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Πρόλογος 

 

Το θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας προέκυψε, όπως είναι φυσικό, από το 

προσωπικό ενδιαφέρον μου για τις μεταβολές που υπέστη ανά την Ιστορία το όργανο 

επιλογής μου, το πλάγιο φλάουτο. Επιδίωξα, όμως, η επισκόπηση αυτή να μην αποτε-

λέσει ξερή καταγραφή των μηχανικών αλλαγών – με έναν προκαταρκτικό, έστω, έ-

λεγχο των πολυάριθμων διαθέσιμων πηγών έγινε εμφανές πως επρόκειτο για ένα θέμα 

χιλιοειπωμένο. Αντίθετα, προτίμησα να ακολουθήσω μια διαφορετική σκοπιά, την ο-

ποία, αν και όχι εντελώς πρωτότυπη, τη θεώρησα ιστορικά και καλλιτεχνικά ακριβέ-

στερη. Ειδικότερα, αποφάσισα να παρουσιάσω την εξέλιξη του φλάουτου σε συνάρ-

τηση με τις κοινωνικές, πολιτικές, και μουσικές εν γένει αλλαγές που την επηρέασαν, 

συμπεριλαμβάνοντας, ταυτόχρονα, παραδείγματα του πώς οι σύγχρονοι συνθέτες αντι-

μετώπισαν την εξέλιξη αυτή, όπως και του τρόπου με τον οποίο το μεταχειρίστηκαν 

στις συνθέσεις τους. 

Έκανα αναφορά σε μια «ιστορικά και καλλιτεχνικά ακριβέστερη» σκοπιά, διότι 

από τη μελέτη μου κατέστη προοδευτικά ορατή η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τόσο των 

διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών πεδίων και των Τεχνών, όσο και της μουσικής κα-

τασκευαστικής θεωρίας και πράξης. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθούν σω-

στά τα μουσικά ρεύματα κάθε εποχής χωρίς τη διασύνδεσή τους με το γενικότερο πε-

ριβάλλον της. Έτσι, έστω και αν η εργασία αυτή παρουσιάζει και διασαφηνίζει γεγο-

νότα ήδη γνωστά στην ευρύτερη μουσική επιστημονική κοινότητα, ελπίζω πως τα συ-

μπεράσματά της προσφέρουν μια νέα ματιά στα ιστορικά γεγονότα αυτά. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου, κ. Κατρίν Τσεντς, για την πο-

λύτιμη καθοδήγηση κατά την έρευνα και συγγραφή, καθώς και την οικογένειά μου, για 

την αμέριστη συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια διαμόρφωσης της εργασίας 

αυτής. 

 

 

 

 

 

                                                



ii 

 

Εισαγωγή 

 

Η οικογένεια του φλάουτου είναι μια οργανική υπο-ομάδα εξαιρετικά ευέλικτη, 

καθώς περιέχει επιμήκη και πλάγια πνευστά μουσικά όργανα πολλών διαφορετικών 

ειδών, με μοναδικό κοινό στοιχείο, σε πολλές περιπτώσεις, την παραγωγή ήχου πάνω 

στην ίδια ακουστική αρχή. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται, αποκλειστικά, η κα-

τασκευαστική πρόοδος του περισσότερο διαδεδομένου στην κλασική μουσική τύπου, 

του φλάουτου Boehm, στο οποίο γίνεται αναφορά και ως πλάγιο φλάουτο ή φλάουτο 

τραβέρσο και που στις μέρες μας μεσουρανεί στο μουσικό στερέωμα, τόσο σε συμφω-

νικό, όσο και σε σόλο ρεπερτόριο, αποδεικνύοντας τις τεχνικές και καλλιτεχνικές δυ-

νατότητες που προσφέρει. 

Έκρινα λειτουργική τη διαίρεση της πτυχιακής σε οκτώ κεφάλαια, με κριτήριο 

τα χρονικά πλαίσια της εξέλιξης αυτής. Ξεκινώντας από τους προϊστορικούς πολιτι-

σμούς του 1ου κεφαλαίου και τη σύντομη καταγραφή των παραδόσεων και δοξασιών 

που ανέδειξαν το πλάγιο φλάουτο, η επισκόπηση συνεχίζεται στο 2ο κεφάλαιο με τον 

Μεσαίωνα και την περιγραφή του ταξιδιού του πλάγιου φλάουτου από την Ανατολή 

στη Δύση, ενώ στο 3ο κεφάλαιο διαφαίνεται η μεταλλαγή του ρόλου του οργάνου κατά 

την Αναγέννηση, οπότε και ο χαρακτήρας του απέκτησε μεγαλύτερη σημασία. Προ-

χωρώντας στο 4ο κεφάλαιο και στο Μπαρόκ, είναι πλέον καταφανής η ενασχόληση 

μουσικών και κατασκευαστών με το φλάουτο και τα γνωρίσματά του, αλλά και η επι-

θυμία για τη βελτίωσή του, κάτι το οποίο αντανακλάται στη συγγραφική και συνθετική 

παραγωγή της εποχής. Στη συνέχεια, στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η «χρυσή εποχή» 

του Κλασικισμού και η απογείωση του μελωδικού χαρακτήρα του πλάγιου φλάουτου, 

η οποία σε συνδυασμό με τις διάφορες μηχανικές αλλαγές προετοίμασε το έδαφος για 

την περαιτέρω ανέλιξή του. Αυτή γίνεται εμφανής στο 6ο κεφάλαιο, οπότε και βλέ-

πουμε τη δημιουργία του μοντέρνου, ουσιαστικά, φλάουτου ήδη από το Ρομαντισμό 

και τη συνέπεια της καινοτομίας αυτής στη μουσική κοινότητα. Στο 7ο κεφάλαιο ανα-

λύεται επιγραμματικά η Γαλλική σχολή του φλάουτου Boehm, ως σημαντικός σύνδε-

σμος του 19ου με τον 20ό αι. Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο επιδεικνύεται η κατάσταση της 

οργανοπαιξίας του φλάουτου, από τον 20ό αι. και έπειτα, κάνοντας εμφανή την κυρί-

αρχη σημασία του στη μουσική της σύγχρονης εποχής. 
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1. Προϊστορικοί πολιτισμοί 

 

Εάν οι μουσικολογικοί ερευνητές μπορούν να δηλώσουν κάτι με βεβαιότητα, 

αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία εντοπισμού μίας και μοναδικής χρονικής στιγμής που 

σηματοδοτεί τη δημιουργία των οργάνων τύπου φλάουτου γενικότερα και του πλάγιου 

φλάουτου ειδικότερα.1 Αν και τα αρχαιολογικά ευρήματα συγκλίνουν στην ύπαρξη 

πνευστών οργάνων τύπου φλάουτου μέχρι και 40.000 χρόνια πριν, κατά προσέγγιση, η 

αρχή τους αυτή καθαυτή χάνεται στην αρχαιότητα. Τα πνευστά όργανα αποτέλεσαν, 

άλλωστε, από πολύ νωρίς τη φυσική προέκταση του πρωταρχικού ανθρώπινου μουσι-

κού οργάνου, δηλαδή της ανθρώπινης φωνής. Εικάζεται, πάντως, ότι ο πειραματισμός 

με την παραγωγή ήχων, αρχικά αποκλειστικά μέσω των φωνητικών χορδών και στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας ως μέσo υλικά όπως το ξύλο και τα κόκκαλα των ζώων, 

υπήρξε το έναυσμα για τη δημιουργία και τη μετέπειτα εξέλιξη των διαφόρων πνευ-

στών οργάνων. Η έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου να συντονίζεται ρυθμικά και να 

συνδυάζει ρυθμό και μελωδία εκφραζόταν, αρχικά, περισσότερο ως ένστικτο, με πρω-

τόγονους φωνητικούς πειραματισμούς.2 

Η εμφάνιση των διαφόρων ειδών του πρώιμου φλάουτου δεν είναι ακόμα χρο-

νικά ακριβής. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ως προς το εάν οι «σφυρίχτρες», 

φαινομενικά απλοϊκές μορφές της οικογένειας του φλάουτου αλλά εν τέλει αρκετά πο-

λύπλοκες στη μηχανική τους, προηγήθηκαν του φλάουτου με τη μορφή ενός απλού 

σωλήνα, τοποθετημένου ευθεία ή πλάγια.3 Υφίσταται, ωστόσο, η γενική παραδοχή πως 

η μία μορφή επηρέασε σε αρχικό στάδιο την άλλη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν 

να καθοριστεί με ακρίβεια ποια ήταν η «πρωτότυπη». Το βέβαιο είναι πως οι αρχαιο-

λογικές ανασκαφές εντόπισαν δείγματα των απλών αυλών, αρχικά, προερχόμενα από 

την παλαιολιθική εποχή, όμως του πλάγιου φλάουτου από την όψιμη νεολιθική εποχή. 

 

 

 

 

                                                           

1 Philip Bate, The Flute (London: Ernest Benn Limited, 1969), 51. 
2 Curt Sachs, The History of Musical Instruments (New York: Dover Publications, Inc, 2006), 25 – 26. 
3 Bate, 52 – 53. 
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1.1. Μουσικό υπόβαθρο 

 

Η συνειδητή ενασχόληση με την οργανική ηχητική παραγωγή προέκυψε αρχικά 

από τα θρησκευτικά έθιμα του κάθε πολιτισμού και εκφραζόταν μέσα από τελετουρ-

γίες, όπου χρησιμοποιούνταν η μουσική τόσο ως συνοδεία, όσο και ως αναπόσπαστο 

κομμάτι. Το φλάουτο, ως όργανο με έντονα συμβολικό χαρακτήρα, συνόδευε σε ιερές 

τελετές το δίπολο γέννησης και θανάτου, καθιερώνοντας με το φαλλικό του σχήμα ένα 

σύμβολο ευγονίας και γονιμότητας. Ενδεχομένως, σε μια πιο εξειδικευμένη έρευνα για 

τη χρήση του προϊστορικού φλάουτου, ανακαλύπτει κανείς το ρόλο του ως μέσο νοη-

τής σύνδεσης μεταξύ γήινου και θείου. Συγκεκριμένα, στις τελετουργικές πράξεις τα 

φυσικά υλικά μετασχηματίζονταν στη μορφή του φλάουτου, καθώς ήταν διαδεδομένη 

η αντίληψη πως το όργανο καθιστούσε δυνατή την επικοινωνία με τα πνεύματα και ως 

εκ τούτου αποτελούσε «αγωγό» των αιτημάτων για καλή υγεία και ευνοϊκές καιρικές 

συνθήκες.4  

Αξιοσημείωτο για την ιστορική καταγραφή, και ειδικά για την παρούσα επι-

σκόπηση, αποτελεί το συμπέρασμα ότι αφετηρία για τις εξελίξεις της μουσικής κατά 

το χρονικό διάστημα μεταξύ του προϊστορικού ανθρώπου και των πρώιμων πολιτισμών 

αποτέλεσαν οι κοινωνικές μεταβολές. Επεξηγώντας· η καθιέρωση της κοινότητας που 

λειτουργεί στη βάση του «δούναι και λαβείν» και η ανάθεση ορισμένων εργασιακών 

καθηκόντων σε κάθε μέλος της, με την επακόλουθη εμφάνιση των κοινωνικών τάξεων, 

οδήγησε στην διάκριση μεταξύ των οργανοπαικτών «του συρμού» και των επαγγελμα-

τιών μουσικών. Παραφράζοντας τον  μουσικολόγο και οργανολόγο Sachs, τη θέση του 

ευρέος λαού, που τραγουδά και παίζει μουσική με κίνητρο την επαφή με τα μαγικά 

πνεύματα και την κοινωνική διασύνδεση μέσω της τελετουργίας, καταλαμβάνει πλέον 

η τάξη των καθορισμένων μουσικών. Οι πρώτες ύλες εξευγενίζονται – τα κόκκαλα των 

ζώων δίνουν σταδιακά τη θέση τους στο ξύλο και η όψη τους υφίσταται διαρκή βελτί-

ωση. Ως εκ τούτου, το φλάουτο αυτής της περιόδου εξελίχθηκε σταδιακά και έγινε 

αντικείμενο συνεχούς έρευνας και πειραματισμού, με σκοπό να βελτιωθεί όσο το δυ-

νατόν περισσότερο. Επομένως, μεγάλο ρόλο έπαιξε, αδιαμφισβήτητα, η κοινωνική 

πρόοδος, δημιουργώντας καινούριες μουσικές και ερμηνευτικές δυνατότητες. 

                                                           
4 Anthony Baines, Woodwind Instruments and their History (New York: Dover Publications, Inc, 

1991), 171. 
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Οι εν λόγω αλλαγές συνετέλεσαν, λοιπόν, στην ανάπτυξη των πνευστών οργά-

νων στους αρχαίους πολιτισμούς – ξεκινώντας από τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και 

το Ισραήλ, συνεχίζοντας στην Ελλάδα και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίς ωστόσο 

να παραγκωνίζεται η Άπω Ανατολή, με τους εξαιρετικά εξελιγμένους πολιτισμούς της 

Κίνας και της Ιαπωνίας, αλλά και η Αμερικανική ήπειρος, όπου οι ιθαγενείς κάτοικοι 

καλλιέργησαν τη δική τους μουσική έκφραση, κάθε λαός διέθετε τον δικό του μουσικό 

«εκπρόσωπο» στα πνευστά. Ήταν, μάλιστα, εμφανείς οι επιρροές και η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Ενδεικτικά, αναφέρονται το κινεζικό dizi και το 

ινδικό bansuri, δύο από τα αρχαιότερα παραδείγματα πλάγιου φλάουτου, με απεικονί-

σεις και γραμματειακές αναφορές που επιδεικνύουν πως οι προκάτοχοί τους υπήρχαν 

από την 9η χιλιετία π.Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Κινεζικό πλάγιο φλάουτο (dizi). http://www.uscycs.org/instruments/dizi/ (ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμ-

βρίου, 2017). 

 

 

 

 

 

 

http://www.uscycs.org/instruments/dizi/
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2. Μεσαίωνας 

 

Η εποχή του Μεσαίωνα αποτελεί, κατά την ερευνητική κοινότητα, την περίοδο 

κατά την οποία το πλάγιο φλάουτο άρχισε να εξαπλώνεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Ενώ χρονολογικά είναι εύκολος ο διαχωρισμός μεταξύ Μεσαίωνα και Αναγέννησης, 

στη μουσική πραγματικότητα, και επομένως στην ιστορία του φλάουτου, είναι αδύνατο 

να υπάρξει διακριτή γραμμή ανάμεσα στις δύο περιόδους, εφόσον επρόκειτο για μια 

διαρκή διαδικασία μεταβολών και αλληλεπιδράσεων. Ιδιαίτερα κατά την αλληλεπικά-

λυψη των δύο περιόδων, το φλάουτο διαθέτει παρόμοια κατασκευαστικά χαρακτηρι-

στικά, αλλά διαφορετικό  ρόλο στη μουσική χρήση. 

 

2.1. Το πλάγιο φλάουτο στην ευρωπαϊκή ήπειρο 

 

Είναι γεγονός πως από το Μεσαίωνα δεν έχουν επιβιώσει ούτε ατόφια μουσικά 

όργανα της εποχής, αλλά ούτε και παρτιτούρες με ξεκάθαρες σημειώσεις ενορχήστρω-

σης, κάτι το οποίο δυσκολεύει το έργο του ερευνητή μουσικολόγου.5 Επομένως, καθί-

σταται αναγκαία η άντληση πληροφοριών από το χώρο της τέχνης, κυρίως, καθώς και 

από το συγγραφικό κόσμο. Όσον αφορά τον τομέα της τέχνης, είναι εμφανές ότι εξα-

κολουθούσε να υπάρχει η μυθική προέκταση των πνευστών, και συγκεκριμένα του αυ-

λού και του φλάουτου, καθώς πολλές από τις εικονογραφήσεις απεικονίζουν ανθρώ-

πους και μυθικά πλάσματα να έρχονται σε επαφή με όχημα το φλάουτο.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές και τα σύγχρονα συμπεράσματα των ερευνη-

τών, το πλάγιο φλάουτο δεν αποτελεί κληροδότημα του αρχαίου ελληνικού και του 

ρωμαϊκού πολιτισμού στην ευρωπαϊκή μουσική ιστορία. Αντίθετα, είναι πλέον επιβε-

βαιωμένο πως, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών ακόμα μουσικών οργάνων, αυτό 

έφτασε στην Ευρώπη από την Ασία, ακολουθώντας τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των 

δύο ηπείρων και με ενδιάμεσο σταθμό τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όπως προαναφέρ-

θηκε εξάλλου, δύο από τα αρχαιότερα, αν όχι τα αρχαιότερα, πλάγια φλάουτα, είναι τα 

ασιατικά dizi και bansuri. Πρέπει, όμως, να ληφθούν υπόψη και οι ενδείξεις ύπαρξης 

                                                           
5 Ardall Powell, The Flute (New Haven and London: Yale University Press, 2002), 7. 
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του φλάουτου σε ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Συγκεκριμένα, η ανασκαφή ενός ετρου-

σκικού τάφου ο οποίος περιείχε, μεταξύ των υπόλοιπων ευρημάτων, ένα πλάγιο φλά-

ουτο (2ος αι. π. Χ.), η εύρεση ενός αρχαιοελληνικού νομίσματος με στάμπα το όργανο 

(169 μ.Χ.),6 αλλά και η λογοτεχνική μνεία στις μουσικές ικανότητες του Ρωμαίου αυ-

τοκράτορα Νέρωνα, ο οποίος ήταν γνώστης του φλάουτου,7 υποδεικνύουν ότι το μου-

σικό όργανο ήταν γνώριμο στους ευρωπαϊκούς λαούς. Ωστόσο, είναι τόσο αραιές οι 

αναφορές αυτές, σε σχέση με το υλικό το οποίο υποστηρίζει την ύπαρξη πνευστών με 

γλωττίδα, ώστε το λοξό φλάουτο να θεωρείται περιορισμένης εξάπλωσης στην Ευρώπη 

κατά την περίοδο αυτή. 

Συμπερασματικά, οι εμπορικές γραμμές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, οι οποίες 

είχαν εγκαθιδρυθεί ήδη πριν τις Σταυροφορίες, μετέφεραν εκτός από προϊόντα και τις 

κατασκευαστικές αρχές μουσικών οργάνων εν γένει και των πλαγιαύλων ειδικότερα. 

Η θεωρία αυτή αποκτά πιο γερά θεμέλια αν εξετάσει κανείς τις εικόνες της βυζαντινής 

τέχνης οι οποίες περιλαμβάνουν το πλάγιο φλάουτο και πιστοποιούν την υπόθεση πως 

ενδιάμεσο σταθμό στην εν λόγω πολιτισμική μεταφορά αποτέλεσε το Βυζάντιο. Την 

πορεία ακολούθησε η Γερμανία, όπου και ξεκίνησε η διάδοση του λοξού φλάουτου, το 

οποίο πήρε, μάλιστα, το όνομα «Γερμανικό φλάουτο». Η διαδρομή αυτή αποδεικνύεται 

με τον καλύτερο τρόπο αν εξετάσει κανείς την παραδοσιακή μουσική των ενδιάμεσων 

χωρών και περιοχών (Ρουμανία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, Βοημία, Αυστρία 

και Ελβετία), όπου επικρατεί μέχρι και σήμερα το πλάγιο φλάουτο, κάτι στο οποίο 

συγκλίνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα, με κυριότερα μια ουγγρική μικρογραφία8 του 

1100 και μια τοιχογραφία στον καθεδρικό ναό του Κιέβου. 

 Στη Γερμανία, παρόλο που δεν κατέλαβε τη σημαντική θέση την οποία  κατεί-

χαν το μεσαιωνικό βιολί (fiddle) και η άρπα, το φλάουτο χρησιμοποιήθηκε συχνά συν-

δυαστικά με αυτά σε σύνολα μουσικής δωματίου. Εκτός, βέβαια, από αυτό το «αριστο-

κρατικό» του προφίλ, απέκτησε και άλλες χρήσεις, χάρη στην ευελιξία και ποικιλο-

μορφία του, ιδιαίτερα αφού η εξάπλωσή του συνέχισε νοτιοδυτικά, πέρα από το Ρήνο, 

στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ισπανία. Μάλιστα, από το 1285, στιγμή στην οποία 

χρονολογείται ένας μουσικός κατάλογος του Adenet le Roi που συμπεριλαμβάνει το 

πλάγιο φλάουτο, φημολογείται πως το όργανο είχε φτάσει στη Γαλλία. Σημαντική 

γραμματειακή μνεία αποτελεί, ακόμη, έγγραφο του Guillaume de Machaut (14ος αι.) 

                                                           
6 Sachs, 158. 
7 Bate, 67. 
8 Aquamanile. Ό.π., 68. 
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στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά σε “flaustes traversaines” (πλάγια φλάουτα) και 

“flaustes dont droit joues quand tu flaustes” (φλάουτα που παίζονται ευθεία/κάθετα). 

Γίνεται, επομένως, σαφές πως τόσο το επίμηκες φλάουτο (recorder = φλογέρα ή φλά-

ουτο ντόλτσε), όσο και ο πλαγίαυλος ήταν τότε γνωστά και διαδεδομένα.9 Στην Ισπα-

νία η άφιξη του φλάουτου αναπαρίσταται στο χειρόγραφο Cantigas de Santa Maria 

(13ος αι.), ενώ στην Αγγλία η πρώτη γραμματειακή αναφορά χρονολογείται το 1492 

και πρόκειται για μια καταγραφή εξόδων εκ μέρους του βασιλιά Ερρίκου Η’ περί «φλά-

ουτων με θήκη» (“flotes with a case”). Η συλλογή του βασιλιά, μάλιστα, προσφέρει 

από μόνη της πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα του πλάγιου φλάουτου 

στη μεσαιωνική Αγγλία, καθώς κατά το θάνατό του (1547) αριθμούσε εβδομήντα δύο 

κομμάτια.10 

 

   Μινιατούρα που απεικονίζει πλαγίαυλο, fiddle και τραγουδιστή (Meister Rumslaut, 1340). Powell, 9. 

 

                                                           
9 Bate, 69. 
10 Murray Campbell, Clive Greated and Arnold Myers, Musical Instruments: History, Technology and 

Performance of Instruments of Western Music (New York: Oxford University Press, 2004), 125. 
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3. Η μετάβαση από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση 

 

Με την άφιξη της Αναγέννησης παρατηρήθηκε μια καθοριστική αλλαγή σχε-

τικά τόσο με τον χαρακτήρα της οργανοπαιξίας, όσο και με το ρόλο της μουσικής γε-

νικότερα. Σημαντικότερο στοιχείο το οποίο ώθησε την εξέλιξη των μουσικών οργάνων 

αποτέλεσε η απελευθέρωση της οργανικής μουσικής από τη φωνή. Ενώ προ της Ανα-

γέννησης δημοφιλέστερη χρήση των οργάνων συνιστούσε η συνοδεία της φωνής, 

πλέον έγινε σύνηθες για τους οργανοπαίκτες να προσαρμόζουν φωνητικά κομμάτια 

στα μέτρα των οργάνων τους, κάτι το οποίο επεκτάθηκε σε μορφές όπως τα μοτέτα και 

τα μαδριγάλια σε τέτοιο βαθμό, ώστε συχνά στις εκδόσεις τους να αναγράφεται η υπό-

δειξη «για φωνή ή όργανο».11 Τέτοιοι πειραματισμοί συνέβαλαν στον καθορισμό συ-

γκεκριμένου στυλ και τεχνικής για κάθε όργανο και αποτέλεσαν, επίσης, το έναυσμα 

για τη δημιουργία πρωτότυπων συνθέσεων αποκλειστικά για όργανα. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε, επίσης, στη δημοσίευση μεθόδων για τη διδασκαλία και ατομική βελτίωση 

της τεχνικής του οργανοπαίκτη.  

Για το πλάγιο φλάουτο η πρώτη δημοσίευση μιας τέτοιας μεθόδου έλαβε χώρα 

το 1535, από τον Ιταλό Sylvestro di Ganassi. Όσον αφορά το γενικότερο πολιτικό και 

κοινωνικό κλίμα της εποχής, η Μεταρρύθμιση του Λούθηρου συνετέλεσε στην αποδέ-

σμευση του αλφαβητισμού και της μουσικής διαπαιδαγώγησης από τα ανώτερα κοινω-

νικά στρώματα, εφόσον βλέψη των Μεταρρυθμιστών ήταν η εύκολη πρόσβαση του 

λαού σε κάθε θρησκευτική/λειτουργική δραστηριότητα. Η φιλοδοξία αυτή, σε συνδυα-

σμό με την άνοδο της τυπογραφίας στην Ευρώπη, συνετέλεσε στη δημιουργία ευρύτε-

ρης βιβλιογραφίας σχετικά με τα μουσικά όργανα της εποχής εν γένει και το φλάουτο 

ειδικότερα.12 

 

3.1. Γραμματειακές αναφορές στο πλάγιο φλάουτο 

 

Στη σχετική βιβλιογραφία ανήκει, καταρχάς, μια αναφορά, η οποία πληροφορεί 

την ερευνητική κοινότητα για τη μορφή του μεσαιωνικού και αναγεννησιακού φλάου-

του. Πρόκειται για την παλαιότερη τυπωμένη μουσική πραγματεία, Musica getuscht 

                                                           
11 “to be sung or played”. Sachs, 297. 
12 Powell, 33. 
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und auszgezogen (1511), του Γερμανού μουσικολόγου Sebastian Virdung, όπου συνα-

ντώνται, σχεδόν αποκλειστικά, πληροφορίες για τη μιλιταριστική χρήση του πλάγιου 

φλάουτου. Ειδικότερα, ήδη από τα μέσα του 15ου αι. άρχισε να χρησιμοποιείται, με το 

όνομα fife,  από το ελβετικό πεζικό σε συνδυασμό με το τύμπανο για τη ρυθμική προ-

έλαση των στρατευμάτων. Η τακτική αυτή, στις αρχές του 16ου αι., είχε εξαπλωθεί και 

στην υπόλοιπη ήπειρο, σε σημείο ώστε το σύνολο fife and drum να αποκτήσει ξεκά-

θαρο στρατιωτικό χαρακτήρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Σε μία ακόμη μελέτη, περισσότερο διεξοδική, γίνονται ορατά και άλλα στοιχεία 

σχετικά με τη σταδιακή μεταλλαγή της χρήσης του φλάουτου από το Μεσαίωνα στην 

Αναγέννηση. Πρόκειται για το έργο του Martin Agricola Musica instrumentalis 

deudsch (1529), όπου η καταγραφή τεσσάρων ξεχωριστών μεγεθών του πλάγιου φλά-

ουτου, στα οποία αναφέρεται ως Schweizer Pfeiffen, αποτελεί επιπρόσθετη απόδειξη 

ότι η οργανική μουσική ξεκινά, αυτήν την περίοδο, να αποχωρίζεται από την μέχρι 

πρότινος μεσαιωνική πρακτική της συνοδείας της φωνής. Τα διαφορετικά όργανα τα 

οποία παρουσιάζονται αντιστοιχούν σε μια διαφορετική φωνητική έκταση το καθένα, 

αν και το άλτο και το τενόρο μοιράζονται το ίδιο μέγεθος και τους ίδιους δακτυλισμούς, 

οπότε αντιμετωπίζονται ως μια μορφή.  

Η πραγματεία του Agricola περιλαμβάνει, ακόμη, συμβουλές τεχνικής για την 

οργανοπαιξία αντιπροσωπευτικές του στυλ της εποχής. Σύμφωνα με τη Nancy Hadden, 

ο Agricola εκθέτει, αρχικά, τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς των μελωδιών κατά ένα 

διάστημα 4ης ή 5ης πάνω, ώστε τα φωνητικά κομμάτια να ακούγονται καλύτερα στο 

πλάγιο φλάουτου, καταλήγοντας, εν τούτοις, πως η μεταφορά κατά μία οκτάβα πάνω 

ακούγεται «πιο φυσική» και αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του οργανοπαίκτη την 

απόφαση για «τον πιο άνετο» τρόπο ερμηνείας.13 Γίνεται επίσης λόγος για το ζήτημα 

του γλωττισμού – ο Agricola κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στη δακτυλική άρ-

θρωση αρχαιότερων πνευστών, όπως η γκάιντα, και στο σύγχρονό του πλάγιο φλάουτο, 

όπου η άρθρωση με τη γλώσσα του οργανοπαίκτη είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και α-

παραίτητη για ένα καλύτερο τεχνικό και ακουστικό αποτέλεσμα.14 

                                                           
13 Nancy Hadden, “The Renaissance Flute in the Seventeenth Century”, στο From Renaissance to Ba-

roque: Change in Instruments and Instrumental Music in the Seventeenth Century, εκδ. Jonathan Wain-

wright και Peter Holman (Burlington, USA: Ashgate Publishing Company, 2005), 113-143. 
14 Powell, 36. 
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Η αναφορά του Agricola σε περισσότερους από έναν τύπους πλάγιου φλάουτου 

είναι αντιπροσωπευτική των μουσικών τάσεων που επικράτησαν στη μουσική πραγ-

ματικότητα κατά την Αναγέννηση. Ειδικότερα, κατά το δεύτερο μισό του 16ου αι. πα-

ρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ μέρους των χρονικογράφων για τον ξεχωριστό 

χαρακτήρα κάθε οργάνου στις συνθέσεις – εν ολίγοις, για την ενορχήστρωση. Κάτι 

τέτοιο αναπόφευκτα οδήγησε στον πειραματισμό και την ενασχόληση με τα διαφορε-

τικά ηχοχρώματα των οργάνων. Ευνοήθηκε, ως αποτέλεσμα, η πολυφωνία και η αντί-

θεση της υφής, συχνά από ολόκληρες ομάδες ομοειδών οργάνων, όπως ήταν τα φλά-

ουτα στα οποία αναφέρεται ο Agricola. Τέτοιες οικογένειες έγιναν γνωστές ως consorts 

και, όπως υποδεικνύουν συλλογές σαν αυτές της Ακαδημίας της Βερόνας (1569) και 

της Αυλής του Βερολίνου (1582), μπορούσαν να είναι και εξαιρετικά εκτεταμένες, με 

περισσότερα από 10 ομοειδή όργανα η καθεμία.15  

Με βάση τις παραπάνω αναφορές, στο σημερινό φλάουτο εξελίχθηκε το τότε 

άλτο/τενόρο, το οποίο ήταν κυλινδρικό, με έξι οπές και με χαμηλότερη νότα τη Ρε4.16 

Η έκτασή του, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση της μελέτη του Agricola το 

1545, καταλάμβανε δύο οκτάβες, ενώ ήταν δυνατή η παραγωγή τεσσάρων ακόμα νο-

τών, η οποία παραγωγή εξαρτώνταν από τις ικανότητες του οργανοπαίκτη. Όσον α-

φορά την πρώτη ύλη κατασκευής, αγαπημένο είδος ξύλου ήταν ο βούξος ή πυξός 

(boxwood), ένα υλικό το οποίο θεωρούνταν κατάλληλο για επεξεργασία και παραγωγή 

ενός άρτιου αποτελέσματος, τόσο τεχνικά όσο και εμφανισιακά. Βέβαια, με κριτήριο 

την εμφάνιση, επιλεγόταν επίσης ξύλο όμορφου χρώματος, όπως η δαμασκηνιά και η 

κερασιά, ώστε το αποτέλεσμα να συνάδει με τις αντιλήψεις της εποχής για την ομορφιά 

των μουσικών οργάνων.17 

Εκτός από τις προαναφερθείσες πραγματείες του Virdung και του Agricola, α-

ξιοσημείωτοι είναι επίσης οι δύο τόμοι του Γερμανού Michael Praetorius Syntagma 

Musicum και De Organographia (1618 και 1619 αντίστοιχα), καθώς και η μελέτη Har-

monie Universelle του Martin Mersenne (1636). Οι δύο αυτοί λόγιοι επίσης αναφέρο-

νται στο φλάουτο στο έργο τους. Ο Praetorius, μάλιστα, διαχωρίζει τη στρατιωτική και 

πολιτική χρήση του πλάγιου φλάουτου χρησιμοποιώντας ακόμα και διαφορετική ορο-

λογία για τα δύο: Schweitzerpfeiff ή Feldpfeiff και Querflöte αντίστοιχα. 

 

                                                           
15 Baines, 239 – 240. 
16 Adam Carse, Musical Wind Instruments (New York: Dover Publications, Inc., 2002), 82. 
17 Bate, 202. 
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3.2. Οικογένειες ομοειδών οργάνων (consorts) και κατασκευα-

στικές βελτιώσεις 

 

Οι οικογένειες ομοειδών οργάνων αποτελούν το λόγο για τον οποίο η Αναγέν-

νηση προσέφερε τεράστιο οργανικό πλούτο. Όσον αφορά τη σημασία τους, συνετέλε-

σαν στη ρύθμιση του κουρδίσματος κάθε οργάνου, σε συνύπαρξη σε ομάδα ομοειδών 

ή ετερόκλητων οργάνων. Καθώς το φλάουτο αποτελούνταν τότε από ένα μόνο κομ-

μάτι, ήταν αδύνατο να ρυθμιστεί η «intonation» – δηλαδή το κούρδισμα του βασικού 

φθόγγου και των υπολοίπων φθόγγων μεταξύ τους – με  κάποιον άλλον τρόπο πέρα 

από τη διόρθωση της μάσκας, τον έλεγχο της αναπνοής, αλλά και την προσεκτική το-

ποθέτηση των δακτύλων.18 Εξαίρεση, βέβαια, αποτελούσε το μπάσο φλάουτο της οι-

κογένειας, το οποίο αποτελούνταν από δύο κομμάτια, χωρίς, εντούτοις, να διευρυνθεί 

η χρήση του, ίσως εξαιτίας της χαμηλότερης έκτασής του. Η κατασκευή, επομένως, 

του πλάγιου φλάουτου, σε συνδυασμό με τη δυσκολία της ακριβούς τοποθέτησης των 

οπών, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν περισσότερο το επιθυμητό κούρδισμα, 

ώθησε τη δημιουργία περισσότερων και ποικίλων μορφών του ίδιου οργάνου, ώστε να 

καταστεί εφικτή η χρήση του σε συνδυασμό με άλλα όργανα. 

Άλλες πτυχές της τεχνοτροπίας της εποχής επίσης καθόρισαν το κατασκευα-

στικό σχέδιο του πλάγιου φλάουτου. Ο κυλινδρικός του σωλήνας, σύμφωνα με τον 

Rockstro, απέδιδε με δυνατό ήχο και καθαρή χροιά, αν και το χρώμα του ήχου ήταν 

αρκετά σκληρό σε σχέση με τη μετέπειτα εξέλιξή του.19 Αξιοπρόσεκτη είναι, ακόμη, η 

εξαιρετική δεξιοτεχνία της εποχής. Κατά το πνεύμα της Αναγέννησης, τα μουσικά όρ-

γανα ήταν από μόνα τους έργα τέχνης και δινόταν μεγάλη σημασία στη μορφή και την 

εικόνα τους, κάτι το οποίο υπογραμμίζει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών οργάνων 

της ίδιας οικογένειας. Το βέβαιο είναι πως το φλάουτο αποτελούσε ένα ευέλικτο όρ-

γανο, το οποίο ήταν εξίσου δημοφιλές σε στρατιωτικές εκδηλώσεις και σε συναυλίες 

δωματίου.  Πράγματι, έχει καταγραφεί η πορεία του από το πεδίο της μάχης στην εκ-

κλησιαστική μουσική και τη μουσική δωματίου σε ποικιλία μουσικών κομματιών και 

σε συνδυασμό με διάφορα άλλα όργανα, εκτός της οικογένειας του φλάουτου. 

Όσον αφορά το πεδίο της μουσικής δωματίου, από τις αρχές του 16ου αι. η πλη-

θώρα αναπαραστάσεων του πλάγιου φλάουτου σε πίνακες και εικόνες πιστοποιεί την 

                                                           
18 Hadden, 118. 
19 Baines, 249 – 250. 
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αυξανόμενη δημοτικότητά του στα οργανικά σύνολα. Μάλιστα, τα εικονογραφικά δε-

δομένα αφορούν αστούς και ευγενείς, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, μουσικούς και των 

δύο φύλων, με κύριες χώρες προέλευσης τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία αλλά και 

την Ολλανδία. Συχνός συνδυασμός φαίνεται να ήταν το συνταίριασμα του φλάουτου 

με λαούτο και φωνή, κατά τον οποίο το φλάουτο έπαιζε πολλές φορές την υψηλότερη 

μελωδική γραμμή.20 

Εν κατακλείδι, όλες οι πηγές που προέρχονται από την εποχή της Αναγέννησης 

αποδεικνύουν πως ο συντηρητισμός, εν μέρει, που διέπει την έννοια της οικογένειας 

των ομοειδών οργάνων είχε εντυπωσιακά μουσικά οφέλη, όχι μόνο στην κατασκευή 

των διαφόρων μουσικών οργάνων, αλλά και στον τρόπο χρήσης τους στην καθημερι-

νότητα, διαμορφώνοντας συνθήκες σταθερότητας απαραίτητης για την άνθιση της μου-

σικής δημιουργικότητας. Η ιστορική πραγματικότητα με τις μεταβολές της άλλαξαν 

και το πρόσωπο της Τέχνης, και επομένως η μονοχρωματική πολυφωνία δεν επρόκειτο 

να μείνει για πάντα ως η ιδανική έκφραση του συνθέτη και ερμηνευτή. Κατά συνέπεια, 

χαράκτηκε ο δρόμος για την επόμενη ιστορική περίοδο, η οποία αποτελούσε ένα ακόμη 

βήμα στη μουσική εξέλιξη. 

 

 

Οικογένεια ομοειδών πλάγιων φλάουτων (νο. 3) στο έργο του Praetorius De Organographia. Powell, 

51. 

                                                           
20 Powell, 44 – 45. 
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4. Μπαρόκ 

 

Με την είσοδο του 17ου αι. και μετά την έκδοση των ερευνών του Praetorius 

και του Mersenne, παρατηρείται μια περίοδος περίπου εξήντα ετών κατά την οποία, αν 

και διάφοροι μουσικοί ερευνητές κάνουν αναφορά στο πλάγιο φλάουτο, απουσιάζουν 

χειροπιαστές πληροφορίες σχετικά με την τεχνική και την κατασκευή του. Το ενδιαφέ-

ρον για το ζήτημα αυτό φαίνεται να αναζωπυρώνεται την τελευταία εικοσαετία πριν 

τον 18ο αι., οπότε και βλέπουμε πως το φλάουτο έχει ήδη αλλάξει ριζικά, τόσο κατα-

σκευαστικά, όσο και αναφορικά με το πλαίσιο χρήσης του. Πρόκειται για το φλάουτο 

τραβέρσο της εποχής Μπαρόκ, ή αλλιώς “flute allemande”, η οποία καθόρισε σε με-

γάλο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξή του μέσα από ένα νέο κοινωνικό και μουσικό πλαίσιο. 

 

4.1. Μουσικό υπόβαθρο 

 

Οι συνθέτες και οργανοπαίκτες στην αρχή της Μπαρόκ περιόδου ήταν αποφα-

σισμένοι να ξεχωρίσουν από τους προκατόχους τους, θέλοντας η τέχνη τους να αντι-

προσωπεύει το ανθρώπινο συναίσθημα. Η αλλαγή αυτή ξεκίνησε, για παράδειγμα, από 

τους Ιταλούς τραγουδιστές, οι οποίοι όπως μαρτυρεί και ο Mersenne συχνά εντυπωσί-

αζαν το κοινό με το πάθος και την ένταση της ερμηνείας τους.21 Το λυρικό μαδριγάλι, 

επομένως, κρίνεται πλέον ανεπαρκές ως μέσο μετάδοσης συναισθημάτων και στη θέση 

του αρχίζει δειλά να εμφανίζεται το μουσικό δράμα, με κυρίαρχες μορφές του την ό-

περα και το ορατόριο. 

Με όχημα την νέα αυτή τάση, παρουσιάστηκε μια ακόμα αντίθεση με την Ανα-

γέννηση. Στη θέση της ισορροπίας του πολυφωνικού ρεύματος, στο πλαίσιο του οποίου 

κάθε έκταση και ένταση φωνής και οργάνου αντιμετωπιζόταν ισότιμα, οι συνθέτες 

πλέον ευνοούν την κυριαρχία μίας φωνής/μελωδικής γραμμής έναντι των υπολοίπων, 

συμβάλλοντας, έτσι, στην επικράτηση του μονωδικού στυλ, το οποίο θεωρήθηκε πε-

ρισσότερο κατάλληλο για την έκφραση έντονων συναισθημάτων. 

                                                           
21 Sachs, 351. 
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Η οργανική μουσική χρειάστηκε, όπως είναι φυσικό, να υποστεί επίσης αλλα-

γές, ώστε να συμβαδίσει με το πνεύμα της εποχής. Όσα μουσικά όργανα κρίθηκαν α-

νεπαρκή στη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν ένα ευρύτερο φάσμα δυναμικών και 

μεγαλύτερη ευελιξία στην εναλλαγή ηχοχρωμάτων θεωρήθηκαν απαρχαιωμένα και έ-

παψαν να χρησιμοποιούνται. Τα υπόλοιπα όργανα δεν έμειναν, βέβαια, αναλλοίωτα, 

αλλά υπέστησαν εκτεταμένες μεταβολές στο πλαίσιο της προσαρμογής τους στη μου-

σική πραγματικότητα.  

Ως έκφραση των συγκεκριμένων μεταβολών, τις νέες μορφές του μουσικού 

δράματος άρχισαν να συνοδεύουν οργανικά σύνολα σύμφωνα με τις καινούριες μορ-

φολογικές δομές των sinfonie και ritornelli. Στα σύνολα αυτά επικρατεί γενικά το ηχό-

χρωμα των εγχόρδων, που ξεκινούν να αντιμετωπίζονται ως ομογενές σώμα με διαχω-

ρισμό εκτάσεων κατά το 166022 - ενώ, όμως, παράλληλα ενθαρρύνεται η εισαγωγή 

πνευστών οργάνων για τη διαφοροποίηση της υφής. Ακόμα και αν σε αυτό το πρώιμο 

στάδιο η αντιπαραβολή διαφορετικών οργάνων γίνεται με ομάδες αυτών, ευνοείται, 

έτσι, η πρόοδος της ενορχήστρωσης, αφού πλέον συγκεκριμένα όργανα αντιστοιχίζο-

νται με το επιθυμητό συναίσθημα μιας σκηνής του μουσικού δράματος.  

Το φλάουτο τραβέρσο αποτέλεσε ένα από τα ξύλινα πνευστά που μετά την αρ-

χική μεταστροφή στις προτιμήσεις των συνθετών, η οποία ευνόησε τα έγχορδα, εισή-

χθησαν ξανά στη μουσική σκηνή του Μπαρόκ. Η επαναφορά του δε συνέβη, βέβαια, 

στην αρχική του μορφή. Από τις γραπτές πηγές που χρονολογούνται στα τέλη του 17ου 

αι. επισημαίνεται πως όταν το πλάγιο φλάουτο ανένηψε από τη σύντομη περίοδο πα-

ρακμής του είχε ήδη αλλάξει ριζικά στην κατασκευή του. Ενώ διέθετε ακόμη έξι οπές, 

οι πειραματισμοί για τη βελτίωσή του συνεχίστηκαν σε ολόκληρη την περίοδο, μαρτυ-

ρώντας την εφευρετικότητα πληθώρας συνθετών, οργανοπαικτών και κατασκευαστών 

ανά την Ευρώπη. 

 

4.2. Το ζήτημα του κουρδίσματος: μεσοτονικό ή άνισα 

συγκερασμένο σύστημα 

 

Σε αντίθεση με το σημερινό καλοσυγκερασμένο σύστημα, μέχρι και τον Κλα-

σικισμό διαδεδομένο ήταν το μεσοτονικό ή άνισα συγκερασμένο κούρδισμα (meantone 

                                                           
22 Bate, 162. 
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temperament). Σύμφωνα με αυτό, ο τόνος διαιρούνταν σε εννέα ίσα μέρη, τα οποία με 

τη σειρά τους διακρίνονταν σε διατονικά και χρωματικά ημιτόνια. Οι δύο αυτοί τύποι 

ημιτονίων δεν ταυτίζονταν μεταξύ τους, παρά απείχαν 22 μόρια (cents). Η διαφορά 

αυτή, η οποία εκφραζόταν στις διέσεις και τις υφέσεις, καθιστούσε δύσκολη την παρα-

γωγή καθαρών διαστημάτων, την επίτευξη, δηλαδή, του αρμονικού στόχου της εποχής 

– κάτι το οποίο έκανε ακόμα περισσότερο επιτακτική την ανάγκη της τεχνικής ανα-

βάθμισης του φλάουτου, ώστε να επιτυγχάνεται το κούρδισμα των διαστημάτων. 

 

4.3. Η συμβολή των Hotteterre, του Quantz και άλλων 

Ευρωπαίων κατασκευαστών στη διαμόρφωση του 

φλάουτου τραβέρσο 

 

Αν και είναι αδύνατο να αποδώσουμε με σιγουριά τις εξελίξεις στην κατασκευ-

αστική πρόοδο του φλάουτου τραβέρσο κατά το Μπαρόκ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, 

συμπέρασμα της ερευνητικής κοινότητας είναι πως κεφαλαιώδη ρόλο σε αυτές έπαιξε 

μια ομάδα Γάλλων καλλιτεχνών και οργανοπαικτών, μελών της γαλλικής Αυλής κατά 

τη βασιλεία του Λουδοβίκου ΙΣΤ’ (1643 – 1715) και συντελεστών μεγάλου αριθμού 

μεταβολών στο σύνολο των ξύλινων πνευστών οργάνων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η 

οικογένεια των Hotteterre, διακεκριμένων κατασκευαστών οργάνων. Οι ερευνητές δι-

χάζονται ως προς το αν ο Jean ή ο Jacques Hotteterre ήταν ο «πατέρας» του μπαρόκ 

φλάουτου τραβέρσο, και επομένως καταλήγουν πως διάφορες γενιές της ίδιας οικογέ-

νειας, σε συνδυασμό με άλλους, εξίσου ταλαντούχους κατασκευαστές, χρήζουν μνείας 

για την πρόοδο αυτή.23 

Πρώτη αλλαγή που παρατηρείται στο πρώιμο Μπαρόκ φλάουτο είναι η αλλαγή 

της θέσης των οπών με σκοπό να εξυπηρετούν περισσότερο την τοποθέτηση του χεριού 

του οργανοπαίκτη. Εφόσον, βέβαια, η αλλαγή αυτή δεν έγινε τόσο με κριτήριο την 

ακουστική του οργάνου, όσο την άνεση του μουσικού, παρουσιάστηκαν προβλήματα 

με το κούρδισμα επιπλέον όσων προϋπήρχαν από την Αναγέννηση - η πρώτη και η 

δεύτερη οκτάβα ήταν συνήθως χαμηλές, ενώ χρωματικές νότες όπως η Φα# απαιτού-

                                                           
23 Powell, 66. 
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σαν εξαιρετικά άβολους δακτυλισμούς. Το γεγονός αυτό ήταν που οδήγησε στην πραγ-

ματοποίηση μιας πρόβλεψης του Mersenne προ πενηνταετίας:24 κρίθηκε αναγκαία η 

προσθήκη ενός, αρχικά κλειδιού, που όταν ήταν κλειστό σε θέση ανάπαυσης παρήγαγε 

τη Ρε# (≈ 1660).  Το βήμα αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικό, καθώς όχι μόνο 

διευκόλυνε την παραγωγή μιας νότας που προηγουμένως ήταν εφικτή μόνο με τη μισή 

κάλυψη της οπής, αλλά ακόμη αποτέλεσε το πρώτο βήμα ώστε το φλάουτο να γίνει 

πλήρως χρωματικό. 

Επιπρόσθετη καινοτομία αποτελεί η διαίρεση του φλάουτου σε τρία μέρη: την 

κεφαλή (head), τον κορμό (middle ή body), με τις έξι προϋπάρχουσες οπές, και το πόδι 

(foot joint) με το νέο κλειδί της Ρε#. Σκοπός ήταν να διορθωθεί το ζήτημα του κουρδί-

σματος, μέσω της καλύτερης κατανομής του βάρους και των οπών πάνω στο σώμα του 

οργάνου. Βέβαια, οι συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων δακτυλοθεσίας δεν ήταν εξαρχής 

ομοιόμορφες και παρουσίαζαν προβλήματα εφαρμογής η μία με την άλλη. Η οικογέ-

νεια Hotteterre, βέβαια, είχε ασχοληθεί με την κατασκευή άλλων μουσικών οργάνων, 

και συγκεκριμένα της γκάιντας, όπου το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες και αποδεκτό, 

Για το φλάουτο, όμως, δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στην αποδοχή του νέου 

οργάνου από τη μουσική κοινότητα που απαιτούσαν μελλοντική επίλυση.25 

Η επιτακτική ανάγκη της εποχής για πιο διαμορφωμένα ηχοχρώματα οδήγησε 

σε μια ακόμη ριζική αλλαγή, η οποία αφορά το σχήμα του φλάουτου τραβέρσο. Κατά 

το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, το κυλινδρικό σχήμα του φλάουτου τού είχε προσ-

δώσει χαρακτηριστικά μεγάλο και δυνατό ήχο, γεγονός το οποίο επέτρεψε και την ποι-

κίλη χρήση του. Ένα μειονέκτημα ήταν η οξύτητα του ήχου, που δεν άρμοζε στο νέο 

ηχόχρωμα. Η λύση που δόθηκε, φαινομενικά από την οικογένεια Hotteterre, ήταν η 

αντικατάσταση του κυλινδρικού με τον κωνικό σωλήνα. Με τον τρόπο αυτό, επηρεά-

στηκε η ακουστική του φλάουτου όσον αφορά τους αρμονικούς του, με αποτέλεσμα o 

ήχος από διαπεραστικός να γίνει γλυκύτερος και ελαφρύτερος, στοιχεία που συνδέθη-

καν, μάλιστα, γενικότερα με τον γαλλικό τρόπο παιξίματος του φλάουτου τραβέρσο. 

Μια άλλη απόρροια ήταν η μείωση του μεγέθους των οπών για λαμπερότερο ήχο αλλά 

και για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της στάσης των χεριών. 

                                                           
24 Nancy Toff, The Flute Book: a Complete Guide for Students and Performers, 2η εκδ. (Oxford: Ox-

ford University Press, 1996), 43. 
25 Baines, 276 – 277. 
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Τα παραπάνω στοιχεία συνετέλεσαν, σαφώς, στην αυξανόμενη απήχηση του 

φλάουτου τραβέρσο. Η αυξανόμενη, όμως, χρήση του και η γραφή όλο και περισσότε-

ρων έργων για φλάουτο, σόλο ή μουσικής δωματίου, έφερνε διαρκώς στο φως τις αδυ-

ναμίες που ακόμα υπήρχαν, όπως ήταν το κούρδισμα και η χροιά του ήχου, και επέτεινε 

την ανάγκη αντιμετώπισή τους. Ήταν κοινώς αποδεκτό πως ιδανικές τονικότητες για 

το φλάουτο τραβέρσο αποτελούσαν οι Σολ και Ρε μείζονα, λόγω του ότι ο χαμηλότερος 

φθόγγος ήταν το Ρε, και οι δακτυλισμοί ανοιγόκλειναν σε μεγάλο βαθμό διαδοχικά. 

Υπήρχαν, ωστόσο, και περίπλοκοι, μη διαδοχικοί δακτυλισμοί, όπως το Φα#, που έ-

πρεπε να χρησιμοποιηθούν. Για το λόγο αυτό χρειαζόταν να βρεθεί λύση στο ζήτημα 

του προβληματικού κουρδίσματος συγκεκριμένων φθόγγων. 

Το 1720, ο Γερμανός φλαουτίστας και συνθέτης Johann Joachim Quantz (1697 

– 1773) έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών, 

το οποίο ονομάστηκε corps de rechange. Συμπεριελάμβανε, καταρχάς, τη δημιουργία 

ενός ακόμη τμήματος στο σώμα του φλάουτου, διαιρώντας το έτσι σε τέσσερα μέρη – 

το υψηλό (upper), το χαμηλό (lower) και δύο ακόμη ενδιάμεσα τμήματα (upper-middle 

& lower-middle). Ο ορισμός της ονομασίας σηματοδοτεί, πρακτικά, πως πλέον παρέ-

χονταν διαφορετικά τμήματα του πρώτου μισού του φλάουτου, τα οποία μπορούσαν 

να τοποθετηθούν στο όργανο ανάλογα με την περίσταση για να ανταποκρίνονται στο 

κατά τόπους κούρδισμα. 

 

                               

 

Ο Quantz υποδεικνύει πως το corps de rechange είχε και άλλα μουσικά πλεο-

νεκτήματα πέρα από τη βελτίωση του κουρδίσματος και ότι η χρήση συγκεκριμένων 

 

Φλάουτο τραβέρσο των Folkers & Powell με τέσσερα διαφορετικά upper-middle τμήματα. 

http://www.oldflutes.com/baroq.htm (ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, 2017). 

http://www.oldflutes.com/baroq.htm
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τμημάτων με κριτήριο το κούρδισμά τους μπορούσε επίσης να συντελέσει στην καλύ-

τερη ερμηνεία των κομματιών. Ειδικότερα, παίζοντας τα γρήγορα μέρη ενός κοντσέρ-

του, ο σολίστας θα μπορούσε να μεταχειριστεί μια μακρύτερη κεφαλή, με πιο χαμηλό 

κούρδισμα, ώστε να είναι σε ισότιμη θέση με τη συνοδεία χωρίς να χαλάσει το κούρ-

δισμά του όταν παίζει με μεγαλύτερη ορμή. Στα αργά μέρη, τουναντίον, το υψηλότερο 

κούρδισμα ευνοούσε την πιο σκοτεινή ποιότητα του ήχου, αφού εξουδετέρωνε την πιο 

κλειστή μάσκα που αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί ο οργανοπαίκτης. Έτσι, υποτίθεται 

πως θα αντικαθιστούσε το μακρύ τμήμα με ένα πιο κοντό ή θα προσάρμοζε κατάλληλα  

τη θέση του φελλού, ο οποίος καλύπτει την κεφαλή του φλάουτου τραβέρσο. Είναι 

αξιοσημείωτα τα μέτρα που αναμενόταν να λάβουν οι σολίστες για να ερμηνεύσουν 

σωστά τη μουσική της εποχής. Μία τελευταία σύνδεση με το corps de rechange ήταν 

η τονικότητα του κομματιού – όταν επρόκειτο για Μιb ή Λαb, το χαμηλότερο κούρδι-

σμα θα επέτρεπε τον λαμπερότερο ήχο της νότας Λαb.26 

Μια επιπλέον απόπειρα βελτίωσης του φλάουτου τραβέρσο με στόχο τη μεγα-

λύτερη ευελιξία του ήταν η επιμήκυνση του ποδιού ώστε να περιλαμβάνει και το Ντο, 

κάτι που εικάζεται ότι θα ταίριαζε με την έκταση του σύγχρονού του όμποε. Σύμφωνα 

με τον Quantz, ωστόσο, η επιμήκυνση αυτή δε συνέβη λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές 

αναλογίες του υπόλοιπου φλάουτου, οδηγώντας σε ακόμα περισσότερα θέματα κουρ-

δίσματος. Η προσπάθεια αυτή, επομένως, δεν ευοδώθηκε παρά αργότερα. Ο Quantz 

άσκησε επίσης κριτική σε μια ακόμα εφεύρεση που αποδίδεται, μάλιστα, στον δάσκαλό 

του, Pierre Gabriel Buffardin. Της αποδόθηκε η ονομασία register,  εμφανίστηκε μετά 

το corps de rechange και αφορούσε τη διαίρεση του ποδιού σε δύο μέρη, κάτι το οποίο 

θεωρητικά θα βοηθούσε με «το εσωτερικό κούρδισμα του κατώτερου μισού του φλά-

ουτου».27 Ο Quantz κατέδειξε την αναποτελεσματικότητά του και αντιπρότεινε τη διαί-

ρεση της κεφαλής, ώστε το πάνω μέρος να μπορεί να προσαρμόζεται στην εσοχή του 

κάτω, συμβάλλοντας στο καλύτερο κούρδισμα.28 Η εφεύρεση αυτή αργότερα εξελί-

χθηκε, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται σήμερα, σε άλλη μορφή, στα σύγχρονα μοντέλα 

φλάουτου.  

Πραγματοποιήθηκαν, ακόμη, πειραματισμοί σχετικά με το υλικό του φλάουτου 

τραβέρσο. Από το 1690 άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως το ξύλο φρουτόδεντρων, 

                                                           
26 Baines, 292. 
27 Toff, 45. 
28 Johann Joachim Quantz, μτφρ. Edward R. Reilly, On Playing the Flute, 2η εκδ. (London: Faber and 

Faber Limited, 1985), 33 – 34. 
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όπως της αχλαδιάς, αλλά και του σφενταμιού, ενώ ταυτόχρονα τα πολυτελέστερα μο-

ντέλα περιλάμβαναν ελεφαντόδοντο στην κατασκευή τους. Ακόμη, ο ίδιος ο Quantz το 

1756 αναφέρθηκε στο lignum vitae, ή αλλιώς γουαϊάκο, ως ένα διαδεδομένο ξύλο με 

θετικά αποτελέσματα.29 Βέβαια, το κατά πόσο επηρεαζόταν και το ηχόχρωμα του ορ-

γάνου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, πόσο μάλλον όταν η σύνδεση μεταξύ 

της πρώτης ύλης ενός πνευστού οργάνου και του ήχου του αποτελεί, ακόμα και σή-

μερα, αντικείμενο έρευνας. 

Η μετατροπή του φλάουτου τραβέρσο σε πλήρως χρωματικό όργανο συνεχί-

στηκε με την προσθήκη επιπλέον κλειδιών, κάτι που το ξεχώρισε ανάμεσα στα υπό-

λοιπα ξύλινα πνευστά της ορχήστρας. Συγκεκριμένα, κατά το 1760 τρεις κατασκευα-

στές με έδρα το Λονδίνο – οι Pietro Florio, Caleb Gedney και Richard Potter – ξεκίνη-

σαν προσθέτοντας τρία επιπλέον κλειδιά, τοποθετώντας τα σε σημεία όπου τα αντί-

στοιχα δάχτυλα δεν είχαν κάποια λειτουργία. Τα νέα κλειδιά εξυπηρετούσαν την πα-

ραγωγή του Σολ#, του Σιb και του Φα. Με τον τρόπο αυτό, η μόνη νότα που απαιτούσε 

πολύπλοκο δακτυλισμό στην παρούσα έκταση του φλάουτου ήταν το Ντο. Έτσι, ακόμα 

και το Φα6, η υψηλότερη, τότε, νότα στην τρίτη οκτάβα του φλάουτου, η οποία έτεινε 

να αποφεύγεται λόγω του κακού της κουρδίσματος, μπορούσε να χρησιμοποιείται με 

ασφάλεια και συνολικά το κούρδισμα κάθε νότας βελτιώθηκε δραματικά.30 Εκείνοι ή-

ταν ακόμη που αναβίωσαν, τελικά, και την ιδέα ενός φλάουτου που θα ξεκινούσε από 

το Ντο4 και θα συμπεριλάμβανε, επίσης, το Ντο#, μέσω ενός κλειδιού που πρώτος 

εισήγαγε ο Quantz ήδη από το 1722. 

Τέλος, τόσο οι Hotteterre, όσο και ο Quantz προσέφεραν δακτυλισμούς διαφο-

ρετικούς για τις εναρμόνιες αλλοιώσεις (διέσεις και υφέσεις), ώστε να αντιμετωπιστεί 

η δυσκολία του κουρδίσματος στο μεσοτονικό σύστημα. 

Ακόμα και έτσι, βέβαια, η υποδοχή της μουσικής κοινότητας δεν ήταν αμέσως 

θετική, ειδικά εφόσον στην αρχή οι μηχανισμοί είχαν λειτουργικές δυσκολίες και οι 

οπές δεν έκλειναν πάντα ερμητικά. Επιπλέον, οι αλλαγές των δακτυλισμών φάνηκαν 

περίεργες στους οργανοπαίκτες. Πολλοί, μάλιστα, από αυτούς το θεώρησαν μέχρι και 

προσβολή προς την ικανότητα του καλλιτέχνη να απαιτούνται επιπλέον μέτρα για τη 

βελτίωση του ήχου και του κουρδίσματος, διότι ένας καλός οργανοπαίκτης θα έπρεπε 

                                                           
29 Bate, 200 – 201. 
30 Toff, 46. 
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να αποδίδει ένα καλό μουσικά αποτέλεσμα χάρη στην ικανότητά του και όχι στην ποι-

ότητα του οργάνου του. Οι μεταβολές αυτές, ωστόσο, σύντομα ανέδειξαν τις δυνατό-

τητες του νέου φλάουτου τραβέρσο και εν τέλει οδήγησαν στην καθιέρωσή του κατά 

το τέλος του 18ου αι. 

 

4.4. Η θέση του φλάουτου τραβέρσο στις συνθέσεις της 

εποχής 

 

Είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στους συνθέτες οι οποίοι κατά την περίοδο 

Μπαρόκ χρησιμοποίησαν στο έπακρο τις νέες δυνατότητες του φλάουτου τραβέρσο 

και συχνά συνέβαλαν και οι ίδιοι στη διάδοσή του. 

 

4.4.1.Γαλλία 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η άφιξη του Μπαρόκ σηματοδότησε και την αυγή του 

μουσικού δράματος στην Ιταλία, με κυριότερες μορφές την όπερα και το ορατόριο. 

Ταυτόχρονα, στη Γαλλία άρχισε να οργανώνεται η ορχηστρική μουσική, δημιουργώ-

ντας μεγάλη ποικιλία ευκαιριών για εργασία των μουσικών, με κυριότερη την ορχή-

στρα του Λουδοβίκου ΙΔ’ Grande Ecurie. Αυτή ήταν που αποτέλεσε και τη σημαντι-

κότερη έμπνευση του Jean Baptiste Lully (1632 – 1687) όταν έφτασε στο Παρίσι από 

την Ιταλία, οπότε και επηρεασμένος από τις καινοτομίες των Hotteterre ασχολήθηκε 

σε μεγάλο βαθμό με τα ξύλινα πνευστά, με σονάτες για φλάουτο ντόλτσε (recorder) 

αρχικά και φλάουτο τραβέρσο αργότερα, σε συνδυασμό με άλλα πνευστά όργανα ή 

basso continuo. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παράδοσης στο χώρο των ξύλι-

νων πνευστών στη Γαλλία, η οποία γέννησε αργότερα σημαντικούς συνθέτες και σολί-

στες όπως τον Michel de la Barre (1675 – 1745), ο οποίος προσέφερε πέντε σουίτες για 

ντουέτο φλάουτων ή για φλάουτο και basso continuo και δύο σονάτες μουσικής δωμα-

τίου, καθώς και τον Michel Blavet (1700 – 1768), που εμπλούτισε το ρεπερτόριο του 

φλάουτου τραβέρσο με ένα κοντσέρτο, δεκαπέντε ντουέτα και σχεδόν ισάριθμες σονά-

τες για φλάουτο και basso continuo. 
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4.4.2.Γερμανία 

 

Μετά το θάνατο του Lully, η επόμενη γενιά μουσικών παρέμεινε, ως επί το 

πλείστον, στον ίδιο δρόμο, χωρίς να προβαίνει σε καινοτομίες. Η εξέλιξη της μουσικής 

και οργανοπαιξίας μετατέθηκε, έτσι, στη Γερμανία. Εξέχουσα προσωπικότητα αποτέ-

λεσε ο Quantz, ο οποίος από το 1716 ήταν μέλος της Αυλής στη Δρέσδη και από το 

1728 έγινε ο προσωπικός καθηγητής φλάουτου του διαδόχου του θρόνου της Πρωσίας 

Φρειδερίκου Β’, που αργότερα επονομάστηκε και Φρειδερίκος ο Μέγας. Ήδη ειπώ-

θηκε το πώς συνέβαλε καθοριστικά στις εφευρέσεις του καιρού του, καθώς, μάλιστα, 

ταξίδεψε στην Ευρώπη το διάστημα μεταξύ 1724 και 1727 και είχε την ευκαιρία να 

γνωρίσει πληθώρα άλλων δεξιοτεχνών και συνθετών (όπως  τους Gasparini, Hasse, 

Scarlatti και Blavet). Τους μνημονεύει, μάλιστα, και ο ίδιος στο έργο του Versuch einer 

Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (On Playing the Flute), μια έκθεση ορόσημο 

για την ιστορία του φλάουτου τραβέρσο στο Μπαρόκ και γενικότερα. 

Πράγματι, από την έκθεση αυτή του Quantz λαμβάνουμε πλήθος πληροφοριών 

σχετικά με την πρακτική του φλάουτο τραβέρσο στη Γερμανία κατά την εποχή του. 

Από αυτές είναι ορατή και η μεγάλη εμπειρία του Quantz στο οπερατικό και ορχη-

στρικό ρεπερτόριο του φλάουτου. Αποδεικνύεται, άλλωστε, από μαρτυρίες ότι στην 

Αυλή της Δρέσδης το μουσικό και τεχνικό επίπεδο ήταν υψηλό και τα οπερατικά  μέρη 

που προορίζονταν για φλάουτο συχνά γράφονταν σε τονικότητες με πολλές αλλοιώσεις 

και επομένως δύσκολες για το όργανο της εποχής.31 Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ίδιος 

ο Quantz στη μελέτη του παροτρύνει τους συνθέτες να γράφουν για πνευστά λαμβάνο-

ντας υπόψη τις ικανότητες του μέσου μουσικού, καθώς επίσης και το γιατί ασχολήθηκε 

σε βάθος με τη βελτίωση του κουρδίσματος του φλάουτου τραβέρσο.32 Με τα γραπτά 

του, ο Quantz επιβεβαιώνει επίσης όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας για το 

ανανεωμένο ενδιαφέρον προς την ανθρώπινη φωνή. Έντονα επηρεασμένος από όσους 

ταλαντούχους τραγουδιστές συνάντησε κατά την υπηρεσία του στη Δρέσδη, υποδει-

κνύει ως ιδανικό ήχο του φλάουτου τραβέρσο εκείνον που «σχεδόν προσιδιάζει περισ-

σότερο στη φωνή μιας κοντράλτο παρά μιας σοπράνο», γεμάτο και καθαρό.33 Ήταν, 

                                                           
31 Powell, 93. 
32 Quantz, 293. 
33 Ό.π., 50. 
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λοιπόν, υπέρμαχος του λεγόμενου «οπερατικού στυλ» στη μουσική, κάτι που αντιπρο-

σώπευε, άλλωστε, την τάση της εποχής. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως λάμβανε υπόψη 

του και κατά την κατασκευή και διαμόρφωση του ίδιου του οργάνου. 

Στη Γερμανία, βέβαια, συναντώνται και άλλοι σημαντικοί συνθέτες του φλά-

ουτου τραβέρσο. Ο Georg Philip Telemann (1681 – 1767) από το 1716 ξεκίνησε να 

εκδίδει κομμάτια για το όργανο που επηρέασαν και άλλους καλλιτέχνες, σηματοδοτώ-

ντας μια πλούσια συνθετική ενασχόληση με το φλάουτο τραβέρσο, από την οποία προ-

έκυψαν πολυάριθμα κοντσέρτα για φλάουτο και έγχορδα, όπως επίσης έργα μουσικής 

δωματίου και δώδεκα σόλο φαντασίες. Τα εύσημα για την πρώτη, ωστόσο, έκδοση 

σόλο κομματιών για φλάουτο τραβέρσο στη Γερμανία ανήκουν στον βορειογερμανό 

συνθέτη Johann Mattheson (1681 – 1764) και δημοσιεύτηκαν στο έργο του Der 

Brauchbare Virtuoso (1720).34 Στον Mattheson αποδίδονται, επίσης, οι πρώτες γραπτές 

ενδείξεις πως το φλάουτο τραβέρσο σημείωνε σημαντική άνοδο στη δημοτικότητά του, 

αντικαθιστώντας το φλάουτο ντόλτσε, ή αλλιώς τη φλογέρα (recorder). Το όργανο αυτό 

αποτελεί την πιο διαδεδομένη επιμήκη εκδοχή της οικογένειας του φλάουτου εν γένει 

και διαθέτει στόμιο με το οποίο ο καλλιτέχνης φυσάει απευθείας μέσα στο σωλήνα. Αν 

και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τη μουσική κοινότητα μέχρι και το Μπαρόκ, και 

παρά το γεγονός ότι επίσης υποβλήθηκε σε αλλαγές από την οικογένεια Hotteterre, 

σύντομα επισκιάστηκε από την άνοδο του φλάουτου τραβέρσο. Παρόλα αυτά, η υπό-

δειξη «flutes» και «flauti» στο έργο των μπαρόκ συνθετών υποδεικνύει ακριβώς αυτό 

το όργανο, και μάλιστα το άλτο φλάουτο ντόλτσε, εκτός εάν συνοδεύεται από τη διευ-

κρίνιση «τραβέρσο».35 Οι σημειώσεις, λοιπόν, του Mattheson στο βιβλίο του Das neu-

eröffnete Orchestre (1713) σχετικά με τις αγαπημένες τονικότητες των συνθετών του 

φλάουτου τραβέρσο υπογραμμίζει ακριβώς την αρχή της κυριαρχίας του έναντι του 

φλάουτου ντόλτσε, καθώς υποδεικνύει την αυξανόμενη προτίμηση των συνθετών για 

αυτό.36 Τέλος, ο Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) και ο Johann Sebastian Bach 

(1685 – 1750) συνετέλεσαν στην περαιτέρω ανάπτυξη του ρεπερτορίου του φλάουτου 

τραβέρσο αξιοποιώντας δημιουργικά τις υπάρχουσες συντηρητικές μουσικές φόρμες. 

Ο μεν Händel χρησιμοποίησε το όργανο σε δεκαπέντε, συνολικά, όπερές του κατά το 

χρονικό διάστημα 1721 και 1738, ενώ αξιοσημείωτες είναι οι πέντε σονάτες, αλλά και 

το Concerto Grosso του. Ο δε Bach, αν και η αυλή της Βαϊμάρης, όπου εργαζόταν, δεν 
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απασχολούσε φλαουτίστες, βρήκε το κίνητρο να μεταχειριστεί το φλάουτο ντόλτσε αρ-

χικά και το φλάουτο τραβέρσο έπειτα – το δεύτερο, όπως εικάζεται, κυρίως από το 

1721 και μετά – με τη νέα έννοια της ενορχήστρωσης όπως συζητήθηκε παραπάνω, 

ώστε να αντιστοιχεί με τα συναισθήματα που ήθελε να προκαλέσει στο ακροατήριό 

του. Το φλάουτο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως «όργανο obbligato», δηλαδή για τη  

συνοδεία και παράφραση της φωνητικής γραμμής, στις θρησκευτικές καντάτες. Επί-

σης, στα έργα του J. S Bach συμπεριλαμβάνονται μια σόλο σονάτα, τέσσερις σονάτες 

για φλάουτο και basso continuo ή τσέμπαλο obbligato, καθώς και ορχηστρικά soli, ό-

πως τα Βραδεμβούργεια κοντσέρτα και η ορχηστρική σουίτα με φλάουτο σε σι ελάσ-

σων. 

 

4.4.3.Ιταλία και Αγγλία 

 

Καταληκτικά, στην έρευνα για τη θέση του φλάουτου τραβέρσο κατά την ακμή 

της ορχηστρικής μουσικής στην κεντρική Ευρώπη δεν πρέπει να παραγκωνιστούν η 

Ιταλία και η Αγγλία. Ειδικότερα, η ταυτόχρονη άνοδος στη δημοτικότητα των εγχόρ-

δων στη Ιταλία, κυρίως εξαιτίας της εμφάνισης της σόλο σονάτας και του κοντσέρτου, 

οδήγησε στον περιορισμό της χρήσης του φλάουτου τραβέρσο ως επί το πλείστον στην 

όπερα, με παράδειγμα το Orlando Furioso (1727) του Antonio Vivaldi (1678 – 1741), 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρξε και παραγωγή ορχηστρικών έργων, με κυριό-

τερα τα έξι κοντσέρτα για φλάουτο τραβέρσο, επίσης του Vivaldi. Επισημαίνεται, ό-

μως, από τον Quantz πως η ιταλική συνήθεια του υψηλού κουρδίσματος ίσως αποτέ-

λεσε το λόγο της επικράτησης των εγχόρδων στη χώρα, καθώς δεν ευνοούσε τον ήχο 

των ξύλινων πνευστών γενικότερα και του φλάουτου τραβέρσο ειδικότερα.37 Αναφο-

ρικά με την Αγγλία, εικάζεται ότι οι περισσότεροι σολίστες του Μπαρόκ φλάουτου 

ήταν επαγγελματίες μουσικοί από άλλες χώρες, οι οποίοι στο Λονδίνο αξιοποιούσαν 

τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας για αγορά και κατανάλωση μουσι-

κού θεάματος, αλλά και τη ζήτηση για τη μουσική διδασκαλία. Στο πλαίσιο των δημό-

σιων συναυλιών, οι οποίες καθιερώθηκαν ήδη από τις αρχές του 17ου αι., η πρώτη ανα-

φορά στο φλάουτο τραβέρσο χρονολογείται αρκετά αργότερα (1701), ενώ έργα που το 
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συμπεριλάμβαναν ήταν είτε ορχηστρικά, με κυριότερα έξι κομμάτια μουσικής δωμα-

τίου του William Corbett (1669 – 1748) είτε οπερατικά, όπως άριες. 

Από την παραπάνω επισκόπηση, γίνεται εμφανές πως η εποχή Μπαρόκ αποτέ-

λεσε σημαντική καμπή για την ιστορία του φλάουτου τραβέρσο – όχι μόνο όσον ανα-

φορά τις κατασκευαστικές εξελίξεις του, αλλά επίσης τη γενικότερη μεταβολή του τρό-

που χρήσης του. Σε αυτό συνέβαλε η πρόοδος της Τέχνης και όσων την υπηρετούν και 

η νέα οπτική προς την οργανοπαιξία, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι η κοινω-

νική και η μουσική πραγματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ωστόσο, 

υπήρχε ακόμα μεγάλο περιθώριο για τη βελτιστοποίηση του οργάνου και την ανάπτυξη 

της μουσικής ωριμότητας, γεγονός το οποίο οδήγησε το φλάουτο τραβέρσο στην Κλα-

σική εποχή της μουσικής και κατά συνέπεια στο επόμενο στάδιο διαμόρφωσής του. 
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5. Κλασικισμός 

 

Από τον όψιμο 18ο αι. ξεκινάει η περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται ως η «χρυσή 

εποχή» του πλάγιου φλάουτου. Όχι μόνο καθιερώθηκε η χρήση του στη συμφωνική 

ορχήστρα και η ισοτιμία του με τις άλλες ομάδες οργάνων, αλλά επίσης αυξήθηκε το 

σόλο ρεπερτόριό του, εγκαινιάζοντας μια νέα γενιά βιρτουόζων μουσικών. Ευοδώθηκε, 

ακόμη, το επιστέγασμα της κατασκευαστικής εξέλιξης του φλάουτου στη σημερινή 

μορφή του. 

 

5.1. Βιρτουόζοι και περιπατητές μουσικοί 

 

Κατά τον Κλασικισμό, έγινε εμφανές πως ο ρόλος του πλάγιου φλάουτου στη 

μουσική πραγματικότητα είχε ξεκινήσει να μεταβάλλεται. Η θέση του ως σόλο οργά-

νου εδραιώθηκε, προσφέροντας ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας στους βιρτουόζους, κα-

θώς, όπως δηλώνει ο Powell, ο «τραγουδιστικός χαρακτήρας» και η απλότητα του φλά-

ουτου έδωσαν τη θέση τους στην επιθυμία για επίδειξη τεχνικών γνώσεων και, ως εκ 

τούτου, στην αύξηση της δυσκολίας του.38 Ταυτόχρονα,  εξασφαλίσθηκε η συμπερί-

ληψή του στη συμφωνική ορχήστρα και διευρύνθηκε το πεδίο χρήσης του στα σύνολα 

μουσικής δωματίου.  Ο νέος ρόλος του πλάγιου φλάουτου δεν έτυχε, αρχικά, θετικής 

αποδοχής από το σύνολο της μουσικής κοινότητας. Ιδιαίτερα οι Γάλλοι μουσικοί και 

συνθέτες φαίνεται να θεωρούσαν την επικράτηση του ιταλικού δεξιοτεχνικού στυλ 

σύνθεσης που προηγουμένως προοριζόταν μόνο για τα έγχορδα ως διάβρωση του τρα-

γουδιστικού χαρακτήρα του φλάουτου.  

Εντούτοις, στο νέο αυτό πλαίσιο ευνοήθηκε η ζωή των περιπατητών μουσικών 

σε όλη την έκταση της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Αγγλίας. Με τη Γαλλική Επανά-

σταση το 1789 και τη σταδιακή μετάβαση της κοινωνίας από αριστοκρατική σε δημο-

κρατική, οι εραστές της Τέχνης γενικότερα και της μουσικής ειδικότερα είχαν πλέον 

τα μέσα να απολαύσουν τις υπηρεσίες των περιπλανώμενων οργανοπαικτών, οι οποίες 

μέχρι τότε περιορίζονταν στις ανώτερες τάξεις των ευγενών. Διακεκριμένοι ανάμεσά 
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τους ήταν ο Γερμανός Friedrich Ludwig Dülon (1769 – 1826) και ο Ιρλανδός Andrew 

Ashe (1756 – 1838). 

Έως τα τέλη του 18ου αι., ο συνδυασμός της αυξημένης δράσης των βιρτουόζων 

και των νέων μουσικών τάσεων είχε οδηγήσει στην καθιέρωση ενός εκτεταμένου ρε-

περτορίου για το πλάγιο φλάουτο. Πέρα από τις σόλο σονάτες, οι οποίες προϋπέθεταν 

τεχνική επιδεξιότητα, εμφανίστηκε μεγάλος βαθμός έργων μουσικής δωματίου που 

συνδύαζαν το φλάουτο με έγχορδα, ξύλινα πνευστά ή το πιάνο φόρτε. Δημοφιλέστερη 

μορφή επίδειξης των δυνατοτήτων του οργάνου αποτελούσε, βέβαια, το κοντσέρτο για 

σόλο όργανο και ορχήστρα, δείγματα του οποίου υπάρχουν και για το πλάγιο φλάουτο 

(ενδεικτικά από τους: W. A. Mozart, δύο κοντσέρτα για φλάουτο και ένα για φλάουτο 

και άρπα · C. P. Stamitz, δώδεκα κοντσέρτα· F. Devienne, επτά κοντσέρτα).39 

  

5.2. Το πλάγιο φλάουτο στα συμφωνικά σύνολα 

 

Ο Κλασικισμός αποτέλεσε την εποχή κατά την οποία οι σπόροι για το ενδιαφέ-

ρον προς την ενορχήστρωση, οι οποίοι φυτεύθηκαν κατά το Μπαρόκ, καλλιεργήθηκαν 

ακόμα περισσότερο. Οι συνθέτες ξεκίνησαν να ενσωματώνουν τον ήχο του πλάγιου 

φλάουτου συχνότερα στη συμφωνική ορχήστρα, ενώ ταυτόχρονα συνέθεταν πιο ελεύ-

θερα μέσα στις εκτάσεις του οργάνου. Αρχικός εκπρόσωπος αυτής της εξέλιξης ήταν 

ο Christoph Willibald Gluck (1714 – 1787), ο οποίος στις όπερές του επεδίωκε τη 

χρήση του κατάλληλου οργάνου για τον επιθυμητό τόνο και συναίσθημα και όχι λαμ-

βάνοντας υπόψη μόνο την επιδεξιότητα των μουσικών, αναπτύσσοντας, έτσι, τις ιδέες 

του J. S. Bach πάνω στο ίδιο ζήτημα.40  Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται, εν μέρει, με τον 

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809), ο οποίος, ειδικά προς το τέλος της ζωής του, αντι-

μετώπισε τα πνευστά όργανα ως ισότιμα με τα έγχορδα και ανέλαβε περισσότερη πρω-

τοβουλία από ότι οι προκάτοχοί του όταν συνέθετε τα μέρη τους. Ειδικότερα, οι συμ-

φωνίες του οι οποίες προορίζονταν για το Λονδίνο υποδεικνύουν την καινοτόμο χρήση 

του φλάουτου, καθώς ο Haydn έγραψε για την υψηλότερη περιοχή του, κάτι το οποίο 

δε συνηθιζόταν παλαιότερα.  
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Από την άλλη, το παράδειγμα του Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 

δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ικανότητα των ίδιων των μουσικών επηρέαζε σε με-

γάλο βαθμό τις συνθέσεις. Οι προσδοκίες, συγκεκριμένα, του Mozart από το πλάγιο 

φλάουτο φαίνεται να διαμορφώθηκαν από τη γνωριμία του με τον Γερμανό βιρτουόζο 

Johann Baptist Wendling (1723 – 1797), o οποίος έχαιρε της γενικής επιδοκιμασίας της 

μουσικής κοινότητας χάρη στην ποιότητα του ήχου του και την έμφασή του στη λεπτή 

ερμηνεία και μελωδικότητα.41 Αφού ο Mozart τον γνώρισε ως μέλος της συμφωνικής 

ορχήστρας του Μάνχαϊμ, συχνά επαινούσε την τεχνική και τη μουσικότητά του, συν-

θέτοντας, μάλιστα, και έργα για εκείνον – όπως ήταν η sinfonia concertante του για 

πνευστά, την οποία αναφέρει στα γράμματα προς τον πατέρα του κατά τη διαμονή του 

στο Παρίσι.42 Όσον αφορά την ορχηστρική σύνθεση, η ορχήστρα του Μάνχαϊμ είχε 

εντυπωσιάσει τον Mozart με την εμβέλειά της, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος ο Wendling 

επηρέασε και τις μετέπειτα ενορχηστρώσεις του. Βέβαια, αξίζει να παρατηρηθεί πως 

στις σόλο συνθέσεις του για φλάουτο, αλλά και στα έργα μουσικής δωματίου με αυτό, 

ο Mozart προτιμούσε ως επί το πλείστον τονικότητες οι οποίες δεν εξέθεταν τις υπάρ-

χουσες ελλείψεις του οργάνου ως προς το κούρδισμα, όπως ήταν οι Ντο, Σολ, Ρε και 

Λα μείζονα, όταν δεν τα προόριζε για κάποιον καταξιωμένο βιρτουόζο. 

Ο συνθέτης που μεταχειρίστηκε τα ξύλινα πνευστά με τον πιο ευφάνταστο, μέ-

χρι τότε, τρόπο μέσα στην ορχήστρα ήταν ο Ludwig van Beethoven (1770 – 1827). Σε 

κάθε συμφωνία του ανέθετε πασάζ καθοριστικής σημασίας στο φλάουτο, ενώ η χρήση 

του, ιδιαίτερα, στην «Ποιμενική» του (6η Συμφωνία), δείχνει πώς ο Beethoven απέδωσε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον ήχο του, χρησιμοποιώντας το για να αναπαραστή-

σει τον ήχο των πουλιών, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στην τέχνη της ενορχή-

στρωσης.43  

 

5.3. Κατασκευαστικές βελτιώσεις και αλλαγές 

 

Στις αρχές της Κλασικής περιόδου, δεν υπήρχε ακόμη ένα μόνο καθιερωμένο 

σχέδιο πλάγιου φλάουτου. Η πιο εξελιγμένη μορφή του ήταν αυτή με τα οκτώ κλειδιά, 

                                                           
41 Powell, 110. 
42 Robert Spaethling, εκδ., Mozart’s Letters, Mozart’s Life: Selected Letters (New York: Norton, 2000), 

148. 
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έξι κλειστά και δύο ανοιχτά, η οποία καθιερώθηκε κατά τη δεκαετία του 1780 και πα-

ρέμεινε σε ευρεία χρήση μέχρι τον 20ό αι.44 – δεν αποτελούσε, ωστόσο, και την περισ-

σότερο διαδεδομένη. Στον Johann George Tromlitz (1725 – 1805), έναν από τους ση-

μαντικότερους Γερμανούς βιρτουόζους της εποχής, αποδίδεται έστω και εν μέρει o 

σχεδιασμός ενός εναλλακτικού τρόπου παραγωγής του Φα, καθώς με τη μέχρι τότε 

διάταξη η παραγωγή του προϋπέθετε τη χρήση του ίδιου δαχτύλου με το Μι, δυσκο-

λεύοντας το ομαλό παίξιμο. Ο νέος μηχανισμός συνάντησε, όπως και οι προηγούμενες 

εφευρέσεις άλλωστε, την αντίθεση μεγάλης μερίδας μουσικών – ο ίδιος, μάλιστα, ο 

Tromlitz αμφισβήτησε τη σημασία των νέων κλειδιών, θεωρώντας πιο «χρήσιμο» το 

φλάουτο των αρχών της εποχής Μπαρόκ.45 Η στάση αυτή αντιπροσωπεύει τη γενικό-

τερη σύγχυση που επικρατούσε κατά τη μετάβαση από 18ο σε 19ο αι. ανάμεσα σε όσους 

ασχολούνταν με το φλάουτο. Παρότι το φλάουτο με τα οκτώ κλειδιά ήταν η πιο εξε-

λιγμένη μορφή, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούσαν ακόμα και την αρχαιότερη μορφή 

του ενός κλειδιού, αλλά και τις ενδιάμεσες των τεσσάρων και έξι κλειδιών. Κατά συ-

νέπεια, δεν υπήρχε ακόμη κοινή γραμμή ούτε στην κατασκευή, ούτε στη χρήση του. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την πρώτη εικοσιπενταετία του 19ου αι. εξελίχθηκαν, 

ως επί το πλείστον, τα ήδη υπάρχοντα βασικά συστήματα των ξύλινων πνευστών, κάτι 

το οποίο προσέφερε τις απαραίτητες συνθήκες για την περαιτέρω εξέλιξη της συμφω-

νικής ορχήστρας. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξαν διάφορες απόπειρες αναδιαμόρφωσης 

του πλάγιου φλάουτου αυτό το διάστημα, χωρίς, ωστόσο, να καθιερωθούν ως νόρμα. 

Εφόσον ένα από τα πιο συχνά παράπονα των οργανοπαικτών ήταν η, ακόμα, ελαττω-

ματική λειτουργία των κλειδιών, πλειάδα επαγγελματιών και ερασιτεχνών μουσικών 

προσέφεραν διάφορες ιδέες για το ζήτημα. 

Ο Tromlitz, αρχικά, οραματίστηκε τη δημιουργία ενός φλάουτου με ένα μόνο 

κλειδί, προσφέροντας, έτσι, την πρώτη μαρτυρία για την ύπαρξη του «συστήματος των 

ανοιχτών κλειδιών», στο οποίο όλα τα κλειδιά αφήνουν ανοιχτές τις οπές όταν δε χρη-

σιμοποιούνται. Κίνητρό του, βέβαια, δεν ήταν τόσο η διόρθωση σφαλμάτων, όσο η 

απλοποίηση της τεχνικής του οργάνου. Από την άλλη, ο Heinrich Wilhelm Pottgiesser, 

παρουσίασε το 1803 το σχέδιό του για την ολική αναδιαμόρφωση  του οργάνου, σύμ-

φωνα με το οποίο το σχήμα του θα γινόταν ακόμα περισσότερο κωνικό και οι οπές θα 

βρίσκονταν πιο κοντά η μία στην άλλη. Το μοντέλο αυτό θα διέθετε ένα ή δύο, το πολύ 
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κλειδιά και οπές ίδιου μεγέθους η μία με την άλλη, σε ίσο αριθμό με τα δάχτυλα. Με 

την έκθεση η οποία συνόδευε την πρότασή του έκανε, επίσης, αναφορά σε θέματα α-

κουστικής, προωθώντας την ιδέα της ομοιογένειας του ήχου. 

Μια ακόμη πατέντα με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα συνιστά η χρήση γυα-

λιού για την κατασκευή του σωλήνα του φλάουτου από τον Γάλλο κατασκευαστή 

Claude Laurent. Τέτοιες κατασκευές είχαν εμφανιστεί και πριν το 1806, οπότε και κα-

θιερώθηκε η πατέντα, και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, καθώς το γυαλί 

δεν ήταν το απόλυτα ταιριαστό υλικό για την κατασκευή ενός πνευστού οργάνου.46 Το 

ιδιαίτερο στην κατασκευή ήταν η χρήση ασημιού για τους συνδέσμους των τμημάτων 

του οργάνου, σε συνδυασμό με τον καινοτόμο σχεδιασμό των κλειδιών, τα οποία βι-

δώθηκαν στον κορμό με μεταλλικές πλάκες. Τα στοιχεία αυτά διέκριναν το γυάλινο 

φλάουτο του Laurent από τις υπόλοιπες διακοσμητικές αντίκες, διότι απεικονίζουν την 

έναρξη διαδεδομένης χρήσης του μετάλλου στο πλάγιο φλάουτο.  

 

 

Γυάλινο φλάουτο με 8 κλειδιά (Laurent, 1834). http://www.oldflutes.com/french.htm (ανακτήθηκε στις 

2 Σεπτεμβρίου, 2017). 

 

Η περιορισμένη, αρχικά,  χρήση μετάλλου οδήγησε, κατά το 1810, στην αγ-

γλική πατέντα του κατασκευαστή George Miller για ένα κυλινδρικό σώμα φλάουτου, 

το οποίο, ωστόσο, δεν προοριζόταν μόνο για το στρατιωτικό σκοπό του fife, αλλά και 

για το φλάουτο της συμφωνικής ορχήστρας.47 Έτσι, βλέπουμε το πρώτο στάδιο της 

αντικατάστασης του ξύλου από το μέταλλο. 

Άλλη μια σημαντική ιστορικά πατέντα προήλθε από την Αγγλία και τον αιδε-

σιμότατο Frederick Nolan το 1808 και προοιωνιζόταν μετέπειτα μηχανικές αλλαγές. 

Συγκεκριμένα, ο Nolan εμπνεύστηκε την κατασκευή ανοιχτών κλειδιών, μεμονωμένων 

ή συνδεδεμένων σε ζευγάρια μέσω ενός άξονα, με την οποία έγινε για πρώτη φορά 

δυνατή αφενός η κάλυψη μιας οπής με το ταυτόχρονο κλείσιμο ενός κλειδιού και αφε-

τέρου η χρήση ενός δακτύλου για το χειρισμό δύο συνδεδεμένων κλειδιών. Η εφεύρεση 

αυτή συνδυάστηκε από τον Nolan με κλειδιά σε μορφή δακτυλίου (ring keys) αντί για 

κλειστά, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερο κούρδισμα, εάν χρειαζόταν. Η έμπνευσή του, 
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ωστόσο, ξεπέρασε τα μικροπροβλήματα του κουρδίσματος και αποδείχθηκε καθορι-

στικής σημασίας για τους μετέπειτα μηχανισμούς. 

 

 

Μηχανισμός ring keys του Nolan (1808). Bate, 107. 

 

Στο διάστημα των είκοσι, σχεδόν, χρόνων που ακολούθησε την πατέντα του 

Nolan, το έντονο κατασκευαστικό ενδιαφέρον για το πλάγιο φλάουτο συνεχίστηκε, ο-

δηγώντας στη δεύτερη έκθεση του H. W. Pottgiesser το 1824, η οποία περιέχει την 

επείγουσα παρότρυνσή του για καινοτομίες στο σώμα του φλάουτου, ώστε να βελτι-

στοποιηθούν τόσο το κούρδισμα, όσο και η καθαρότητα του ήχου.48 Σημαντικότερο 

μέρος του σχεδίου του προς αυτήν την κατεύθυνση αποτέλεσε η εξίσωση του μεγέθους 

όλων των οπών του οργάνου στα 6,4 mm, με την εξαίρεση των Ντο# και Ρε που δια-

τηρήθηκαν σε μεγαλύτερο μέγεθος (7,4 mm). Πρόκειται για ακόμα μια επινόηση που 

θα αποδείκνυε σε βάθος χρόνου τη χρησιμότητά της, αυτήν τη φορά με το έργο του 

Theobald Boehm.  

Όσον αφορά το είδος ξύλου που χρησιμοποιούνταν ευρέως την εποχή αυτή 

στην κατασκευή του φλάουτου, το σφεντάμι και ο βούξος έδωσαν βαθμιαία τη θέση 

τους στον έβενο και το συγγενές του cocus wood, μαζί με την περιστασιακή εμφάνιση 

σπανιότερων ξύλων, όπως του ροδόξυλου. 

Αξιοσημείωτη είναι, τέλος, η απόπειρα ορισμένων κατασκευαστών στην Αυ-

στρία και τη Γερμανία να επεκτείνουν την έκταση του πλάγιου φλάουτου κατά τη δε-

καετία του 1810 και 1820. Η απόπειρα αυτή πραγματοποιήθηκε με την επιπλέον επι-

μήκυνση του ποδιού του οργάνου, έτσι ώστε να φτάνει μέχρι και το χαμηλό Λα (Λα3). 

Η απλότητα των τότε μηχανισμών, παρόλα αυτά, δεν καθιστούσε εφικτή τη χρήση των 
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νέων οπών και κλειδιών, και κατά συνέπεια τα μοντέλα αυτά παρέμειναν στα ράφια 

των συλλεκτών. 

 

5.4. Το πλάγιο φλάουτο στην Αγγλία: Charles Nicholson 

 

Όπως συνέβη και με την ηπειρωτική Ευρώπη, η χρήση και παραγωγή του πλά-

γιου φλάουτου στην Αγγλία εκτοξεύθηκε από τα μέσα του 18ου αι. Ένας λόγος παρα-

πάνω ήταν η αλληλεπίδραση τοπικών μουσικών με τους Γάλλους, Γερμανούς και Ιτα-

λούς κατασκευαστές και οργανοπαίχτες που επισκέπτονταν τη χώρα, η οποία συνετέ-

λεσε στην καλλιέργεια διαφορετικών ιδεών. Ένα γεγονός που έγινε ξεκάθαρο από την 

αλληλεπίδραση αυτή ήταν η μείωση του μεγέθους των οπών από την εποχή της οικο-

γένειας των Hotteterre μέχρι τότε. Ενώ ο Mersenne ανέφερε το 1637 πως το μέγεθος 

κυμαινόταν στα 7 με 11,3 mm,49 τα φλάουτα των διαφορετικών ευρωπαίων κατασκευ-

αστών είχαν φτάσει, στις αρχές του 19ου αι., να διαθέτουν οπές μεγέθους μέχρι 6,6 mm. 

Η τάση αυτή προκάλεσε την αντίδραση μιας μερίδας Άγγλων μουσικών και κατασκευ-

αστών, οι οποίοι απέδωσαν στις οπές του σύγχρονου φλάουτου τη μείωση του όγκου 

του ήχου του.  

Με έναυσμα τις αντιρρήσεις αυτές, ο διακεκριμένος μουσικός και κατασκευα-

στής Charles Nicholson τροποποίησε το όργανο προσθέτοντας μέταλλο στην κεφαλή 

και μεγεθύνοντας σημαντικά τόσο τις οπές, όσο και το επιστόμιό του. Το φλάουτο αυτό 

κατασκευάστηκε από τους George Astor & Co. και η κληρονομιά του αποδείχθηκε 

μεγαλύτερη από όσο ίσως θα περίμενε κανείς, καθώς έγινε το μέσο με το οποίο ο 

Charles Nicholson ο νεότερος (1795 – 1837) δημιούργησε το δικό του, καινοτόμο στυλ 

οργανοπαιξίας.50 

Οι αλλαγές του πατέρα του, σύμφωνα με τον Nicholson, προσέδιδαν μεγαλύ-

τερο όγκο στον ήχο του πλάγιου φλάουτου χωρίς να στερούν τη λεπτότητα του χαρα-

κτήρα του. Το ηχόχρωμα του Nicholson ήταν πράγματι μοναδικό για την εποχή του και 

χαρακτηριζόταν ως «καθαρό και λαμπερό», με όγκο που παρέμενε και στη χαμηλότερη 

περιοχή του οργάνου, η οποία θεωρούνταν προβληματική.51 Ο ίδιος είχε εξαιρετικές 
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απαιτήσεις από το όργανό του και επεδίωκε έναν ήχο που θα περιέκλειε τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά που είχαν να προσφέρουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των 

πνευστών. Για να δαμάσει τις ακόμα υπάρχουσες ελλείψεις του φλάουτου και να πραγ-

ματοποιήσει τις επιδιώξεις αυτές, φυσικά, χρησιμοποιούσε μια ιδιαίτερη τεχνική που 

δεν έβρισκε πάντα σύμφωνους τους σύγχρονούς του μουσικούς. Ο νέος σχεδιασμός 

διευκόλυνε, επίσης, τη χρήση των ήδη γνωστών δακτυλισμών για ποιοτικό ήχο στην 

τρίτη οκτάβα, ενώ ταυτόχρονα καθιστούσε δυνατή την παραγωγή ορισμένων ειδικών 

τεχνικών. Για την ακρίβεια, ο Nicholson ήταν γνωστός για τη χρήση μελισμάτων και 

στολιδιών, συγκεκριμένα ενός είδους glissando (με την ονομασία glide) και vibrato 

(χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα). Οι τεχνικές αυτές μπορούσαν πλέον να εφαρμοστούν 

με περισσότερη ευκολία και καθαρότητα. Η συνήθεια του Nicholson, ωστόσο, να τις 

μεταχειρίζεται σε αφθονία επέσυρε επίσης την αποδοκιμασία κάποιων συμπατριωτών 

του. 

Παρά τις όποιες αντιδράσεις, είναι εμφανές πως η οργανοπαιξία του Nicholson 

αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του πλάγιου φλάουτου και στην απόδοση σε αυτό ενός 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τραγουδιστικού χαρακτήρα – κάτι το οποίο δικαιολογεί 

και την επιτυχία του ως βιρτουόζου, συμφωνικού μουσικού, αλλά και διδασκάλου. 

Κάτω από την επιρροή του, διακεκριμένοι κατασκευαστές όπως οι Potter, Clementi και 

Rudall & Rose παρήγαγαν φλάουτα στο ίδιο πνεύμα – με μεγάλες οπές – ενώ οι ιδιαι-

τερότητες του οργάνου και η τεχνική του Nicholson απεδείχθησαν εξαιρετικής σπου-

δαιότητας για το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη του πλάγιου φλάουτου. 
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6. Ρομαντισμός 

 

Ο Charles Nicholson και οι λοιποί καλλιτέχνες και εφευρέτες της εποχής του 

του αποτέλεσαν το συνδετικό κρίκο μεταξύ του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού 

όσον αφορά την ιστορία του πλάγιου φλάουτου. Βρισκόμενοι στο κατώφλι ανάμεσα 

στις δύο περιόδους, οι επινοήσεις των ίδιων, αλλά και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, 

συχνά αλληλεπικαλύπτονται, θολώνοντας το τοπίο για τον ερευνητή ο οποίος αποπει-

ράται να καθορίσει με ακρίβεια τα χρονικά πλαίσια της εξέλιξης του οργάνου. Το γε-

γονός αυτό αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της συνεχούς ροής της μουσικής ιστορίας. 

 

6.1. Μουσικό υπόβαθρο 

 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η Γαλλική Επανάσταση του 1789 έφερε τα πάνω 

κάτω στην πολιτική, οικονομική αλλά και κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης εν γένει. 

Ο αντίκτυπός της είχε γίνει πλέον φανερός στις αρχές του 19ου αι, οπότε και η μεταφορά 

της εξουσίας από τους λίγους στους πολλούς, έστω και εν μέρει, σήμανε και την απο-

δέσμευση της Τέχνης, και επομένως της μουσικής, από τις ανώτερες τάξεις. Κυρίαρχη 

ιδεολογική μεταβολή στο χώρο της Τέχνης ήταν η απελευθέρωση των συναισθημάτων 

από τη φαινομενική ηρεμία και γαλήνη του Κλασικισμού, κάτι το οποίο καθίσταται 

ακόμα πιο εμφανές στη σύγκριση της λογοτεχνίας, της ποίησης και της μουσικής σύν-

θεσης των δύο εποχών.52 

Η νέα αυτή προσέγγιση της μουσικής αύξησε, όπως ήταν φυσικό, τις απαιτή-

σεις των συνθετών από τα μουσικά όργανα. Πράγματι, κατέστη απαραίτητη η δυνατό-

τητα των οργάνων να καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δυναμικών και χαρακτήρα, από 

το λεπτό συναισθηματισμό μέχρι τη βιαιότητα και το πάθος. Η επιθυμία για όσο το 

δυνατόν περισσότερη εκφραστική μουσική οδήγησε στο συνδυασμό διαφορετικών υ-

φών και ηχοχρωμάτων, κατεύθυνση η οποία θυμίζει τη μουσική της Αναγέννησης. Ω-

στόσο, αυτήν τη φορά, σκοπός δεν ήταν η απλή αντιπαραβολή των ηχοχρωμάτων αυ-

τών, αλλά η έκφραση κάθε πτυχής του ανθρώπινου συναισθήματος. 

                                                           
52 Sachs, 390. 
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Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν το ίδιο με παλαιότερα, αν και σε πιο εξελιγμένη 

μορφή: η συμφωνική ορχήστρα μεγάλωσε σε μέγεθος και όλες οι ομάδες οργάνων συ-

μπεριελήφθησαν σε αυτή, έτσι ώστε έγινε αναγκαία και η κατασκευαστική αναβάθμιση 

πολλών από αυτά. Με έναυσμα το ανανεωμένο ενδιαφέρον προς την ενορχήστρωση, 

σε συνδυασμό με την πρόοδο της βιομηχανίας, κατά τις αρχές του 19ου αι. παρατηρή-

θηκε επίσης πληθώρα κατασκευαστικών ιδεών, αφού, μάλιστα, επρόκειτο για μια ε-

ποχή κατά την οποία ευνοούνταν και οι πρωτοβουλίες στη μουσική εκτέλεση και ερ-

μηνεία.  

Όσον αφορά το πλάγιο φλάουτο συγκεκριμένα, οι απόψεις γύρω από τις αιτίες 

για τις κατασκευαστικές του μεταβολές διίστανται, κατά κάποιο τρόπο. Ενώ είναι κοινή 

παραδοχή πως η μεταφορά των συναυλιών από τις αίθουσες των ευγενών στα μεγάλα 

συναυλιακά κέντρα, μαζί με την αύξηση του όγκου της συμφωνικής ορχήστρας, οδή-

γησε στην επιθυμία για μεγαλύτερη ένταση και δύναμη του οργάνου, ο Powell διατεί-

νεται πως ήταν η επιθυμία για ηχητική ευελιξία και η σύνθεση ολοένα και περισσότε-

ρων έργων σε δυσκολότερες για το φλάουτο τονικότητες που συνετέλεσε στην επι-

πλέον εξέλιξή του κατά τις αρχές της Ρομαντικής περιόδου.53 Εν πάση περιπτώσει, το 

σίγουρο είναι πως πρόκειται για την εποχή κατά την οποία το φλάουτο εισήλθε στο 

τελικό στάδιο διαμόρφωσής του, καθορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τον τρόπο 

αξιοποίησής του. 

 

6.2. Το έργο του Theobald Boehm 

 

Στον Βαυαρό Theobald Boehm (1794 – 1881), γιο χρυσοχόου, βιομήχανο και 

επιτυχημένο φλαουτίστα, ανήκει ο σχεδιασμός του πλάγιου φλάουτου όπως το γνωρί-

ζουμε σήμερα. Ως παιδί αναλάμβανε ο ίδιος εργασίες στο εργαστήριο του πατέρα του 

και μάλιστα ασχολήθηκε εκτενώς με τη μελέτη των μικροσκοπικών μηχανισμών των 

μουσικών κουτιών, κάτι στο οποίο αποδίδονται οι μηχανικές του γνώσεις. Εικάζεται 

πως οι απόπειρές του στην κατασκευή φλάουτων ξεκίνησαν πολύ νωρίς και το 1810, 

οπότε και δημιούργησε το πρώτο του αντίγραφο ενός οργάνου με τέσσερα κλειδιά, είχε 

ήδη μάθει να παίζει. Δεν έμεινε, ωστόσο, αυτοδίδακτος για πολύ, αφού από τότε και 

για τα δύο επόμενα χρόνια υπήρξε μαθητής του φλαουτίστα και μέλους της αυλικής 
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ορχήστρας της Βαυαρίας Johann Nepomuk Capeller. Οι δύο τους, μάλιστα, ενδιαφέ-

ρονταν εξίσου για τη βελτίωση της απόδοσης του φλάουτου, με επίκεντρο την εξισορ-

ρόπηση της ποιότητας του ήχου στην ψηλότερη και χαμηλότερη περιοχή του. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Boehm ασχολήθηκε παράλληλα με 

τη μουσική και τη χρυσοχοΐα, όντας μέλος της ορχήστρας του θεάτρου Isartor στο Μό-

ναχο. Το 1818, εντούτοις, η πρόσληψή του στη Βασιλική Αυλή, σε συνδυασμό με την 

επιτυχία της πρώτης του περιοδείας στην Ευρώπη δύο χρόνια αργότερα, τον οδήγησε 

να αφοσιωθεί πλήρως στο πλάγιο φλάουτο. Τα ταξίδια του για τα επόμενα 10 χρόνια 

του προσέφεραν μια ευρύτερη οπτική των δυνατοτήτων, αλλά και των ελλείψεων, του 

τότε οργάνου και το 1828 εγκαθίδρυσε το δικό του εργοστάσιο για τη μελέτη και την 

κατασκευή του φλάουτου. Βέβαια, ο ίδιος αναγνώριζε πως το σύγχρονο φλάουτο ήδη 

είχε βελτιωθεί σημαντικά σε διάφορους τομείς, όπως ήταν το κούρδισμα, η ομοιογένεια 

του ήχου, η δεξιοτεχνία, η ευκολία παραγωγής του ήχου σε όλη του την έκταση, αλλά 

και η επιτηδειότητα των κατασκευαστών.54 Παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να έχει το 

δικό του όραμα για να δημιουργήσει ένα όργανο πιο σύμφωνο με τις αρχές της ακου-

στικής. 

Το ταξίδι που διαμόρφωσε περισσότερο από κάθε άλλο τις απόψεις του Boehm 

για το ιδανικό πλάγιο φλάουτο ήταν η επίσκεψή του στο Λονδίνο, όπου ήρθε σε επαφή 

με την καινοτόμο τεχνική του Nicholson. Όπως παραδέχεται ο ίδιος ο Boehm, ο όγκος 

του ήχου του Nicholson ήταν αξεπέραστος και έγινε το ιδανικό που του έδωσε το έ-

ναυσμα για τον επανασχεδιασμό του φλάουτου.55 

Στην πραγματεία του που εκδόθηκε το 1871, ο Boehm περιγράφει τους λόγους 

που, αρχικά, αποφάσισε να αυξήσει, ακολουθώντας το παράδειγμα του Nicholson, το 

μέγεθος των οπών. Κατά τη συλλογιστική του πορεία, το μέγεθος και η σωστή τοπο-

θέτηση των οπών διέθεταν ζωτική σημασία για την παραγωγή αβίαστου και ισχυρού 

ήχου. Αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με τον ίδιο, όσο μικρότερες είναι οι οπές, τόσο 

περισσότερο παραμορφώνονται τα ηχητικά κύματα στο σώμα του οργάνου, ενώ ταυ-

τόχρονα καθίσταται δυσκολότερη η παραγωγή του ήχου. Αναφορικά με τη θέση των 

οπών, σε αυτήν υπόκειτο, σχεδόν αποκλειστικά, το σωστό κούρδισμα της τρίτης οκτά-

βας του φλάουτου.56 

                                                           
54 Powell, The Flute, 165. 
55 Ό.π., 167. 
56 Theobald Boehm, μτφρ. Dayton C. Miller, The Flute and Flute – Playing: in Acoustical, Technical, 

and Artistic Aspects (Cleveland, Ohio: Savage Press 1908), 12. 
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Η θεώρηση αυτή του Boehm και οι πειραματισμοί του οδήγησαν, αφού επέ-

στρεψε στο Μόναχο το 1832, στην κατασκευή ενός μοντέλου – ορόσημου για την ι-

στορική εξέλιξη του φλάουτου. Έκρινε, καταρχάς, ότι με τις κλειστές οπές οι νότες 

«χαμήλωναν» στο κούρδισμα και ακούγονταν περισσότερο πιεσμένες. Ως αποτέλεσμα, 

υιοθέτησε το σύστημα των ανοικτών κλειδιών που είχε αναφερθεί ήδη από τον Trom-

litz και για να είναι δυνατός ο έλεγχος των δεκατεσσάρων κλειδιών του φλάουτου αυ-

τού ενσωμάτωσε στο μηχανισμό του αφενός τα κλειδιά σε μορφή δακτυλίου  που πρώ-

τος εφάρμοσε ο Nolan το 1808 και αφετέρου οριζόντιους άξονες, στην εσωτερική και 

εξωτερική πλευρά του κορμού, πάνω στους οποίους στερεώθηκαν τα κλειδιά. Με το 

νέο αυτό σύστημα, ο Boehm κατόρθωσε να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος των πα-

λιών δακτυλισμών, ώστε τα δάχτυλα να μην πιέζονται εκτός των φυσικών τους θέσεων.  

Όσον αφορά το δεξί χέρι, οι νότες Φα# και Μι, που είχαν δικά τους κλειδιά, 

καθώς και το Φα, στο οποίο αντιστοιχούσε μια ανοιχτή οπή, τοποθετήθηκαν πιο χα-

μηλά από ότι προηγουμένως, σύμφωνα με τις απόψεις του για την ακουστική. Με τον 

τρόπο αυτό, καθώς το μικρό δάχτυλο αντιστοιχούσε στις νότες του ποδιού (Ρε# – Ντο), 

τα υπόλοιπα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού αντιστοιχούσαν σε τέσσερις οπές. Στο 

αριστερό χέρι, το Σι και το Σιb συνδέονταν με τον προαναφερθέντα δακτύλιο και η 

ανοιχτή οπή του Λα αντιστοιχιζόταν με το τρίτο δάχτυλο, ενώ το ανοιχτό Σολ# με το 

τέταρτο δάχτυλο. Ο Boehm συμπλήρωσε, επίσης, κλειδιά για τις τρίλιες Ντο – Ρε και 

Σι – Ντο προς διευκόλυνση των εκτελεστών.57 

Τα πλεονεκτήματα του νέου φλάουτου ήταν μεν ορατά, αλλά δεν έγιναν αμέ-

σως αποδεκτά από το ευρύ κοινό. Στη Γερμανία, ο νέος, πιο γεμάτος και «ανοιχτός» 

ήχος αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τη μουσική κοινότητα, καθώς ήδη από τον 

Κλασικισμό υπήρχε διχασμός ανάμεσα στην παλαιότερη αντίληψη της μελωδικότητας 

του πλάγιου φλάουτου και της ορμητικότητας του νέου ρεύματος μουσικής, ενώ στην 

Αγγλία οι ενστάσεις αφορούσαν τις αλλαγές στο σύστημα των δακτυλισμών. Στη Γαλ-

λία, εντούτοις, ο πρώτος φλαουτίστας της όπερας Paul Camus εισήγαγε την εφεύρεση  

του Boehm στο Παρίσι το 1837, από όπου και ξεκίνησε να διαδίδεται και στην υπό-

λοιπη Ευρώπη. 
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             Μηχανισμός κορμού του φλάουτου Boehm του 1832. Toff, 52. 

 

6.2.1.Το κυλινδρικό φλάουτο του 1847 

 

Η περιορισμένη οικονομική επιτυχία της εφεύρεσής του ώθησε τον Boehm να 

κλείσει, προσωρινά, το εργοστάσιό του το 1839 και να ασχοληθεί με τη βιομηχανία 

των βαρέων μετάλλων – δεν εγκατέλειψε, ωστόσο, τα σχέδιά του για αναδιαμόρφωση 

του φλάουτου. Σε αυτό το πνεύμα, από το 1846 έως το 1847 καταπιάστηκε με την 

εκμάθηση των αρχών της ακουστικής με καθηγητή τον Carl von Schafhäutl στο Πανε-

πιστήμιο του Μονάχου. Στην επιμόρφωσή του αποδίδει και ο ίδιος τις επιστημονικές 

γνώσεις πάνω στις οποίες, το 1847, «έχτισε» το επόμενο μοντέλο πλάγιου φλάουτου,58 

μεταβάλλοντας, έτσι, την ιστορία του οργάνου με μια ανεκτίμητη προσθήκη. 

Τα πειράματα που έκανε κατά τις σπουδές του επιβεβαίωσαν, αρχικά, στον 

Boehm την άποψη που είχε από παλιότερα: ότι δηλαδή το κωνικό σχήμα του φλάουτου 

θα έπρεπε, κανονικά, να αντιστραφεί και ο οργανοπαίκτης να φυσά στη φαρδύτερη 
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πλευρά του, εάν επιθυμούσε να ακολουθήσει τις αρχές του κουρδίσματος και τη συ-

μπεριφορά της στήλης του αέρα. Εξάλλου, οι θεμελιώδεις των αρμονικών επηρεάζο-

νται άμεσα από οποιοδήποτε είδος συστολής στην κεφαλή του φλάουτου, συμπεριλαμ-

βανομένων της σύμπτυξης και της επιμήκυνσης. Η συστολή αυτή είχε, εντούτοις, αρ-

νητικές επιπτώσεις στην υψηλή περιοχή του οργάνου, απαιτώντας τη σμίκρυνση του 

σωλήνα του, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να έχει συγκεκριμένο σχήμα, που ο ίδιος καθόριζε 

ως «παραβολικό». Επιπρόσθετη συνειδητοποίηση ήταν το γεγονός πως αντί του κωνι-

κού σχήματος, το κυλινδρικό ευνοούσε τον όγκο και την καθαρότητα του ήχου, διότι 

ο κυλινδρικός σωλήνας περιέχει περισσότερο αέρα, η ποσότητα του οποίου είναι ανά-

λογη με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.59 

Τα παραπάνω συμπεράσματα οδήγησαν τον Boehm στην κατασκευή ενός φλά-

ουτου κυλινδρικού, με παραβολική κεφαλή. Η διάμετρος του σωλήνα θα αντιστοι-

χούσε, κατά την επιθυμία του, σε 20 mm – ωστόσο, τα πειράματα απέδειξαν ότι παρά 

τον πλούσιο ήχο των δύο πρώτων οκτάβων, με τον τρόπο αυτό η υψηλή περιοχή του 

φλάουτου χώλαινε, και έτσι ο Boehm συμβιβάστηκε με τη διάμετρο των 19 mm, η 

οποία κατέληγε στα 17 mm. Μια ακόμα επιθυμία του ήταν η σταδιακή μεγέθυνση των 

οπών από την κεφαλή προς το πόδι του φλάουτου, όμως και αυτή η ιδέα εγκαταλείφ-

θηκε εξαιτίας των κατασκευαστικών δυσκολιών. Το τελικό μέγεθος των οπών, όσο με-

γαλύτερων ήταν δυνατό, κατά τις επιθυμίες του Boehm, έπρεπε να αντιστοιχεί τουλά-

χιστον στα ¾ της διαμέτρου του σωλήνα. Προβληματίστηκε, ακόμη, σχετικά με το ε-

πιθυμητό σχήμα του επιστομίου, καταλήγοντας πως το σχήμα του ορθογωνίου, με 

στρογγυλεμένες ακμές και διαστάσεις 12 επί 10 mm ήταν το καταλληλότερο για την 

αβίαστη παραγωγή ενός ηχηρού τόνου. 

Άλλη μια σημαντική καινοτομία ήταν το υλικό κατασκευής του φλάουτου. Αν 

και, όπως ήδη ειπώθηκε, η πρώτη πατέντα για ένα μεταλλικό φλάουτο (του George 

Miller) εμφανίστηκε το 1810, τα επόμενα 35 χρόνια κανένας κατασκευαστής δεν α-

σχολήθηκε με τις προοπτικές του διαφορετικού υλικού. Ο ίδιος ο Boehm, παρατηρώ-

ντας πως ο ξύλινος κυλινδρικός σωλήνας δεν απέδιδε όπως ήθελε, έκανε από το 1846 

πειραματισμούς με διαφορετικά κράματα μετάλλων (όπως ορείχαλκο, νικέλιο και α-

σήμι), διαμορφώνοντας μια προτίμηση προς το ασήμι. Ένα πλεονέκτημα του νέου υλι-

κού ήταν πως ένας λεπτός σωλήνας φτιαγμένος από σκληρό κράμα μετάλλου θα συ-
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ντελούσε στην αβίαστη παραγωγή ήχου, χωρίς πίεση. Επιπλέον, ο ήχος του ήταν αξε-

πέραστα λαμπερός και ηχηρός. Η υπεροχή του μετάλλου έναντι του ξύλου αποδεικνυ-

όταν, τέλος, από την καλύτερη προσαρμογή του στις μεταβολές της θερμοκρασίας, κα-

θώς και από τη βελτιωμένη ανταπόκρισή του στο κούρδισμα. Βέβαια, ο ίδιος δεν απέ-

κλεισε τον συνδυασμό του ξύλου και του μετάλλου, συνδυάζοντας κάποιες φορές ξύ-

λινη κεφαλή με μεταλλικό σώμα.60 

Αναφορικά με το κούρδισμα του νέου φλάουτου, το μήκος της στήλης του αέρα 

(623 mm) στο οποίο κατέληξε ο Boehm αντιστοιχήθηκε με 435 Hz στο κούρδισμα του 

οργάνου. Το αποτέλεσμα αυτό βασίστηκε σε υπολογισμούς του Boehm πάνω στους 

νόμους της ακουστικής, με έναυσμα το οποίο δημιούργησε ένα γεωμετρικό διάγραμμα 

για την εξακρίβωση της κατάλληλης θέσης των οπών, το Schema. Το Schema αποτε-

λούσε σημείο αναφοράς για την ορθή ακουστικά κατασκευή των πλάγιων φλάουτων 

οποιουδήποτε μήκους. Ακόμη, στο «κυλινδρικό φλάουτο με την παραβολική κεφαλή», 

όπως έμεινε γνωστό το νέο φλάουτο του Boehm, ήταν δυνατή η μερική ρύθμιση του 

κουρδίσματος σε οποιαδήποτε τονικότητα με την επιμήκυνση ή σύμπτυξη του σωλήνα 

μέσω της αλλαγής της θέσης της κεφαλής. Κάτι τέτοιο ήταν ιδιαίτερα απαραίτητο κατά 

το Ρομαντισμό, καθώς το κούρδισμα ανέβαινε διαρκώς – ξεκινώντας τον 19ο αι. με 423 

Hz, το κούρδισμα αναφοράς τον καιρό του Boehm είχε ξεπεράσει κατά τόπους τα 440 

Hz, ενώ πουθενά δεν υπήρχε ακόμα καθορισμός του θέματος.61 Επομένως, αποδεί-

χθηκε απαραίτητη η εξεύρεση ενός τρόπου να συγκεραστεί το φλάουτο με το κούρδι-

σμα των υπόλοιπων οργάνων σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. 

Μηχανισμός κορμού του φλάουτου Boehm του 1847. Powell, The Flute, 182. 

                                                           
60 Toff, 55· Powell, The Flute, 180. 
61 Sachs, 390.  



40 

 

 

Για άλλη μία φορά, η αποδοχή δεν ήταν άμεση. Εάν οι αλλαγές του μοντέλου 

του 1832 ξένισαν τους υπόλοιπους φλαουτίστες, τώρα η ριζική διαφοροποίηση του η-

χοχρώματος, σε συνδυασμό με αυτές τις αλλαγές, βρήκε ακόμα περισσότερες αντιρρή-

σεις – ιδιαίτερα αν συλλογιστεί κανείς το αυξημένο κόστος για την παραγωγή των νέων 

οργάνων. Παρόλα αυτά, μέσα σε μια εικοσαετία είχε γίνει φανερή η υπεροχή του και 

η παραγωγή ξεκίνησε και σε άλλες χώρες – στην Αγγλία από τους Rudall & Rose και 

στη Γαλλία από τους Godfroy και Lot. Η εν γένει επιθυμία των οργανοπαικτών για 

περαιτέρω διευκόλυνση οδήγησε σε επινοήσεις πάνω στα φλάουτα του Boehm, χωρίς, 

ωστόσο, να αποφέρει πάντα κάτι ουσιαστικό. Μια βελτίωση που παρέμεινε σε εξελιγ-

μένη μορφή και σήμερα αφορούσε έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής του Σιb και της 

αποδόθηκε το όνομα «κλειδί Briccialdi», το όνομα του πρώτου οργανοπαίκτη που το 

έθεσε σε εφαρμογή το 1849. 

Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανής η πολύτιμη συμβολή του Boehm στην 

εξέλιξη του πλάγιου φλάουτου. Με όχημα την όρεξη για γνώση και πειραματισμό και 

κινητοποιούμενος από τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής, προσέφερε μια 

νέα, μελετημένη κατασκευή που παρέμεινε ως το φλάουτο της σύγχρονης εποχής. 

 

6.3. Η καθιέρωση του καλοσυγκερασμένου συστήματος 

 

Με ρίζες ήδη από το Μπαρόκ, το σημερινό σύστημα κουρδίσματος προέκυψε 

από τις απαιτήσεις των ανερχόμενων πληκτροφόρων οργάνων, και ιδιαίτερα του πιά-

νου, για έναν διαφορετικό διακανονισμό όσον αφορά την κλίμακα. Κατά συνέπεια, νέα 

μονάδα διαίρεσης της οκτάβας έγιναν ο τόνος και το ημιτόνιο, καταργώντας τη διά-

κριση των ημιτονίων σε διατονικά και χρωματικά. Όπως είναι φυσικό, η νέα πρακτική 

δεν καθιερώθηκε παρά πολύ αργότερα, καθώς ακόμα και στα μέσα του 19ου αι. γινόταν 

αναφορά σε διατονικά και χρωματικά ημιτόνια σε διάφορες γραπτές πηγές.62 Κύρια 

αιτία ήταν η απαλοιφή, ως επί το πλείστον, των καθαρών διαστημάτων, με αποτέλεσμα 

τη ριζική μεταβολή του χαρακτήρα τους και τη δυσκολία κουρδίσματός τους με τα 

παλαιότερα δεδομένα. 

                                                           
62 Powell, The Flute, 148. 
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Όσον αφορά το πλάγιο φλάουτο, πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν 

το όραμα, στις αρχές του 18ου αι., για ένα μοντέλο με ίσα μεταξύ τους ημιτόνια στην 

κατασκευή τους. Βέβαια, η ήδη δυσχερής για το κούρδισμα φύση του οργάνου θεωρή-

θηκε μη πρακτική στο ζήτημα του καλοσυγκερασμένου συστήματος. Παρόλα αυτά, αν 

και ο Boehm παρείχε ο ίδιος εναλλακτικούς εναρμόνιους δακτυλισμούς, το κυλινδρικό 

φλάουτο με την παραβολική κεφαλή του 1847 ήταν κατασκευασμένο σύμφωνα με το 

νέο σύστημα, σηματοδοτώντας την καθιέρωση της αλλαγής. 

 

6.4. Η θέση του φλάουτου στις Ρομαντικές συνθέσεις 

 

Ήδη έγινε αναφορά στην αναπροσαρμογή του ιδεώδους για τον ήχο κατά τη 

μετάβαση από τον Κλασικισμό στο Ρομαντισμό. Ο λιτός χαρακτήρας της κλασικής 

μουσικής έδωσε τη θέση του στην επιθυμία για πλούσιο ήχο, με ποικιλία υφών και 

ηχοχρωμάτων, καθιερώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός τα μεγαλύτερα σύνολα 

μουσικής δωματίου, όπως κουιντέτα και σεξτέτα, και αφετέρου τη διεύρυνση της συμ-

φωνικής ορχήστρας με την προσθήκη των χάλκινων και ξύλινων πνευστών. Ο ρόλος 

του φλάουτου, συγκεκριμένα, όπως καθίσταται φανερό από τις όψιμες συμφωνίες του 

Beethoven, αλλά και τις συμφωνίες του Johannes Brahms (1833 – 1897), γίνεται ση-

μαντικότερος. To ίδιο υποδεικνύουν και οι διάφορες πραγματείες περί ενορχήστρωσης 

που δημοσιεύθηκαν εκείνη την εποχή, με αξιοσημείωτες μεταξύ τους αυτές των Louis 

Hector Berlioz (1803 – 1869) και Richard Georg Strauss (1864 – 1949), οι οποίοι και 

απέδωσαν σημαντικό ρόλο στο φλάουτο στα συμφωνικά τους έργα.63 

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο Ρομαντισμός δεν ευνόησε το πλάγιο φλά-

ουτο ως αυθύπαρκτη οντότητα, αφού η αναβάθμιση του Boehm άργησε να γίνει ευρέως 

αποδεκτή και ήταν δύσκολο αρχικά να ανταποκριθεί στο νέο ρεύμα της έντονης ρομα-

ντικής έκφρασης. Βέβαια, η δημοσίευση πληθώρας σπουδών και ασκήσεων πιστοποιεί 

πως εξακολουθούσαν οι τεχνικές απαιτήσεις από το όργανο64 – εντούτοις, η έκφρασή 

τους περιοριζόταν στην επίδειξη δεξιοτεχνίας και τη χρήση τους σε προγραμματικό 

πλαίσιο, σε συνδυασμό με την γενικότερη τάση της επιστροφής στην εθνική μουσική, 

                                                           
63 Toff, 243. 
64 Powell, The Flute, 192. 
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η οποία είχε ως συνέπεια την ενσωμάτωση παραδοσιακών μελωδιών και σύνθετων 

ρυθμικών σχημάτων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας κατάστασης του σόλο ρεπερτορίου απο-

τελεί η μεταλλαγή του κοντσέρτου. Καθώς κατά τον Κλασικισμό ήταν ένα δεξιοτε-

χνικό κομμάτι κατά παραγγελία, απορρίφθηκε αρχικά με βάση το ότι ήταν αντίθετο 

στην ιδέα της ελεύθερης έκφρασης με αποκλειστικό κίνητρο την έμπνευση του συν-

θέτη. Αντί, ωστόσο, να καταργηθεί, η μορφή του επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε τις 

καινούριες τάσεις: έντονο λυρισμό, δεξιοτεχνία, και χρήση εθνικών θεμάτων, ενώ ι-

διαίτερα όσον αφορά το πλάγιο φλάουτο, αυτό εξισώθηκε με τον ήχο του πουλιού σε 

ένα προγραμματικό περιβάλλον. Στο προσκήνιο βρέθηκαν συνθέτες οι οποίοι ξεπέρα-

σαν αυτήν την περιοριστική φόρμα με νέες συνθέσεις, όπως ο Friedrich Kuhlau (1786 

– 1832) με καπρίτσια, divertimenti και έργα μουσικής δωματίου, ο Carl Reinecke (1824 

– 1910) με την Μπαλάντα, τη σονάτα Undine αλλά και ένα σημαντικό δείγμα ρομαντι-

κού κοντσέρτου και ο Paul Taffanel (1844 – 1908), ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση του γαλλικού στυλ οργανοπαιξίας του φλάουτου Boehm, δη-

λαδή της Γαλλικής Σχολής, και συνεισέφερε στο ρεπερτόριο του φλάουτου με δύο δε-

ξιοτεχνικά κομμάτια για φλάουτο και πιάνο: ένα Andante Pastoral et Scherzettino και 

μια φαντασία. 

Συνολικά, πριν καν λήξει ο 19ος αι., το πλάγιο φλάουτο είχε ήδη διαμορφωθεί, 

ολοκληρωτικά σχεδόν, στην τελική του κατασκευή. Η επινοητικότητα πλειάδας μου-

σικών και κατασκευαστών, σε συνδυασμό με το ρεύμα του Ρομαντισμού, προσέδωσαν 

νέα διάσταση στο όργανο, ανοίγοντας το δρόμο για τις καλλιτεχνικές καινοτομίες του 

20ού αι. και της σύγχρονης εποχής. 
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Σύγχρονο φλάουτο Boehm από ασήμι. Toff, παράρτημα εικόνων. 

 

 

 

 

 

 

     

Σύγχρονο φλάουτο Boehm από cocus wood. Bate, plate 8. 
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7. Η Γαλλική σχολή 

 

Οι ρίζες των νέων μουσικών ρευμάτων που εκφράστηκαν με το φλάουτο 

Boehm βρίσκονται στη Γαλλία του όψιμου 19ου αι. Πρόκειται για την αρχή της Γαλλι-

κής Σχολής, δηλαδή τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου στυλ οργανοπαιξίας και δι-

δασκαλίας του φλάουτου Boehm, η οποία συνιστά σύνδεση μεταξύ του Ρομαντισμού 

και του 20ού αι., επηρεάζοντας μέχρι και σήμερα το στυλ των συνθέσεων για φλάουτο. 

Ο ρόλος του εμπνευστή της γαλλικής παράδοσης που οδήγησε στη διαμόρφωση 

ενός συγκεκριμένου στυλ οργανοπαιξίας και διδασκαλίας του φλάουτου αποδίδεται 

στον Paul Taffanel, καθηγητή στο Κονσερβατόριο του Παρισιού από το 1893.65 Σί-

γουρο, πάντως, είναι πως διάφορες ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές μετέ-

βαλαν για ακόμη μια φορά το μουσικό τοπίο. Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του Γαλλο-

πρωσικού πολέμου το 1871 μειώθηκε η επιρροή του οπερατικού έργου των Ιταλών και 

Γερμανών συνθετών, ταυτόχρονα με την ολοένα αυξανόμενη στήριξη σε Γάλλους συν-

θέτες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύθηκε ο δημοκρατικός χαρακτήρας της μουσικής και η 

εξάπλωση των μουσικών δραστηριοτήτων στο ευρύ κοινό. Επιπροσθέτως, συνεχίστηκε 

το ενδιαφέρον των Ρομαντικών μουσικών προς την ενορχήστρωση, αυτήν τη φορά με 

την περισσότερο ενδελεχή μελέτη των διαφορετικών ηχοχρωμάτων του φλάουτου. 

Η Γαλλική σχολή δεν αποτέλεσε, παρόλα αυτά, ένα ομοειδές σύνολο. Η Toff 

διακρίνει σε αυτήν τέσσερα διαφορετικά ρεύματα, το καθένα με τα δικά του χαρακτη-

ριστικά στοιχεία και τους εκπροσώπους του. Πρόκειται για τη ρομαντικότητα, την κλα-

σικότητα, τον ιμπρεσιονισμό και την οικονομία έκφρασης.66 Το καθένα από αυτά αξιο-

ποίησε διαφορετικά το φλάουτο Boehm και προσέφερε μια νέα οπτική στις δυνατότη-

τές του. Η συνθετική δραστηριότητα της περιόδου αυτής είναι εκτεταμένη και δύσκολο 

να εξεταστεί σε βάθος στα πλαίσια μιας επισκόπησης σχετικά με τις κατασκευαστικές 

εξελίξεις του οργάνου – παρόλα αυτά, κρίνεται απαραίτητη η συνοπτική, έστω ανα-

φορά κάποιων από τους σημαντικότερους συνθέτες που μεταχειρίστηκαν το φλάουτο 

στα έργα τους, αξιοποιώντας τις νέες του δυνατότητες. 

Τη ρομαντικότητα της Γαλλικής σχολής εισήγαγε ο César Franck (1822 – 1890), 

πριν το πέρας του 19ου αι, με κύρια χαρακτηριστικά της τη μη συμβατική αρμονία και 

την αυξημένη σημασία της μελωδίας και λυρικότητας, ενώ σημαντικοί εκπρόσωποι της 

                                                           
65 Powell, The Flute, 209. 
66 Romanticism, classicism, impressionism, economy of expression. Toff, 258 – 262. 



45 

 

κίνησης αυτής αποτέλεσαν οι μαθητές του Vincent d’Indy (1851 – 1831) και Louis 

Ganne (1862 – 1923). Πιο λιτή στην έκφρασή της ήταν η κλασικότητα του Camille 

Saint – Saëns (1835 – 1921), ο οποίος συνετέλεσε ιδιαίτερα στην παραγωγή έργου από 

τους Γάλλους συνθέτες, και του Théodore Dubois (1837 – 1924), επικεφαλής του Κον-

σερβατόριου του Παρισιού από το1896 έως το 1905. Το συγκρατημένο λυρισμό και 

την περιορισμένη χρωματικότητα ενσωμάτωσαν στα έργα τους, ενδεικτικά, οι Gabriel 

Fauré (1845 – 1924) και George Enescu (1881 – 1955), ο δεύτερος ρουμανικής κατα-

γωγής.  

Με το κίνημα του ιμπρεσιονισμού άνοιξε ένας καινούργιος ηχητικός κόσμος, 

απαλλαγμένος από δεδομένες φόρμες, αρμονικές σχέσεις και τονικά συστήματα, πλού-

σιος σε διαφοροποιημένα ηχοχρώματα και ρυθμικά σχήματα. Με κυριότερο εκφραστή 

τον Claude Debussy (1862 – 1915), ο ιμπρεσιονισμός εξωτερικεύεται με το συνδυασμό 

διαφορετικών υφών μέσω της ενορχήστρωσης και της καινοτόμου χρήσης της αρμο-

νίας, ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση στοιχείων εμπνευσμένων από μουσικές παραδό-

σεις άλλων εξω-ευρωπαϊκών πολιτισμών. Κυριαρχούν, έτσι, χρωματικές, ολοτονικές, 

πεντατονικές και τροπικές σειρές φθόγγων. Ο Debussy ανοίγει την αυλαία για την έ-

ναρξη μιας νέας εποχής, τον 20ου αιώνα, με το «Πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός 

φαύνου» το 1894, όπου το φλάουτο κατέχει κυρίαρχη θέση με εύθραυστες μελωδικές 

γραμμές και λεπτεπίλεπτες εκφράσεις στα ηχοχρώματα και στις δυναμικές. Ακόμη, το 

έργο του Syrinx (1912) συνιστά το πρώτο έργο για φλάουτο σόλο του 20ού αι. Τα βή-

ματά του ακολούθησαν οι Albert Roussel (1869 – 1937) και Maurice Ravel (1875 – 

1937): ο μεν Roussel με το προγραμματικό του έργο για φλάουτο και πιάνο Les Joueurs 

de flûte (1924), ο δε Ravel με την ορχηστρική του επένδυση στο μπαλέτο Daphnis et 

Chloé (1909 – 1912). 

Τέλος, η κλίση προς την οικονομία της έκφρασης πυροδοτήθηκε μετά το 1910 

λόγω των επιρροών της κινηματογραφικής και τζαζ μουσικής, αλλά και ως φυσικό πα-

ρεπόμενο της εξέλιξης των συμφωνικών συνόλων. Ειδικότερα, πέρα από τη μεγέθυνση 

της ορχήστρας στα μεγάλα συμφωνικά έργα, παρατηρήθηκε επίσης η σύνθεση έργων 

από τον Stravinsky και τον Schoenberg για ορχήστρα δωματίου, με έμφαση στα πνευ-

στά και κρουστά και λιτή ενορχήστρωση.67 Κάποιοι Παριζιάνοι συνθέτες, επηρεασμέ-

νοι από τις νέες αυτές τάσεις, αλλά και από τον πολύπλοκο ρυθμό της επίσης ανερχό-

μενης τζαζ μουσικής, τις εξέφρασαν στις συνθέσεις τους για φλάουτο σόλο ή σε έργα 

                                                           
67 Sachs, 446. 



46 

 

μουσικής δωματίου, υιοθετώντας την απλότητα και σαφήνεια της οικονομίας της έκ-

φρασης και αντιτιθέμενοι στο γερμανικό ρομαντισμό. Κάποιοι από αυτούς ήταν οι Ar-

thur Honneger (1892 – 1955), Darius Milhaud (1892 – 1974) και Francis Poulenc (1899 

– 1963). 

Στις πιο συντηρητικές εκφάνσεις της, η Γαλλική σχολή παρουσίασε έργα συμ-

βατικής μορφής (λόγου χάρη σονάτες από τους Debussy και Poulenc και κοντσέρτα 

των d’Indy και Ibert), ευνοήθηκαν μορφές προγραμματικής μουσικής και μικρότερης 

έκτασης έργα, ενώ το στυλ όλων των συνθέσεων παρουσίαζε εμφανώς τα χαρακτηρι-

στικά της νέας εποχής του φλάουτου Boehm. 

Παρά το όνομά της, η Γαλλική σχολή οργανοπαιξίας δεν περιορίστηκε στη 

χώρα προέλευσής της – για το λόγο αυτό, άλλωστε, είναι εξαιρετική η σημασία της. Η 

αποκλειστική χρήση του νέου μεταλλικού φλάουτου Boehm, η οποία είχε ως αποτέλε-

σμα έναν ηχηρό, γεμάτο και ομοιογενή τόνο που εξέλιξαν κυρίως ο Paul Taffanel με 

τους μαθητές του – ενδεικτικά, τους Louis Fleury (1878 – 1926) και Philippe Gaubert 

(1879 – 1941) – έγινε δημοφιλής σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσό-

τεροι Ευρωπαίοι και μη καλλιτέχνες άρχισαν να ενδιαφέρονται για την εκμάθηση του 

φλάουτου. Μάλιστα, η επιρροή της Γαλλικής σχολής ήταν σημαντικότερη στις Ηνω-

μένες Πολιτείες, όπου δραστηριοποιήθηκαν ως οργανοπαίκτες και καθηγητές, στις αρ-

χές και τα μέσα του 20ού αι., οι Georges Barrère (1876 – 1944), Marcel Moyse (1889 – 

1984) και René Le Roy (1898 – 1985).68 
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8. Σύγχρονη εποχή: από τον 20ό αι. έως και σήμερα 

 

Η κατασκευαστική πρόοδος του πλάγιου φλάουτου που έλαβε χώρα κατά το 

Ρομαντισμό ίσως να μην συνετέλεσε στη μεγάλη ανάπτυξη του ρεπερτορίου του εκείνη 

τη δεδομένη στιγμή, αλλά έγινε πολύ περισσότερο αισθητή με την είσοδο του 20ού αι. 

Επρόκειτο για την εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και των ταχύτατων  

κοινωνικών αλλαγών, κατά την οποία ο διάχυτος ενθουσιασμός, αλλά και η αβεβαιό-

τητα για το μέλλον οδήγησε στον πειραματισμό με την παλαιά φόρμα και, κατά συνέ-

πεια, στον κατακερματισμό της, εφόσον, μάλιστα, από τον 20ό αι. και έπειτα δεν είναι 

δυνατό να καθοριστεί μία, μόνο, στερεοτυπική μουσική τάση. 

Οι πειραματισμοί αυτοί, όσον αφορά το φλάουτο, αλλά και τα υπόλοιπα όρ-

γανα, ευοδώθηκαν ακριβώς εξαιτίας της κατασκευαστικής σταθερότητας των σύγχρο-

νων μοντέλων. Ειδικότερα για το φλάουτο, το μηχανικό σύστημα του Boehm και οι 

ιδέες που ενέπνευσε στους υπόλοιπους κατασκευαστές σταθεροποίησε το φλάουτο και 

δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον που κατέστησε δυνατή την αναβάθμιση του ρε-

περτορίου και τον πειραματισμό με νέες τεχνικές και «ειδικά εφέ». Είναι, λοιπόν, ο-

ρατή η σύνδεση μεταξύ κατασκευαστικής εξέλιξης και συνθετικής έμπνευσης. 

 

8.1. Νέες κατασκευαστικές προσεγγίσεις 

 

Όσον αφορά την περαιτέρω κατασκευαστική εξέλιξη του φλάουτου, η προσοχή 

στη λεπτομέρεια του συστήματος του Boehm δεν άφησε κατασκευαστικά ζητήματα 

ανεξερεύνητα – ως εκ τούτου, οι αλλαγές που συνέβησαν στο σώμα του οργάνου απο-

σκοπούσαν είτε στη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος μηχανισμού, είτε στην εξέταση των 

διαφορετικών υφών και ηχοχρωμάτων. 

Κάτι το οποίο ούτε το Schema του Boehm δεν ήταν δυνατό να διορθώσει δίχως 

μηχανικές επεμβάσεις ήταν η αλλαγή του κουρδίσματος. Το φλάουτο που δημιούργησε 

είχε ρυθμιστεί στα 435 Hz – ωστόσο, με την καθιέρωση της συχνότητας των 440 – 445 

Hz ως κοινώς αποδεκτή κατά την πρώτη εικοσαετία του 20ού αι., κατέστη αναγκαία η 

αναδιαμόρφωση του οργάνου. Ο Βρετανός κατασκευαστής Rudall Carte πρώτος είχε 

τη διορατικότητα να επαναπροσδιορίσει το φλάουτο Boehm στο κούρδισμα των 440 
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Hz.69 Ακόμα και αυτά τα μοντέλα, όμως, αποτελούνταν ως επί το πλείστον από όργανα 

με κλειστές οπές, τα οποία προορίζονταν για μαθητές, ενώ στα επαγγελματικά οι ορ-

γανοπαίκτες βρίσκονταν στη δυσάρεστη θέση να αλλάζουν τη μάσκα τους και τον 

τρόπο που έπαιζαν, αλλοιώνοντας, συχνά, τον ήχο τους. Μια λύση στο πρόβλημα, συ-

μπληρωματική στην παραγωγή νέων φλάουτων με το σύστημα του Boehm, προσέφερε 

ο Βρετανός κατασκευαστής Albert Cooper (1924 – 2011), ο οποίος επανατοποθέτησε 

τις οπές στο φλάουτο για την καλύτερη ανταπόκριση του οργάνου στο νέο κούρδισμα, 

σχεδιάζοντας φλάουτα με την «κλίμακα Cooper». Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, κατά το 

δεύτερο μισό του 20ού αι. η συμβολή της Eva Kingma με την κατασκευή του φλάουτου 

με το «σύστημα Kingma», το οποίο θα παρήγαγε το ¼ των τόνων σε όλη την έκταση 

του οργάνου. 

Μέσα στην τελευταία 50ετία υπήρξαν και περισσότερο πρωτότυπες πρωτοβου-

λίες όσον αφορά την αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων του φλάουτου. Αξιο-

πρόσεκτη ανάμεσά τους είναι η κατασκευή του glissando headjoint από τον συνθέτη 

και οργανοπαίκτη Robert Dick. Πρόκειται για μια κυλιόμενη προέκταση του επιστο-

μίου του φλάουτου, η χρήση της οποίας επιτρέπει στον καλλιτέχνη να κάνει glissando 

μέχρι και ένα διάστημα 3ης μεγάλης.70 Τέλος, έγιναν απόπειρες για την αύξηση της 

έκτασης της οικογένειας του φλάουτου προς τα κάτω, ώστε να υπάρχει μια σταθερή 

γραμμή μπάσου για τις συνθέσεις. Πιο ακραία εκδήλωση της επιθυμίας αυτής αποτελεί 

η δημιουργία του contrabasso φλάουτου, με έκταση μέχρι και το Ντο2. 

Από το δεύτερο μισό του 20ού αι. έως σήμερα, το ενδιαφέρον γύρω από την 

κατασκευαστική πρόοδο του φλάουτου επικεντρώνεται κυρίως στις πρώτες ύλες, το 

μέγεθος και σχήμα του επιστομίου, αλλά και τις κατασκευαστικές τεχνικές. Το γεγονός 

αυτό πιστοποιεί και υπερθεματίζει την ποιότητα των εφευρέσεων του Boehm και τη 

σπουδαιότητά τους για το μουσικό γίγνεσθαι. 

 

                                                           
69 Powell, The Flute, 239. 
70 Robert Dick, «The Glissando Headjoint®». http://robertdick.net/the-glissando-headjoint/ (ανακτή-

θηκε στις 21 Ιουλίου 2017). 

http://robertdick.net/the-glissando-headjoint/
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Σχέδιο του συστήματος Kingma με τα επιπρόσθετα κλειδιά του. 

https://www.brannenflutes.com/kingma-system-flute (ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, 2017). 

 

 

 

 

Κεφαλή glissando, σε κατασκευή του Robert Dick. http://robertdick.net/the-glissando-headjoint/ (ανα-

κτήθηκε στις 21 Ιουλίου, 2017). 

 

8.1.1.Πρώτες ύλες 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο συσχετισμός μεταξύ του υλικού κατασκευής των 

πνευστών οργάνων και την ποιότητα του ήχου τους είναι πλέον ευρέως αποδεκτός και 

έχει μετατραπεί σε αντικείμενο μελέτης και πειραματισμών. Το πρόσφατο επιστημο-

νικό συμπέρασμα είναι πως διαφορετικά υλικά επηρεάζουν με ξεχωριστό τρόπο τους 

αρμονικούς και ως αποτέλεσμα υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις των οργανοπαικτών σε 

συγκεκριμένες πρώτες ύλες. 

Περισσότερο διαδεδομένο είναι το ασήμι, στο οποίο αποδίδεται ένα ντελικάτο 

στυλ οργανοπαιξίας, ενώ ταυτόχρονα το χρυσό προτιμάται από πολλούς επαγγελματίες 

ως συντελεστικό σε έναν πιο ζεστό και γεμάτο ήχο. Υπάρχουν, επίσης, μοντέλα κατα-

σκευασμένα από πιο «ασυνήθιστα» μέταλλα, όπως είναι η πλατίνα – ωστόσο, αυτά 

https://www.brannenflutes.com/kingma-system-flute
http://robertdick.net/the-glissando-headjoint/
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ξεφεύγουν από τον κανόνα. Το ασήμι και το χρυσό χρησιμοποιούνται σε διάφορους 

συνδυασμούς, ενώ υπάρχουν και κράματα μετάλλων μικρότερης αξίας για μαθητικά 

και ημιεπαγγελματικά όργανα. Ένα ξεχωριστό ανερχόμενο υλικό αποτελεί ο εβονίτης,  

ο οποίος συνιστά προπομπό της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης του πλαστικού και 

των εκδόχων του, εφόσον πρόκειται για υλικό σταθερό στα διαφορετικά κλίματα και 

τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Τέλος, όσον αφορά τα ξύλινα φλάουτα – τα οποία α-

κόμα προτιμώνται από κάποιους οργανοπαίκτες – χρησιμοποιείται σήμερα, σχεδόν α-

ποκλειστικά, το cocus wood, το οποίο ανήκει στην ίδια κατηγορία με τον έβενο.71 

 

8.2. Το φλάουτο στην avant-garde σκηνή 

 

Κατά τη μακρά πορεία του, όπως κατέστη φανερό στην παρούσα έκθεση, το 

πλάγιο φλάουτο υπέστη διαρκείς μεταβολές, κάτι το οποίο κάθε άλλο παρά ενέπνευσε 

αίσθηση σταθερότητας σε συνθέτες και οργανοπαίκτες. Η κατάσταση αυτή διαφορο-

ποιήθηκε, ωστόσο, με τις καινοτομίες του Boehm και τις τροποποιήσεις των σύγχρο-

νών του και μετέπειτα κατασκευαστών, έτσι ώστε κατά την είσοδο του 20ού αι. πλεό-

ναζε η επιθυμία για πειραματισμό και εμβάθυνση στις τεχνικές και αισθητικές δυνατό-

τητες του οργάνου. Η επιθυμία αυτή έγινε περισσότερο έντονη μετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και οι διάφορες εκφάνσεις του Ρομαντισμού έδωσαν τε-

λειωτικά τη θέση τους σε μια προοδευτική κίνηση. Όντας στο αποκορύφωμα της εξέ-

λιξής του, το φλάουτο Boehm μετατράπηκε στο ιδανικό όργανο για τους καλλιτέχνες 

οι οποίοι, ζώντας στην εποχή των ηλεκτρονικών μέσων, επιθυμούσαν να ξεφύγουν από 

την πεπατημένη και να εξερευνήσουν τις προοπτικές των μουσικών οργάνων. 

Σε πρώτη φάση, οι συνθέτες κινήθηκαν σε συντηρητικά πλαίσια, επιθυμώντας 

να αξιοποιήσουν τις έντονες αντιθέσεις σε δυναμικές, ηχοχρώματα και περιοχές του 

φλάουτου – στη συνέχεια, εντούτοις, ενσωμάτωσαν καινοτόμες μορφές άρθρωσης στα 

έργα τους, με στόχο τη μεγαλύτερη ένταση και αίσθηση ανατροπής, ενώ στη συνέχεια 

ασχολήθηκαν με τις εκτεταμένες τεχνικές (extended techniques), που υπεραπλουστευ-

μένα μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα «ειδικά εφέ» του οργάνου. 

Η συμπερίληψη εκτεταμένων τεχνικών στο σόλο – και μη – ρεπερτόριο του 

φλάουτου έχει θεωρητικές βάσεις στις αρχές, ακόμα, του 20ού αι., οπότε και οι Ιταλοί 

φουτουριστές συνθέτες επιτάσσανε την ενσωμάτωση στο παίξιμο του φλάουτου 

                                                           
71 Bate, 200 – 202. 
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Boehm ήχων που θα αντιπροσώπευαν τη νέα μηχανική εποχή.72 Τα εφέ που προέκυψαν 

αποτέλεσαν ένα ακόμα μέσο για την προαγωγή της ευελιξίας του φλάουτου Boehm, 

γεγονός το οποίο τα καθιστά αναπόσπαστο τμήμα του ρεπερτορίου του οργάνου. Εν-

δεικτικά, πρόκειται για πλειάδα τεχνικών, για τη χρήση των οποίων ο οργανοπαίκτης 

μπορεί να μεταχειρίζεται με έναν τρόπο πρωτότυπο τα δάκτυλα (key clicks, glissando, 

multiphonics, παραγωγή μικροτόνων), την άρθρωση (fluttertongue, tongue pizzicato) ή 

τη μάσκα (αρμονικοί, whistle tones, jet whistle). 

Κάποιοι συνθέτες που αποτέλεσαν πρωτεργάτες του νέου ρεύματος, πολλές φο-

ρές χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τις νέες τεχνικές σε έργα για φλάουτο σόλο, είναι 

οι Edgard Varèse (1883 – 1965), André Jolivet (1905 – 1974) και Luciano Berio (1925 

– 2003). Ο Varèse, αρχικά, συνέθεσε ειδικά για το πλατινένιο φλάουτο του Georges 

Barrère το έργο Density 21.5 (1936), το οποίο συνιστά αριστοτεχνικό κράμα μετατονι-

κής αρμονίας και ρυθμικής καινοτομίας, ενώ εισήγαγε τα key clicks. Στον Jolivet, από 

την άλλη, ανήκει ένα από τα πρώτα παραδείγματα εκτενούς χρήσης του fluttertongue, 

συγκεκριμένα στο έργο του Cinq Incantations (1936), όπου μεταχειρίστηκε την τεχνική 

αυτή για να δημιουργήσει την αίσθηση δύο διαφορετικών «φωνών» του ίδιου οργάνου, 

στο ίδιο μουσικό κομμάτι. Τέλος, στη Sequenza του Berio (1958) καταγράφεται η 

πρώτη χρήση των multiphonics, σε συνδυασμό με επιπρόσθετες τεχνικές. 

Τέλος, αξιοπρόσεκτη είναι η χρήση από τους συνθέτες που προέρχονταν από 

την Άπω Ανατολή στοιχείων των μουσικών τους παραδόσεων, σε συνδυασμό με τις 

νέες εκτεταμένες τεχνικές. Οι Toru Takemitsu (1930 – 1996) και Kazuo Fukushima 

(1930 –  ) αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους Ιάπωνες εκπροσώπους της  χρή-

σης αυτής.73 Ενδεικτικά έργα τους αποτελούν το σόλο έργο Voice και το I Hear the 

Water Dreaming για φλάουτο και ορχήστρα του Takemitsu, καθώς και τα σόλο Mei 

και Requiem του Fukushima. 

 

 

 

 

                                                           
72 Toff, 274. 
73 Ό.π., 274 – 278. 
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8.3. Κατασκευαστική άνθιση και συμφωνική ομοιογέ-

νεια 

 

Η άνοδος της συνθετικής δραστηριότητας στις ασιατικές χώρες επιβάλλεται να 

εξεταστεί σε συνδυασμό με την κατασκευαστική ακμή τους, και συγκεκριμένα της Ια-

πωνίας. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το κέντρο παραγωγής του φλά-

ουτου Boehm μετατοπίζεται στην Ανατολή, και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, όπου πα-

λαιότεροι, αλλά και νεοϊδρυθέντες κατασκευαστικοί όμιλοι έθεσαν υψηλά τον πήχη 

ποιοτικών μουσικών οργάνων, υιοθετώντας ξεχωριστές προσεγγίσεις απέναντι στο όρ-

γανο. Η διάδοση των μοντέλων τους στην Ευρώπη και την Αμερική σήμανε και την 

καθιέρωση της ομογένειας του ήχου, χαρακτηρίζοντας το τελικό στάδιο της ανάπτυξης 

των συμφωνικών συνόλων. Ειδικότερα, από τα μέσα του 20ού αι. και έπειτα το ευρύ 

κοινό άρχισε να έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους οργανοπαίκτες, οπότε και οι 

καλλιτέχνες διαφορετικών χωρών συνέκλιναν στην αντιμετώπιση των μουσικών οργά-

νων και των ρεπερτορίων τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά το φλάουτο, το γεγονός αυτό 

αποδίδεται στη μηχανική αρτιότητα του οργάνου, η οποία επέτρεπε τη συνέπεια στη 

χρήση του, σε αντίθεση με παλαιότερα, οπότε και οι ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε 

οργανοπαίκτη οφείλονταν, τουλάχιστον εν μέρει, στις ελλείψεις του πλάγιου φλάουτου 

και, ως εκ τούτου, στους μηχανισμούς που ο καθένας εξέλισσε για να τις αντιμετωπίσει. 

Όπως και κάθε άλλη μείζων μεταβολή, έτσι και ο φαινομενικός αυτό κομφορ-

μισμός προκάλεσε αντιδράσεις σε όσους προείδαν σε αυτόν το τέλος της προσωπικής 

συνεισφοράς και του ξεχωριστού χαρακτήρα του κάθε μουσικού. Ιδιαίτερα έντονη ή-

ταν η σύγκριση με τις πρώτες δεκαετίες της Γαλλικής σχολής, οπότε και το πλάγιο 

φλάουτο διατηρούσε τον τραγουδιστικό χαρακτήρα του.74 Αυτό που προκύπτει, ω-

στόσο, είναι πως μετά από αμέτρητες προσπάθειες το φλάουτο άγγιξε την κατασκευα-

στική τελειότητα και κατέλαβε, επιτέλους, τη θέση που του άνηκε στο μουσικό στερέ-

ωμα – η αυξημένη του δημοτικότητα όχι μόνο δεν ακύρωσε τη μοναδικότητα των ορ-

γανοπαικτών του, αλλά αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, τους προσέφερε την ελευθε-

ρία να πειραματιστούν τεχνικά και καλλιτεχνικά, καθιστώντας το ένα από τα περισσό-

τερο ευέλικτα μουσικά όργανα. 

 

                                                           
74 Powell, The Flute, 270. 
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Επίλογος 

 

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας ήταν η συνοπτική επισκόπηση 

των κατασκευαστικών αλλαγών στο πλάγιο φλάουτο και ο συσχετισμός τους με τις 

εκτελεστικές και ερμηνευτικές δυνατότητες της κάθε εποχής. Μέσω της σύνθεσης και 

παράθεσης των διαφόρων ιστορικών πηγών, έγινε φανερό το γεγονός ότι η μουσική 

ιστορία και πράξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεπηρεαζόμενες, ενώ παράλ-

ληλα σκιαγραφήθηκε μια μακρά και πλούσια σε μηχανικές επινοήσεις πορεία στο μου-

σικό γίγνεσθαι. 

Όσον αφορά το τι αποκόμισα από την εργασία αυτή, συνειδητοποίησα μετά το 

πέρας της πως παρά τη μακροχρόνια ενασχόλησή μου με το φλάουτο, είναι πάρα πολλά 

αυτά που δε γνώριζα σχετικά με την ιστορία του – και περισσότερα, φυσικά, όσα ακόμη 

δε γνωρίζω. Μαζί, λοιπόν, με την ξεκάθαρη, πλέον, οπτική στην κατασκευαστική του 

εξέλιξη, παραμένει και η επιθυμία να εντρυφήσω βαθύτερα στις ιστορικές πηγές, προ-

κειμένου να ανακαλύψω και άλλες πλευρές του χαρακτήρα και της ιστορίας του φλά-

ουτου. 
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Παράρτημα: συγκεντρωτικός πίνακας αλλαγών 

  

 

 

Προϊστορικοί πολιτισμοί 

 

o πρώτη ύλη: κόκκαλα ζώων 

o ακριβές σχήμα και αριθμός οπών: α-

προσδιόριστα 

 

 

Μεσαίωνας 

o πρώτη ύλη: ξύλο (απροσδιόριστο) 

o σχήμα: κυλινδρικό (πηγές εικονογραφι-

κές) 

 

 

Αναγέννηση 

o πρώτη ύλη: βούξος (πυξός) 

o σχήμα: κυλινδρικό με έξι οπές (γραμμα-

τειακές αναφορές) 

o έκταση: δύο οκτάβες (χαμηλότερη νότα 

η Ρε4) 

 

 

 

Μπαρόκ 

o πρώτη ύλη: ξύλο φρουτόδεντρων και 

lignum vitae, χρήση ελεφαντόδοντου 

o σχήμα: κωνικό – διαίρεση του σώματος 

σε 3 ή 4 τμήματα 

o προσθήκη κλειδιών (χρονολογικά: Ρε#, 

Ντο, Ντο#, Σολ#, Σιb, Φα) 

o έκταση: Ντο4 – Φα6 

 

 

Κλασικισμός 

 

o πρώτη ύλη: έβενος και cocus wood – 

πειραματισμός με γυαλί και μέταλλο 

o σχήμα: κωνικό – διαίρεση σε 3 τμήματα 

o εισαγωγή του συστήματος των ανοικτών 

κλειδιών 

o έκταση: Ντο4 – Σι6 

 

 

 

 

 

Ρομαντισμός 

το φλάουτο Boehm 

o πρώτη ύλη: ως επί το πλείστον μέταλλο 

(κράματα με κυρίαρχο υλικό το ασήμι) 

o σχήμα: κυλινδρικό με παραβολική κε-

φαλή – διαίρεση σε 3 τμήματα 

o συνολικά 14 οπές και κλειδιά – σύστημα 

ανοικτών κλειδιών, χρήση δακτυλίων 

και οριζόντιων αξόνων 

o μεγέθυνση των οπών 

o έκταση: Σι3 – Μιb7 (επιμήκυνση του 

ποδιού αρχικά μόνο σε βιεννέζικα μο-

ντέλα) 

 

 

Σύγχρονη εποχή 

o επικράτηση, σε γενικές γραμμές, του 

φλάουτου Boehm με επιπρόσθετες βελ-

τιώσεις διαφόρων κατασκευαστών 

(Cooper, Kingma) 

o πρώτη ύλη: κράματα με χρυσό, ασήμι 

και άλλα μέταλλα – πειραματισμός με 

πλατίνα και εβονίτη 
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