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Ό άσκαυλος είναι γνωστός, ώς μουσικόν δργανον, εις τόν έλληνικόν κό-
σμον από τής Άοχαιότητος. 'Αναφέρεται ύπό τοΰ Δίωνος τού Χρυσοστόμου
(II, 184, έκδ. I. de Arnim) «και αυλειν τω τε στόματι και ταΐς μασχάλαις ασκον
υποβάλλοντα». Φαίνεται ότι έφέρετο καί μέ τό ονομα συμφωνία ώς αναφέρεται
εις τήν Παλ. Διαθ. Ο' (Δανιήλ, κεφ. Γ' § 5) : «ή αν ώρα άκούσητε τής φωνής
τής σάλπιγγος σνριγγός τε και κι&άρας, οαμβύκης τε και ψαλτηρίου, συμφωνίας
και παντός γένους μουσικών...»1. Ό Πολύβιος (XXVI, 1, 4) έτι, αναφερών
περί τής κοινωνικής αναστροφής τοΰ Άντιόχου τοΰ 'Επιφανούς μέ τόν λαόν,
λέγει ότι εσύχναζεν οΰτος είς κέντρα διασκεδαζόντων οπου «παρήν μετά κερα-
τίου και συμφωνίας·, ώστε τους πολλούς διά το παράδοξον άνισταμένους φεύγειν».

Ό ασκαυλος, λαϊκόν σήμερον οργανον, άπαντά υπό δύο τύπους. Έκ τού-
των δ εις μέ τό ονομα γκάιντα είναι διαδεδομένος είς τήν ήπειρωτικήν Ελ-
λάδα, κυρίως είς τήν Μακεδονίαν καί Θράκην, καί έξω τοΰ Ελληνικού χώρου εΐς
όλόκληρον τήν Βαλκανικήν, πρός δέ εΐς τήν Εύρώπην καί άλλας χώρας. Ό έ'τερος
τύπος απαντά κυρίως εΐς τήν νησιωτικήν περιοχήν τής Ελλάδος. Παραθέτομεν έν-
ταΰθα άπεικόνισιν τού πρώτου τύπου (γκάιντας) έκ τού 16ου αιώνος (εΐκ. 1), ήτις
έχει παραληφθή έκ τοΰ έ'ργου τοΰ Nicola de Nicolay, Le navigationi et viaggi
nella Turchia... in Anversa MDLXXVI, F° 188 2, ώς καί τοΰ δευτέρου, τοΰ
νησιωτικού, έξ άπεικονίσεως κατά τόν 18ον αιώνα (εΐκ. 2) ύπό τοΰ περιηγητοΰ
M. Guys (Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et

* Ή μελέτη αΰτη άνεκοινώθη είς τά κΰρια σημεία της είς τό Ζ' Γιουγκοσλαβικόν
Ααογραφικόν Συνέδριον έν Σκοπίοις καί Άχρίδι από 17 - 22 Σεπτεμβρίου I960.

1 Βλ. καί Ή "Αγία Γραφή. Παλαιά Διαθήκη. (Γενική έπιστασία Άθ-αν. Π. Χα-
στοΰπη), τόμ. Β' ['Αθήναι] (1955), σ. 876.

2 Ή είκών έ'χει δημοσιευθή ήδη υπό τής 'Ελένης Βονραζέλη είς τό βιβλίον της : Ό
βίος τοΰ "Ελληνικού λαοΰ κατά τήν τουρκοκρατίαν επί τή βάσει τών ξένων περιηγητών.
Τεΰχος Α'. Εισαγωγή, έν 'Αθήναις 1939, σ. 219.
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modernes, avec un parallele de leurs moeurs, tome I, A Paris 1783, εικών
εκτός κειμένου μεταξύ τών σελίδων 160-161). Έκ τών δύο τούτων τύπων τού

Είκ. 2.

άσκαύλου έξετάζομεν ενταύθα τόν δεύτερον, ήτοι τόν νησιωτικόν (βλ. είκ, 3),
έπιφυλασσόμεθα δέ είς έτερον δημοσίευμα νά άσχοληθώμεν καί μέ τόν έτερον τύ-
πον, τόν τής ηπειρωτικής Ελλάδος (βλ. κατ, είκ, 4).
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1. Τεχνική τής κατασκευής.

Ό νησιωτικός ασκαυλος, φερόμενος εΐς τόν λαόν μέ τά ονόματα : άσκαύλι,
τσαμπούνα, άσκοτσάμπουνο, άσκομαντούρα, τουλούμι, αποτελείται έκ τού ασκού
τοΰ επιστομίου καί τής συσκευής παραγωγής των μουσικών ήχων.

Εΐκ. 3.

α) Ό ασκός κατασκευάζεται άπό δέρμα αΐγός ή έρίφου 2, τό όποιον είναι
ειδικώς πρός τόν σκοπόν τούτον κατειργασμένον. Ό τρόπος κατεργασίας του
είναι διάφορος κατά τόπους. Συνηθέστερος είναι ό εξής.

1 Ό ασκός κατά τόπους ε χει διάφορα ονόματα : ΰνλακούρι, ασκί, τουλούμι, άγγεΐον κλπ.

2 Προτιμάται τό δέρμα αίγός ή έρίφου ώς περισσότερον στερεόν άπό τό δέρμα τοΰ
προβάτου,
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'Αμέσως μετά τήν έκδοράν τού ζώου αλατίζεται τό δέρμα του πρός αποφυγήν
σήψεως αυτού και τοποθετείται είς κατάλληλον μέρος τρεις εως τέσσαρας εβδομά-
δας μέχρις ότου άποξηρανθή τελείως. 'Ακολούθως φέρεται καί εμβαπτίζεται εις
τήν θάλασσαν, ίνα έπανέλθη εις τήν νωπήν κατάστασιν, ούτω δέ λειαίνονται αί
πτυχαί του διά τριβής έκ τής τριχωτής επιφανείας επί λείας κεφαλής ξυλίνου στύ-
λου. Έν συνεχείςι αναστρέφεται τούτο καί άποκόπτονται διά ψαλίδος αί έπ' αύ-
τοΰ τρίχες, ή τοποθετείται πρός τόν σκοπόν τούτον εντός έσβεσμένης άσβεστου
ή τέλος διαβρέχεται διά ζέοντος ύδατος.

Ή άφαίρεσις τών τριχών τού δέρματος θεωρείται άπαραίτητος, διότι, εάν
παραμείνουν αΰται εντός τοΰ άσκοΰ, άργότερον κατά τήν λειτουργίαν τής τσαμ-
πούνας δύνανται νά άποσπώνται ύπό τοΰ έμφυσωμένου εντός τοΰ άσκοΰ αέρος
και φερόμεναι πρός τήν συσκευήν τής παραγωγής τών ήχων νά φράσσουν τάς
γλωττίδας τών δύο μικρών αύλών (μπιμπικιών), οΰτω δέ νά παρεμποδίζουν τήν
παραγωγήν τών ήχων ή καί νά τούς άλλοιώνουν.

'Αφού οΰτω προετοιμασθή τό δέρμα, προσδένεται έπειτα τό δπίσθιον
τμήμα αυτού στερεά εκ τοΰ τριχωτοΰ μέρους, ώστε νά μή έκφεύγη ό άήρ.
Ή πρόσδεσις γίνεται διά δερματίνου ιμάντος ή νήματος καννάβεως, άφοΰ προη-
γουμένως διαπερασθοΰν τά άκρα τοΰ δέρματος, πτυχούμενα, εΐς μικρόν αΐχμη-

Εΐκ. 4.
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gov ξύλον μήκους 10-12 εκ. τοΰ μιέτρου. 'Ακολούθως αναστρέφεται τό δέρμα,
ώστε ή τριχωτή επιφάνεια τοΰ άσκοΰ νά καταστή εσωτερική, έν συνεχεία δέ
προσδένεται τό έμπρόσθιον άνοικτόν μέρος αυτού, δηλ. ό λαιμός. Ή πρόσδεσις
αύτη λόγω τής αναστροφής τοΰ δέρματος, διά νά είναι όμοια προς τήν τοΰ
οπισθίου μέρους, δηλαδή έσωτερική, πρέπει τά άκρα τούτου νά διαπερασθοΰν έκ
τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ ασκού εις τήν όπήν τοΰ δεξιού ποδός είς σημειον, ώστε νά

Είκ. 5.

έξέρχωνται ολίγον αύτής. Τά περισσεύοντα ούτω έκ τής οπής άκρα τού δέρματος
προσδένονται στερεά καί κατόπιν έπαναφέρεται τό δέρμα εις τήν προτέραν θέσιν
του έχον τήν πρόσδεσιν έσωτερικήν (βλ. είκ. 5).

Εις τάς ετέρας δύο όπάς τοΰ άσκοΰ, δηλ. τών έμπροσθίων ποδών, τοποθε-
τούνται τό έπιστόμιον καί τό κύριον όργανον τής παραγωγής τών ήχων.

β) Τό έπιστόμιον, τό όποιον λέγεται μασούρι ή φνοητήρι, είναι σωλήν, συν-
ήθως έκ καλάμου άλλά καί έξ δστοΰ ή καί ξύλου, μήκους 12-15 εκατ. τού μέτρου.
Τοΰτο εισάγεται εις τήν όπήν τοΰ δεξιοΰ ποδός τοΰ δέρματος είς βάθος 7-8 εκατ.
καί προσδένεται στερεά. Ή πρόσδεσις γίνεται, άφοΰ διαπερασθή έσωτερικώς τό

1 Τό ξύλον τοΰτο είς τήν μορφήν ώς μικρόν μολυβδοκόνδυλον λέγεται έν Νάξψ πε-
ράτης.
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άκρον τού δέρματος τής οπής ταύτης εΐς τήν όπήν τού αριστερού ποδός, άνα-
στρεφομένου εΐς τήν τριχωτήν επιφάνειαν καί εΐς σημεΐον, ώστε νά εξέρχεται τής
οπής κατά 7 - 8 εκατ. τοΰ μέτρου Κατά τήν πρόσδεσιν τοΰ έπιστομίου άφίνε-
ται νά περισσεύη άπό τήν όπήν τούτου δέρμα 5-6 εκατ. τοΰ μέτρου.

"Οταν τό έπιστόμιον τής τσαμπούνας είναι κατεσκευασμένον έκ καλάμου,
ή έντός αύτής οπή κόπτεται λοξοειδώς. Είς τό άνω δέ μέρος ταύτης καί εΐς
τό άκρον τής επιφανείας χαράσσεται σχισμή έπί τής οποίας τοποθετείται λε-
πτόν φύλλον έκ τοΰ φλοιού κρομμύου άπεξηραμμένου, τό όποιον καλύπτει τήν
λοξοειδή επιφάνειαν τής οπής χωρίς όμως καί νά έφάπτεται αύτής.

Τό περισσεύον δέρμα εΐς τήν προηγουμένην περίπτωσιν καί τό φύλλον τοΰ
φλοιού τοΰ κρομμύου καλείται ύπό τών οργανοπαικτών τής τσαμπούνας άνε-
μο λ ό (γ) ο ς.

Τό έπιστόμιον τοΰτο χρησιμεύει διά τήν έμφύσησιν ύπό τοΰ όργανο-
παίκτου άέρος έντός τού άσκοΰ μέχρι τελείας πληρώσεως αυτού.

"Οταν ό οργανοπαίκτης κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργίας τοΰ άσκαύλου
διακόπτη έπί ελάχιστον χρονικόν διάστημα τήν έμφύσησιν διά ν' άναπαυθή,
παρεμποδίζεται ή έξοδος τοΰ έντός τού άσκοΰ άέρος διά τοΰ περισσεύοντος δέρ-
ματος ή τοΰ φύλλου έκ τού φλοιού τοΰ κρομμύου, άμφοτέρων τούτων λειτουρ-
γούντων ούτως ώς βαλβίδος.

γ) Ή ειδική συσκευή τής παραγωγής τών μουσικών ήχων έχει μήκος 30 -
35 εκατ. Αύτη τοποθετείται εΐς βάθος 6-7 εκατ. μ. έντός τού άσκοΰ έκ τής
οπής τοΰ έμπροσθίου άριστεροΰ ποδός τού δέρματος καί στερεοϋται διά προσδέ-
σεως μέ ιμάντα δερμάτινον ή έκ καννάβεως.

Ή έν λόγω συσκευή αποτελείται άπό μίαν έπιμήκη αύλακωτήν βάσιν, ήτις
φέρεται μέ διάφορα ονόματα, οίον : μάρθα εΐς Κάλυμνον καί Ψέριμον Δωδεκανή-
σου, ποταμός εΐς Σαντορίνην, αφονκλας εΐς Νάξον, αγαθός είς Σΰρον κ.ά., κα-
τασκευάζεται δέ άπό ξύλον έλαίας, ιδία δέ άπό τήν ρίζαν αύτής, έκ πικροδάφνης,
στόκου ή καλάμου 2 μήκους 27 - 30 εκατ. μ. καί καταλήγει έμπροσθεν εΐς χοάνην
καμπύλην ή καί εύθεϊαν (βλ. κατωτ., εικ. 6, 7, 8, 9).

Όταν ή συσκευή είναι κατεσκευασμένη έκ καλάμου, ή χοάνη άποτελεί πρόσθε-
τον έξάρτημα (βλ. κατωτ., εικ. 8, 10). Κατασκευάζεται δέ άπό κέρας βοός, καταλλή-

1 Ό τρόπος προσδέσεως είναι ό 'ίδιος μέ τήν τοΰ έμπροσθίου μέρους, ώς ανωτέρω
περιεγράφη, μέ τήν διαφοράν ότι προσδένεται καί τό έπιστόμιον.

2 Τό καλάμι αποκόπτεται, όταν άναπτυχθή τελείως, καί κυρίως κατά τήν «χάσιν τοΰ
φεγγαριού», δηλ. είς ημέρας άσελήνους, τοΰτο δέ, ώς πιστεύεται, διά νά μή σαπίζη.
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Είκ. 8.

Εΐκ. 9.
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λως κατειργασμένον, επί τού οποίου τίθενται διάφορα στολίδια από έγχρωμους
μικρούς λίθους (χάντρες). Τό κέρας τοποθετείται είς τό κάτω μέρος τής συσκευής,
τής οποίας τό άκρον εισέρχεται ε'ις τό πρός τόν σκοπόν τούτον είδικόν άνοιγμα τοΰ
κέρατος (βλ. είκ. 10) καί είς τήν θέσιν ταύτην στερεοϋται τοΰτο δι' ίμάντος, τού
οποίου τό έν άκρον προσδένεται διά κόμβου εις μίαν όπήν τοΰ αιχμηρού άκρου
τοΰ κέρατος, τό δέ ετερον εΐς τό άνω μέρος τής συσκευής, τό όποιον ευρί-
σκεται έντός τού άσκοΰ, καί εΐς τό σημείον τού σχηματιζομένου δακτυλίου
(βλ. άνωτ., εΐκ. 5, 6).

Έπί τοΰ μέρους τής αύλακος τό όποιον ευρίσκεται έξω τού άσκοΰ τοποθε-
τούνται δύο ισομεγέθεις αυλοί1 έκ καλάμου, μήκους 20-22 περίπου εκατοστών
τού μέτρου. Ούτοι στερεοΰνται έντός τής αύλακος διά μαλακού κηροΰ ή δύο μι-
κρών ξύλινων ήλων, οι όποιοι τοποθετούνται άπό τά πλάγια τής αύλακος. Τά
άνω άκρα τών αυλών ένσφηνοΰνται εις τό έσοηερικόν τοΰ κενού δακτυλίου, όστις
σχηματίζεται μεταξύ τοΰ μικρού τμήματος τής συσκευής τοΰ τοποθετουμένου έν-
τός τής οπής τοΰ άριστεροΰ ποδός τοΰ δέρματος καί τοΰ τμήματος τοΰ έκτος τού-
του, καί στερεοΰνται διά κηροΰ (βλ. εΐκ. 11). Έπί τής πρόσθιας έπιφανείας τών
αύλών κατασκευάζονται διά πυρακτωμένου καρφιού όπαί ισομεγέθεις καί είς
ΐσας μεταξύ των άποστάσεις, διαμέτρου 7 - 8 περίπου χιλιοστών τοΰ μέτρου. Εις

1 Οί αυλοί ονομάζονται συνήθως υπό τών τσαμπουνιέρηδων μπιμπικομάννες.

Είκ. 10.

Είκ. 11.
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ε'καστον aUÀov διανοίγονται συνήθως πέντε δπαί (τύπος Α', είκ. 8)' ε'ίς τινας
όμως άσκαύλους αί δπαί δύνανται νά είναι επί τοΰ δεξιού μόνον αυλού δλιγώ-
τεραι, ήτοι τρεις (τύπος Β', είκ. 7) ή μία (τύπος Γ', ε'ικ. 8), αναλόγως τοΰ τόπου
προελεύσεως τής τσαμπούνας.

Είς τό άνω άκρον τής συσκευής τό δποΐον εγκλείεται εντός τής δπής τοΰ
αριστερού ποδός τοΰ άσκοΰ ύπάρχει εις τήν όπισθεν πλευράν τής εμπρόσθιας αύ-
λακος ετέρα αΰλαξ βραχυτέρα. Εντός αυτής τοποθετούνται δύο μικροί σωλήνες

εκ καλάμου, μήκους 4-5 εκατ. καί διαμέτρου 8-9 χιλιοστών. Τών σωλήνων
τούτων, οΐ όποιοι ονομάζονται ύπό τών οργανοπαικτών μπιμπίκια, τό έν
άκρον τό πρός τόν άσκόν είναι κλειστόν, τό δέ έτερον τό δποΐον έ'χει έφαρμοσθή
εντός τών οπών τών αύλών είναι άνοικτόν. 'Επί τής πρόσθιας επιφανείας τών
σωλήνων τούτων χαράσσεται έπιγλωττίς, λεγομένη γλώσσα ή φτερούλα, τής
όποιας τό άνοιγμα άρχεται ολίγον κάτωθεν τοΰ κλειστού άκρου τοΰ σωλήνος.
'Ενίοτε όμως χαράσσεται αύτη καί αντιθέτως. Είς τήν βάσιν τοΰ ανοίγματος τής
γλωττίδος τοποθετούνται τρίχες τής κεφαλής ή τεμάχια λεπτού νήματος προς δια-
τήρησιν τοΰ ανοίγματος τής γλωττίδος (βλ. είκ. 12, 13, 14).
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2. Λειτουργία τοΰ άσκαΰλου (τσαμπούνας).

Ποός λειτουργίαν τού άσκαύλου ό οργανοπαίκτης έμφυσ§ εκ τού επιστο-
μίου, ώστε ό ασκός νά πληρωθή τελείως αέρος (εΐκ. 3). 'Ακολούθως πιέζει δια
τού άγκώνος του τόν άσκόν, ώστε νά δημιουργηθή ή αναγκαία πίεσις τού άέρος
πρός παραγωγής τών μουσικών ήχων κατά τήν έξοδον αύτού διά μέσου τών μπι-

μπικιών πρός τούς αυλούς. Οί εξερχόμενοι
ούτω δύο φθόγγοι άνευ τής τοποθετήσεως
τών δακτύλων έπί τών οπών είναι οί οξύ-
τεροι τοΰ οργάνου καί τής αύτής όξύτητος
(ταυτοφωνία), όταν άμφότεροι οί αύλοί έ-
χουν πέντε όπάς. Οί υπόλοιποι φθόγγοι τοΰ
οργάνου παράγονται διά τής άναλόγου το-
ποθετήσεως τών δακτύλων επί τών οπών.

Εΐς τσαμπούναν τής όποιας οί δύο
αύλοί φέρουν άνά πέντε οπάς έκαστος
(Α' τύπ.) παράγονται έν συνόλω δώδεκα
φθόγγοι, ήτοι έξ από έ'καστον αύλόν. Οί
φθόγγοι ούτοι άμφοτέρων τών αύλών εί-
ναι όμοιοι μεταξύ των κατά τό ύψος, τήν
έντασιν καί τήν χροιάν.

Ή μουσική έκτασις τού άσκαύλου
περιλαμβάνει γενικώς έξ φθόγγους οΐτινες
σχηματίζουν άπό τοΰ βαρυτέρου μέχρι τοΰ
όξυτέρου διάστημα έκτης μεγάλης. Ή δέ διαστηματική διάταξις τούτων άπό τοΰ
βαρυτέρου προς τόν οξύ είναι δύο τόνοι, έν ήμιτόνιον, δύο τόνοι, ήτοι sol' la'
si' do" re" mi" (βλ. κατωτ. μουσ. πίνακα 1).

Ή όξύτης τών φθόγγων εΐς τούς διαφόρους τύπους τής τσαμπούνας δέν
είναι σταθερά. Αύτη έξαρτάται από τήν κατασκευήν τοΰ οργάνου καί ΐδίφ άπό τό
μέγεθος τών μπιμπικιών καί τών αύλών. "Ενεκα τούτου είναι σπανία ή περίπτω-
σις τής χρησιμοποιήσεως δύο ή καί περισσοτέρων άσκαύλων κατά τήν έκτέλεσιν
μελφδιών. Ή όξύτης αύτη κυμαίνεται μεταξύ τοΰ φθόγγου sol' δίεσις, λαμβανο-
μένου ώς πρώτου βαρυτέρου, μέχρι τοΰ φθόγγου si' καί σπανιώτερον τού φθόγ-
γου do".

'Εκ τών έξ φθόγγων, ώς τονική εις τάς διαφόρους μελωδίας αΐτινες παίζον-
ται εΐς τήν τσαμπούναν χρησιμοποιείται κυρίως ό δεύτερος φθόγγος έκ τοΰ βα-

Είκ. 14.
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ρέος πρός τόν όξΰν, ήτοι ό φθόγγος la'. Όλιγώτερον δέ οί φθόγγοι si' καί do".
Κυριαρχεί δηλαδή είς τάς μελωδίας τοΰ άσκαύλου ό διατονικός τρόπος τοΰ la = re,
όλιγώτερον δέ ό τρόπος τοΰ si = mi καί τοΰ do = fa. (Βλ. κατωτ., σ. 67 χ.έξ.
μουσικά παραδείγματα I - III).

Πίν. 1 (τύπος Α ).

Εΐς τούς παρατιθεμένους σχηματογραφικούς πίνακας (αρ. 1-6)' δεικνύεται
ό τρόπος τής παραγωγής τών μουσικών φθόγγων εΐς τούς τρεις τούτους τύπους
τοΰ έξεταζομένου νησιωτικού άσκαύλου. Οί μικροί κύκλοι κάτωθεν εκάστου πεν-
ταγράμμου άντιστοιχοΰν εις τόν άριθμόν τών οπών τών δύο αύλών τών τύπων
τούτων. 'Εκ τών κύκλων τούτων, οί μεν μέλανες δεικνύουν τάς κεκλεισμένος
διά τών δακτύλων όπάς, οί δέ έτεροι, οί λευκοί, τάς άνοικτάς όπάς.

Ή τοποθέτησις τών δακτύλων επί τών οπών τών αύλών εΐς τούς τρεις τύ-
πους τής τσαμπούνας γίνεται ώς εξής.

Ό δείκτης τής αριστεράς χειρός τοποθετείται επί τών δύο πρώτων οπών
άμφοτέρων τών αύλών, άριθμουμένων τών οπών έκ τών άνω, ό δέ μέσος εΐς τάς
δύο έπομένας. Τής δεξιάς χειρός ό δείκτης τίί)εται επί τής τρίτης οπής τών aU-
λών' ό μέσος τής ιδίας χειρός εΐς τάς έπομένας όπάς (τετάρτην) καί ό λιχανός
επί τών τελευταίων' (βλ. άνωτ., εΐκ. 3).

1 Ό χαρακτηρισμός τών αύλών είς άριστερόν ή δεξιόν νοείται ώς πρός τόν όργανο-
παίκτην, δστις παίξει είς τόν ασκαυλον.
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Αί μελωδίαι είς τόν τύπον τούτον τοΰ άσκαύλου (Α' βλ. άνωτ., σ. 61)
παίζονται δια των δυο αύλων συνήθως ομόφωνοι (unissono). "Οταν όμως ό

Χ F=f=f pF=h » m m
ο  3.  ό ̂   t- *  c <3 Q  ω ̂   ο Ä Δείκτης Μέύος é 4 •  • m ■ •  • ΗΗ •  • rH •  • —ρ-  •  ο ο ο —
ο——  ο •

ο/  κο  Kr  «j <1 Δείχτης Μέύος Λ ιχανά • · • · • · • · • ·  Ο Ο • ·  ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο
• · • · • ·

Πίν. 2 (τύπος Β').

άσκαύλης (τσαμπουνιέρης) είναι δεξιοτέχνης, τότε δια τοΰ δεξιού αυλού, όστις
θεωρείται πάντοτε ώςνβοηθητικός αύλός, ποικίλλει ούτος τήν μελφδίαν μέ άλλους

it Ρ --ρ- -Η-
πτ 1 Μ a * a ■ J
"μ ι
ft)  δ i  ο 5 ο  a Δείκτης Μέύος • • • • • • i » •  Ο ο ο ο
•
t- x α <1 "ο ιο  IU < Δείχτης  Μέύος  Λιχανός • • • · • •  Ο ο •  Ο  ο ο Ο  ο  ο ο ο  ο  ο ο ο
ο ο ο • • • ·

Πίν. 3 (τύπος Γ')·

φθόγγους, ούτω δέ δημιουργείται άκουσμα πολυφωνικόν ιδιότυπον' (βλ. κατωτ.,
σ. 67-68 μουσ. παραδείγματα I, Ii καί Ι2).
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"Οταν εις τόν άσκαυλον φέοη πέντε όπάς ό αριστερός αύλός και τρεις
ό δεξιός (τύπος Β') (βλ. και ανωτέρω, σ. 61), παράγονται δέκα έν συνόλω φθόγ-
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γοι, εξ έκ τού άριστερού, ήτοι: sol' la' si' do" re" mi" καί τέσσαρες έκ τοΰ
δεξιού, ήτοι sol' la' si' do'" (βλ. άνωτ. μουσ. πίνακα, αρ. 2). Εις τήν περίπτωσιν
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Πίν. 5.

1 Οί πίνακες 4, 5 καί 6 δεικνύουν διαφόρους συνδυασμούς δακτυλισμών παραγωγής
μουσικών φθόγγων τών τριών τύπων του άσκαύλου.

δ
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ταύτην ό συνοδεύων δεξιός αυλός παρέχει ομοίως τήν ευ^έρειαν εις τόν δε|ιο'
τέχνην άσκαύλην νά ποικίλλη τήν μελωδίαν μέ τούς τέσσαρας τούτους φθόγγους,
αναλόγως τής δεξιοτεχνικής του ικανότητος καί καλλιτεχνικού του ενστίκτου'
(βλ. κατωτ., σ. 69, μουσ. παραδ., άρ. II καί ΙΙ^.

Άπό άσκαυλον τοΰ οποίου οι αύλοί φέρουν πέντε οπάς ό άριστερός καί
μίαν ό δεξιός (τύπ. Γ'), ώς άνωτέρω, σ. 61, παράγονται οκτώ έν συνόλω φθόγγοι,
έξ έκ τοΰ άριστεροΰ, ήτοι sol' la' si' do" re" mi" καί δύο έκ τοΰ δεξιού, ήτοι
sol' la' (βλ. άνωτ. μουσ. πίνακα, άρ. 3). Εις τήν περίπτωσιν ταύτην διά τοΰ αύ-
λοΰ συνοδείας ποικίλλεται ή μελωδία διά δύο μουσικών φθόγγων, τοΰ ίσου, όπερ
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Πίν. 6

εΐναι ή τονική τής μελφδίας, καί τής υποτονικής ήτις είναι ό βαρύτερος φθόγ-
γος τοΰ άσκαύλου' (βλ. κατωτ., σ. 70, μουσ. παράδ., άρ. III").

Τό χόρδισμα τής τσαμπούνας άποτελεΐ άπαραίτητον προϋπόθεσιν διά τήν
κανονικήν λειτουργίαν καί καλήν άπόδοσιν αυτής.

Ό τσαμπουνιέρης, προτοΰ άρχίση τό κύριον παίξιμον τής τσαμπούνας,
εκτελεί δοκιμαστικώς μίαν μελφδίαν διά νά έξακριβώση, εάν οΐ φθόγγοι τών
αυλών εύρίσκωνται έν άπολύτω ισορροπία μεταξύ των. Διότι τό όργανον τούτο,
λόγω των υλικών έξ ών κατασκευάζεται άλλά καί τοΰ πρακτικοΰ τρόπου τής
κατασκευής του, παρουσιάζει εύπάθειαν, δηλ. έπηρεάζεται ευκόλως άπό τήν
άτμοσφαιρικήν κατάστασιν, ιδίως όταν παραμένη έπί τι χρονικόν διάστημα άχρη-
σιμοποίητον. "Ενεκα τούτου οί φθόγγοι άλλοιοΰνται διαφοροτρόπως.
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'Εάν ό άσκαύλης διαπιστώση κατά τήν δοκιμήν διαφοοάν μεταξύ των
φθόγγων τών δυο αυλών, οιτινες δημιουργούν- ούτω δυσάρεστον άκουσμα, τότε,
άφοϋ έξακριβώση ποίοι είναι οί φθόγγοι ούτοι, δια νά τούς έπαναφέρη είς από-
λυτον ταυτοφωνίαν μεταξύ των, κλείει ή ανοίγει αναλόγως τήν άντίστοιχον όπήν
διά μαλακού κηρού ή τοποθετεί εις τό έσωτερικόν ενός τών αύλών από τού ανοί-
γματος τής χοάνης έν μικρόν χόρτον" (βλ. άνωτ., είκ. 1, 7).

Ή τσαμπούνα κατά τήν εκτέλεσιν τών διαφόρων μελωδιών συνοδεύεται
κατά κανόνα ύπό μικρού τυμπάνου, τό όποιον ονομάζεται ύπό τών λαϊκών οργα-
νοπαικτών τουμπάκι (βλ. είκ. 4). Τούτο κρούεται διά τών δακτύλων άμφο-
τέρων τών χειρών ή μέ δύο ξύλα έπί τής μιάς μόνον έπιφανείας του. Ή κρούσις
αποδίδει τήν εκάστοτε ρυθμικήν μορφήν τής έκτελουμένης εις τόν άσκαυλον
μελωδίας.

Κατωτέρω παραθέτομεν έξ μουσικά παραδείγματα εκ τών τριών, ώς ανω-
τέρω, τύπων τής τσαμπούνας, ήτοι έκ τοΰ τύπ. Α' τρία, τοΰ Β' δύο και τοΰ Γ' έν.
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ΣΗΜ.— Κατά την έκτνπωσιν της μελέτης ταύτης ελαβον γνώσιν του ειδικού βιβλίου τον
Anthony Baines (Bagpipes, Oxford 1960'J, το όποιον δυστυχώς δεν κατέστη δννατόν να λάβω υπ'
οχριν μου-

résumé

La cornemuse dans les îles de Grèce

La cornemuse, connue déjà depuis l'antiquité, existe encore aujourd'hui
dans le monde Hellénique sous deux formes: la première répandue dans les
Iles de la Grèce (voir fig. 2 et 3) sous les noms de tsambouna, askavli, etc.,
la seconde connue dans la Grèce continentale sous le nom de gaïda (fig. 1
et 4). Cette forme survit d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe.

Dans cette étude l'auteur examine spécialement le premier type qu'on
rencontre surtout dans les Cyclades, le Dodécanèse et l'Ile de Crète.

La partie principale de l'instrument qui produit les sons se compose
d'une base oblongue creuse de 30 à 35 cm. faite d'un bois spécial ou d'un
roseau, et se terminant en entonnoir de forme droite ou courbe.

Dans la cavité on place deux chalumeaux de même longueur (voir
fig. 8), sur chacun desquels 011 ouvre d'habitude cinq trous d'égale gran-
deur (type A). Le tuyau de droite peut avoir parfois trois trous et celui de
gauche cinq (type B), ou un trou seulement au tuyau droit et cinq sur celui
de gauche (type C. Voir également les fig. 6, 7, 8).

Dans la partie supérieure de la base et les côtés postérieurs il existe
un autre sillon, long de 7 à 8 cm, dans lequel on place deux petits chalu-
meaux de 4 à 5 cm. chacun, les «bibikia». fermés à l'un des bouts et sur
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la surface desquels on entaille une languette. Les parties ouvertes de ces
petits chalumeaux s'insèrent dans la cavité du sillon de la base (voir
fig. 12, 13, 14).

La «tsambouna» fonctionne de la même manière que la cornemuse
commune. L'instrument produit six sons, lesquels forment une sixte ma-
jeure, contenant deux tons, un demi ton, deux tons, soit les notes : sol, la,
si, do, ré, mi. Des ces tons on emploie comme tonique la note la, et moins
fréquemment les notes si et do, c.à.d. que c'est le mode diatonique du la
qui prédomine.

Les six tableaux publiés aux pages 63, 64, 65 et 66 montrent la ma-
nière dont les trois types de «tsambpuna» produisent les sons, ainsi que
les doigtés appropriés.

Les cercles noirs montrent les trous bouchés par les doigts de l'instru-
mentiste, tandis que les cercles blancs montrent les trous non bouchés. La
combinaison des trous bouchés ou ouverts produit les différents sons de
l'instrument.

Des exemples de mélodies jouées sur chacun de trois types de cor-
nemuse (tsambouna) sont publiés dans les pages 67 à 71.


