιών της οικογένειας Σταθόπουλου χρησιµοποιούταν η διάταξη 2-2-4
ή εάν υπήρξαν και εναλλακτικές διατάξεις.

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
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εικ.13-16: Μπουζούκι House of Stathopoulo, 1921. Ιδιωτική συλλογή.

Η διατοµή των χορδών
Στον κατάλογο του εργοστασίου του Αναστάσιου Σταθόπουλου του
1913, αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά µε τις χορδές των µπουζουκιών: ∆ια
τα ψιλά, ήτοι 1η και 3η µεταχειρησθήτε καρέλα αρ. 1 Μπουργάνες ήτοι µπάσες
εκάστη $0.05 αι 12 $0.35. ∆ια ζίλη µεταχειρισθήτε καρέλα 000. Οι καρέλες
(δηλαδή τα καρούλια) είναι αριθµηµένες µε έναν αύξοντα αριθµό ο οποίος
αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη διατοµή χορδής.
Ο χαρακτηρισµός των συρµάτων διαφορετικής διατοµής µε τη χρήση
ενός αύξοντα αριθµού είναι µια τακτική που προέκυψε από τη διαδικασία
κατασκευής τους και προέρχεται από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το
σύρµα κατασκευαζόταν αρχικά στη µέγιστη διατοµή του. Για να προκύψουν τα
λεπτότερα πάχη, το αρχικό σύρµα θερµαινόταν και περνούσε µέσα από µια
στρογγυλή οπή λίγο µικρότερη από το πάχος του. Σύρµατα µε ακόµη
µικρότερα πάχη προέκυπταν από την πολλαπλή επανάληψη της διαδικασίας.
Έτσι, αρχικά ο αύξων αριθµός αντιπροσώπευε το πόσες φορές το σύρµα
περνούσε από τη διαδικασία της λέπτυνσης ώσπου να φτάσει σε ένα
συγκεκριµένο πάχος. Ως εκ τούτου οι µεγαλύτεροι αριθµοί αντιστοιχούσαν σε
σύρµατα µικρότερου πάχους και το αντίστροφο. Το ζήτηµα ωστόσο έγινε πιο
περίπλοκο όταν διαφορετικές εταιρίες χρησιµοποίησαν διαφορετικό αρχικό
πάχος σύρµατος και µικρότερες ή µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ των σταδίων
λέπτυνσης. Έτσι ο ίδιος αύξων αριθµός δεν αντιστοιχούσε στην ίδια διατοµή.

ΤΟ ΑΡΜΑΤΩΜΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
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Ορισµένες εταιρίες κατασκεύασαν σύρµατα ειδικά για χρήση σε µουσικά
όργανα, δηλαδή χορδές, όπου ο µικρότερος αύξων αριθµός αντιστοιχούσε κατά
κανόνα στη µικρότερη διατοµή. Για αριθµούς µικρότερους του 1,
χρησιµοποιήθηκαν οι ενδείξεις 0, 00, 000, 0000 κ.τ.λ. Παραθέτουµε στη
συνέχεια έναν πίνακα όπου οι διατοµές των χορδών αριθµούνται µε βάση το
σύστηµα του εργοστασίου American Steel and Wire Co. (ASW), το οποίο
υπήρξε ιδιαιτέρως διαδεδοµένο στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι πολύ πιθανό
οι καρέλες του Αναστάσιου Σταθόπουλου να αριθµούνταν µε βάση το
συγκεκριµένο σύστηµα.
α/α
0000
000
00
0
1
2
3
4
5

∆ιατοµή χορδής
(inches)
0.006
0.007
0.008
0.009
0.010
0.011
0.012
0.013
0.014

∆ιατοµή χορδής
(mm)
0.152
0.177
0.203
0.228
0.254
0.279
0.304
0.330
0.355

Συµπέρασµα
Συµπερασµατικά, θεωρούµε ότι η ύπαρξη των διατάξεων 2-2-3 και 2-2-4
µπορεί να στοιχειοθετηθεί επαρκώς, ώστε να ενσωµατωθεί στην επίσηµη
ιστορία του µπουζουκιού. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι παράλληλα µε τις
παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν και άλλες διατάξεις. Τα αίτια για τα οποία οι
χορδές του µπουζουκιού παγιώθηκαν σταδιακά στη διάταξη 2-2-2 δεν είναι
σαφή, είναι όµως πιθανό να σχετίζονται µε την αλλαγή της τεχνικής
παιξίµατος, η οποία πλησίασε αυτή του µαντολίνου.
Κλείνουµε το άρθρο µε την προτροπή προς τους κατόχους παλαιών
µπουζουκιών να προχωρούν µε συνετά βήµατα στην επισκευή τους,
χρησιµοποιώντας πανοµοιότυπα υλικά µε αυτά που χρησιµοποίησε και ο
αρχικός κατασκευαστής, διατηρώντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, ένα από τα οποία είναι και η διάταξη των χορδών. Προτείνουµε επίσης
κατά την αναπαλαίωση των οργάνων να φυλάσσουν τις χορδές που βρίσκουν
πάνω στο όργανο, συσκευασµένες και αριθµηµένες µε βάση τη θέση που
βρίσκονταν. Στην περίπτωση που οι χορδές αυτές είναι οι αυθεντικές, δηλαδή
αυτές που προβλέπονταν από τον κατασκευαστή, θα µπορούσαν να
προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες για το αρµάτωµα του οργάνου, στο
οποίο εφαρµόζονταν και άλλα κουρδίσµατα εκτός από το σηµερινό (όπως π.χ.
la-re-sol), προφανώς µε τη χρήση χορδών διαφορετικής διατοµής.

Για το διαδικτυακό περιοδικό TaR (http://www.tar.gr)
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