
Κουρδίσµατα (περίληψη) 
 
Ι. Αρµονική στήλη 
 
Κάθε νότα που παράγεται µε φυσικά µέσα είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόµενο. Ως προς το τονικό 
ύψος, συνιστώσες του ("αρµονικοί") είναι η συχνότητα που ακούµε ("θεµελιώδης") συν τα 
ακέραια πολλαπλάσιά της. Με ένα χαµηλό ντο ως παράδειγµα, οι 16 πρώτοι αρµονικοί 
αντιστοιχούν στις εξής νότες (οι µαύρες είναι κατά προσέγγιση - στην πραγµατικότητα είναι 
χαµηλότερες): 
 

 
 
ΙΙ. Φυσικά διαστήµατα 
 
Οι έξι πρώτοι αρµονικοί (που είναι και αισθητότεροι) έχουν τις απλούστερες σχέσεις συχνοτήτων 
µεταξύ τους, και τα διαστήµατα που σχηµατίζουν είναι αυτά που χρησιµοποιήθηκαν από πολύ 
παλιά στη Δύση ως σταθερές (σύµφωνες) συνηχήσεις. Οι λόγοι των συχνοτήτων τους αποτελούν 
το φυσικό µέτρο για τα διαστήµατα αυτά (δηλαδή αυτό που το αυτί µας ακούει ως ακριβώς σωστά 
κουρδισµένο διάστηµα): 2/1 = οκτάβα, 3/2 = φυσική καθαρή πέµπτη, 4/3 = φυσική καθαρή 
τετάρτη, 5/4 = φυσική µεγάλη τρίτη, 6/5 = φυσική µικρή τρίτη. 
 
Οποιαδήποτε σκόπιµη απόκλιση από το µέτρο αυτό είναι ένας συγκερασµός. 
 
Για τη µέτρηση και τη σύγκριση διαστηµάτων και αποκλίσεων εξυπηρετεί µια πολύ µικρή µονάδα, 
το cent (1200 cents = 1 οκτάβα). 
 
ΙΙΙ. Το πρόβληµα του κουρδίσµατος 
 
Σε πολλά όργανα ο εκτελεστής δεν µπορεί να επέµβει στο ακριβές τονικό ύψος µιας νότας - είτε 
καθόλου (π.χ. µαρίµπα), είτε τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης (π.χ. πιάνο). Εποµένως, 
για την κατασκευή κάποιων οργάνων και για το κούρδισµα των υπολοίπων, χρειάζεται να είναι 
αποφασισµένες και συµφωνηµένες οι ακριβείς σχέσεις που διέπουν το εκάστοτε φθογγικό υλικό. 
 
Όµως, όποιο φυσικό διάστηµα κι αν πάρουµε ως βάση για την παραγωγή του υλικού, τα 
υπόλοιπα διαστήµατα που θα παραχθούν δεν θα είναι φυσικά. 
 
Ενδεικτικά, τέσσερις επάλληλες φυσικές καθαρές 5ες από κάποια αφετηρία φτάνουν σε µιά νότα 
που είναι αισθητά ψηλότερη από τον πέµπτο αρµονικό της ίδιας αφετηρίας (δηλαδή µιά σύνθετη 
µεγάλη 3η): 

 



 
Η µία είναι 34/24 (= 81/16), η άλλη 5/1 (= 80/16). Η διαφορά αυτή ("συντονικό κόµµα") είναι 
21,506 cents. Έτσι, κούρδισµα µε φυσικές καθαρές 5ες συνεπάγεται λάθος µεγάλες 3ες και 
αντίστροφα. 
 
Το πρόβληµα αυτό είναι άλυτο. Όλα τα κατά καιρούς κουρδίσµατα είναι συµβιβαστικές λύσεις, 
όλα µε διαφορετικά προτερήµατα και µειονεκτήµατα, όλα σε συνάρτηση µε το φθογγικό υλικό 
που χρησιµοποιείται περισσότερο ανά εποχή και τις µουσικές αναγκαιότητες της κάθε εποχής. 
 
ΙV. Ισοσυγκερασµός 
 
Το κούρδισµα που επικράτησε από τον 19ο αιώνα, και που µας είναι σήµερα το πιο οικείο, είναι 
το ισοσυγκερασµένο: υποδιαίρεση της οκτάβας σε 12 ίσα ηµιτόνια (το καθένα 100 cents). 
Κανένα διάστηµα δεν είναι φυσικό, αλλά οι αποκλίσεις είναι µοιρασµένες εξίσου σε όλες τις 
νότες της χρωµατικής κλίµακας. Έτσι, σε αντίθεση µε παλιότερα κουρδίσµατα, όλες οι καθαρές 
5ες είναι ίσες µεταξύ τους, όλες οι µεγάλες 3ες είναι ίσες µεταξύ τους, κτλ., εποµένως όλες οι 
τονικότητες είναι όµοιες µεταξύ τους και εξίσου χρησιµοποιήσιµες. 
 
Η ισοσυγκερασµένη καθαρή 5η είναι ελαφρά µικρότερη από τη φυσική: 700 έναντι 701,955 
cents. Η ισοσυγκερασµένη µεγάλη 3η είναι αρκετά µεγαλύτερη από τη φυσική: 400 cents έναντι 
386,31 cents.  
 
V. Πυθαγόρειο 
 
Μέχρι και τον 13ο αιώνα, το φθογγικό υλικό είναι οι νότες ρε, µι, φα σολ, λα, σιb, σι, ντο. Ο 
προφανής τρόπος να οριστούν όλες ξεκινώντας από µία είναι κατά καθαρές 5ες: σιb - φα - ντο - 
σολ - ρε - λα - µι - σι (η καθεµία 3/2 της πρηγουµένης). Έτσι, το κούρδισµα που επικρατεί το 
Μεσαίωνα (όπου βασικό σύµφωνο διάστηµα εκτός από την οκτάβα είναι η καθαρή 5η, όχι ακόµα 
οι 3ες) είναι το Πυθαγόρειο: φυσικές καθαρές 5ες, για όσες νότες χρειάζονται στο µουσικό 
σύστηµα. 
 
Τον 14ο αιώνα εµφανίζονται οι προσαγωγικές οξύνσεις (προς όποιες νότες του συστήµατος δεν 
είχαν διατονική ηµιτονιακή προσέγγιση): φα# προς σολ, ντο# προς ρε, σολ# προς λα. Ενίοτε 
εµφανίζεται επίσης και µιb. Κούρδισµα µε την ίδια λογική: διαδοχικά 3/2 για τη σειρά µιb - σιb - 
φα - ντο - σολ - ρε - λα - µι - σι - φα# - ντο# - σολ#. 
 
Όπως είδαµε στο εδάφιο III, όταν οι καθαρές 5ες είναι φυσικές, οι µεγάλες 3ες είναι 
µεγαλύτερες από τις φυσικές. Εποµένως, τα διατονικά ηµιτόνια στο πυθαγόρειο είναι µικρότερα 
από τα χρωµατικά: ένα φα#, π.χ., είναι πιο κοντά στο σολ από ότι στο φα, και ένα σιb είναι πιο 
κοντά στο λα από ότι στο σι. 
 

 
 
Στο Πυθαγόρειο κούρδισµα δεν µπορεί να υπάρξει κύκλος πεµπτών: δώδεκα φυσικές καθαρές 
5ες από το µιb φτάνουν σε ένα ρε# που είναι αισθητά ψηλότερο από το αντίστοιχό του µιb (επτά 
οκτάβες πιο πάνω από το αρχικό). Το ένα είναι 312/212 (= 531441/4096 = 129,746), το άλλο 27/17 

(= 128). Η διαφορά αυτή ("πυθαγόρειο κόµµα") είναι 23,46 cents. Είναι όλη συγκεντρωµένη 
µεταξύ του σολ# και του µιb (που είναι ένα διάστηµα πολύ µικρότερο από καθαρή 5η). 
 

 



 
 
VΙ. Μεσοτονικό 
 
Στην Αναγέννηση η προτίµηση στράφηκε προς τις πλήρεις σύµφωνες συγχορδίες, άρα προέκυψε 
η ανάγκη να είναι καλά κουρδισµένες οι 3ες. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η µεγάλη 3η µόνον (γιατί 
αυτή εµφανίζεται ως αισθητός αρµονικός ενός θεµελιώδη ενώ η µικρή 3η όχι). 
 
Όπως είδαµε στο εδάφιο ΙΙΙ, η 3η που προκύπτει από τέσσερις επάλληλες φυσικές καθαρές 5ες 
είναι ψηλότερη από τη φυσική κατά το διάστηµα που λέγεται συντονικό κόµµα. Έτσι, αν κάθε 
καθαρή 5η µικρύνει κατά 1/4 αυτού του κόµµατος (5,3765 cents), οι µεγάλες 3ες θα είναι 
φυσικές. Αυτό είναι το καθαρό µεσοτονικό κούρδισµα. 
 
Όπως και στο πυθαγόρειο κούρδισµα, ούτε και στο µεσοτονικό υπάρχει κύκλος πεµπτών. Εδώ 
όµως οι 12 πέµπτες που δεν κλείνουν τον κύκλο είναι µικρότερες από ότι θα χρειαζόταν, άρα το 
διάστηµα σολ#-µιb είναι πολύ µεγαλύτερο από καθαρή 5η (κατά 41,058 cents). 

 

 
 

Όπως είπαµε στο εδάφιο IV, η φυσική µεγάλη 3η είναι µικρότερη από την ισοσυγκερασµένη. 
Αυτό σηµαίνει πως, αντίθετα από ότι στο πυθαγόρειο, στο µεσοτονικό τα διατονικά ηµιτόνια 
είναι µεγαλύτερα από τα χρωµατικά: ένα φα#, π.χ., είναι πιο κοντά στο φα από ότι στο σολ, και 
ένα σιb είναι πιο κοντά στο σι από ότι στο λα. 
 



 
 
Αυτό σηµαίνει επίσης πως τρεις επάλληλες φυσικές µεγάλες 3ες δεν ισούνται µε µια οκτάβα: 
53/43 (= 125/64) έναντι 2/1 (=128/64). Έτσι στο καθαρό µεσοτονικό υπάρχουν 8 φυσικές 
µεγάλες τρίτες και 4 πολύ λάθος (στο προηγούµενο διάγραµµα: οι χορδές που περνούν από το 
ρήγµα του κύκλου). 

 

 
 
Στην Αναγέννηση αυτό δεν είναι πρόβληµα: η µουσική είναι διατονική και περιορίζεται σε 
τρόπους αµετάφερτους ή µεταφερµένους µε µία ή το πολύ δύο υφέσεις ως οπλισµό, συν τους 
σχετικούς προσαγωγείς, άρα οι συγχορδίες που θα περιελάµβαναν αυτές τις λάθος 3ες κατά 
κανόνα δεν χρησιµοποιούνται. 
 
Στο τέλος όµως της Αναγέννησης αρχίζουν να εµφανίζονται χρωµατικές κινήσεις και 
συγχορδίες, ενώ στο Μπαρόκ εµφανίζονται επίσης τρόποι/τονικότητες µε διέσεις στον οπλισµό, 
καθώς και το φαινόµενο της µετατροπίας. Έτσι, για να µετριαστεί το πρόβληµα αυτών των λάθος 
τριτών, προτάθηκαν διάφορες παραλλαγές του καθαρού µεσοτονικού. Μία, που συνέχισε να 
χρησιµοποιείται ακόµα και µετά τον Bach, είναι να µικραίνουν οι καθαρές 5ες κατά 1/6 µόνον 
(αντί 1/4) του συντονικού κόµµατος. 
 

 
 
VΙΙ. Ανισοσυγκερασµός 
 
Ήδη από την Αναγέννηση έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται εκφραστικά και συµβολικά οι 
τολµηρότερες του κανονικού αλλοιώσεις. Η τάση αυτή αναπτύχθηκε στο Μπαρόκ, και γιαυτό η 
επικρατέστερη κατεύθυνση είναι τα πάµπολλα ανισοσυγκερασµένα κουρδίσµατα: επιτρέπουν 
κύκλο πεµπτών, επιτρέπουν τη χρήση όλων (ή των περισσοτέρων) τονικοτήτων, αλλά διατηρούν 
και αναπτύσσουν την εκφραστικά εκµεταλλεύσιµη ιδέα ότι οι νότες και οι συγχορδίες που 
περιέχει η Ντο µείζων είναι φυσιολογικότερες και όσο µεταβαίνουµε προς µακρινότερες 
αλλοιώσεις τόσο πιο περίεργα γίνονται τα πράγµατα. Αυτά είναι τα κατά τον Werckmeister "καλά 
συγκερασµένα" κουρδίσµατα (όρος που δανείστηκε ο Bach, ως γνωστόν, και που δεν 
αναφέρεται στον ισοσυγκερασµό). 
 
Για να υπάρχει κύκλος πεµπτών, κάθε τέτοιο κούρδισµα θα πρέπει συνολικά να διορθώνει το 
πυθαγόρειο κόµµα (βλ. εδάφιο V). Χαρακτηριστικά δείγµατα δύο από τα κουρδίσµατα του 
Werckmeister. Στο Ι, τέσσερις καθαρές 5ες µικραίνουν κατά 1/4 του πυθ. κόµµατος και οι 
υπόλοιπες είναι φυσικές. Στο ΙΙΙ, πέντε καθαρές 5ες µικραίνουν κατά 1/4 του πυθ. κόµµατος, µία 



µεγαλώνει κατά 1/4 του πυθ. κόµµατος, και οι υπόλοιπες είναι φυσικές. Το ποιές 5ες µικραίνουν 
έχει επιλεγεί µε βάση τον στόχο που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο (µελετήστε 
ποιές µεγάλες 3ες µικραίνουν και πόσο, δηλαδή σε ποιές διορθώνεται κατά το δυνατόν η 
υπερβολικά µεγάλη 3η που δίνουν τέσσερις φυσικές 5ες): 
 

 

 

 

 

[Σηµ.: στους πίνακες αυτούς οι αριθµοί είναι στρογγυλοποιηµένοι.] 

 

 

Παναγιώτης Αδάµ, Μάιος 2011 


