
Μυστικά της Κατασκευής των Αριστουργηματικών Βιολιών του Stadivari και 

Guarneri 

 

Έχουμε ακούσει πολλές φορές 

ονόματα κατασκευαστών βιολιών, 

οι οποίοι έχουν καθιερωθεί ως οι 

κορυφαίοι μάστορες όλων των 

εποχών.  Μουσικά όργανα 

κατασκευασμένα από αυτούς 

έχουν τεράστια αξία, τόσο 

οικονομική όσο και μουσική.  Για 

παράδειγμα το Messiah του 

Stadivarius του 1716, που είναι 

ακόμα την αρχική του κατάσταση, 

δίχως επιδιορθώσεις και 

παρεμβάσεις, έχει αξία άνω των 

20 εκατομμυρίων Ευρώ.  Άλλο παράδειγμα είναι ένα βιολί του Del Gesu, το Vieuxtemps 

του 1741 το οποίο κατέχει το ρεκόρ αγοράς στα 16 εκατομμυρίων Ευρώ.  Από τα 10 

ακριβότερα βιολιά, τα 6 είναι κατασκευασμένα από τον Guarnieri, και τα 4 από τον 

Stradivari, όλα εκ των οποίων η αξία είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια Ευρώ.  

Πολλοί καλλιτέχνες ορκίζονται στα όργανα αυτά, και τα 

θεωρούν ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει κατασκευαστεί 

ποτέ, όσον αφορά την αισθητική του βιολιού, τόσο την 

οπτική, όσο και την ηχητική.  Για τον λόγο αυτό, πολλοί 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το να κατανοήσουν τον 

λόγο που τα παλιά αυτά βιολιά είναι τόσο ποιοτικά.  

Έχουν γίνει πολλές μελέτες, που αφορούν τόσο στην 

λεπτομερή μέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών, 

όσο και αναλύσεις για να εξακριβωθούν οι ουσίες που 

έχουν χρησιμοποιηθεί από τους παλιούς αυτούς 

τεχνίτες.  Μεγάλο βάρος στις μελέτες έχει δοθεί επίσης 

στην κατανόηση της ποιότητας και της επεξεργασία του 

ξύλου, αλλά ακόμα περισσότερο στην επίδραση του 

βερνικιού στην ποιότητα του τελικού οργάνου. 

Τα ηχητικά ενεργά μέρη ενός βιολιού είναι τα καπάκια 

(πίσω και εμπρός), και τα πλαϊνά.  Το πίσω καπάκι και 

τα πλαϊνά είναι από το ίδιο δέντρο και ξύλο, ενώ το 

εμπρόσθιο από άλλο, ελαφρύτερο ξύλο.  Τα βασικά βήματα για την κατασκευή ενός βιολιού 

είναι η επιλογή και το κόψιμο του δένδρου, η επιλογή του κατάλληλου κομματιού ξύλου, και 

η ωρίμανση, ή η ξήρανση του.  Ακολουθεί το σκάλισμα των καπακιών στο σωστό σχήμα 

και πάχος, η συναρμολόγηση, και το βερνίκωμα.  Όλα αυτά τα βήματα είναι σημ αντικά και 

επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.  Όμως πολλοί υποστηρίζουν ότι τι 

βερνίκωμα κρύβει το μεγάλο μυστικό των κλασικών κατασκευαστών. 



Η ενασχόληση μου με την κατασκευή των βιολιών με έφερε σε επαφή με όλα αυτά τα 

ερωτήματα, και μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με την χημεία και την φυσική των 

υλικών, και των ξύλων που χρησιμοποιούνται τα τελευταία 300 χρόνια.  Η παραγωγή 

ηχητικών κυμάτων προέρχεται από δύο βασικές φυσικές αρχές, που είναι η ενέργεια και η 

δόνηση.  Όταν εναλλασσόμενη κινητική ενέργεια μεταφέρεται σε μια επιφάνεια, η οποία 

είναι ελεύθερη να πάλλεται, μετατρέπει την ενέργεια αυτή σε ηχητικά κύματα.  Το μήκος 

των χορδών ενός βιολιού είναι 32 εκ, και κουρδίζεται σε πέμπτα, οπότε οι βασικές 

συχνότητες για τις τέσσερις χορδές είναι: βασική A4 (Λα) = 440Hz, E5 (Mι) στα 659,3 Hz,  

D4 (Ρε) στα 293.7 Hz, και G (Σολ) στα 196 Hz.  Όμως το βιολί, όπως και πολλά άλλα 

μουσικά όργανα παράγουν πολλές συχνότητες (αρμονικές), που εκτείνονται και πάνω από 

10 Khz!   

Ένα τελειωμένο βιολί μπορεί να 

αξιολογηθεί για την ποιότητα του, 

αναλύοντας τρία βασικά  

χαρακτηριστικά, που είναι: α) η 

γρήγορη και καλή απόκριση, β) η 

καλή προβολή και γ) το μεγάλο 

χρωματικό εύρος.  Η γρήγορη και 

καλή απόκριση εξαρτάται από τις 

χορδές, την γέφυρα, αλλά και το 

βάρος ή πάχος των καπακιών.  Η 

καλή προβολή σχετίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από το σχήμα των 

καπακιών και το πάχος των 

πλευρών, ενώ το χρωματικό εύρος (το εύρος των συχνοτήτων που αποδίδει) από την όλη 

κατασκευή του οργάνου.  Θέμα μας εδώ είναι πως το βερνίκι μπορεί να επηρεάσει την 

απόδοση ενός βιολιού.  Ποια δηλαδή από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αλλάξουν όταν 

χρησιμοποιηθεί το ένα ή το άλλο βερνίκι, και σε ποιες περιπτώσεις το βιολί θα γίνει 

καλύτερο με ένα συγκεκριμένο βερνίκι. 

Από άποψης φυσικής, η παραγωγή ηχητικών κυμάτων καθορίζεται από το μέγεθος και την 

μάζα της παλλόμενης επιφάνειας.  Στην περίπτωση του βιολιού, για μια συγκεκριμένη 

κίνηση του δοξαριού, η ηχητική απόδοση (δηλαδή η πίεση στον αέρα για την παραγωγή 

των ηχητικών κυμάτων) θα εξαρτάται από το μέγεθος και την μάζα, τόσο της χορδής, όσο 

και του ηχείου (των καπακιών).  Με λίγα λόγια, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μικρότερη 

μάζα, για να παράγουμε υψηλές συχνότητες και  μεγαλύτερη επιφάνεια για να παράγουμε 

ισχυρά ηχητικά κύματα σε χαμηλές συχνότητες (μπάσα).  Με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζονται 

και τα σύγχρονα ηχεία αναπαραγωγής ήχου Hi-Fidelity (Hi-Fi).  Στα σύγχρονα 

ηχοσυστήματα χρησιμοποιείται άλλο ηχείο για χαμηλές συχνότητες, άλλο για τις μεσαίες 

και άλλο για τις υψηλές ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ηχητικό φάσμα 

(χρωματικό εύρος).  Για να πετύχουμε κάτι παρόμοιο στο βιολί, θα πρέπει να σχεδιάσουμε 

το πίσω καπάκι, το οποίο ουσιαστικά παράγει τις διαφορετικές συχνότητες, έτσι ώστε να 

μπορεί να αποκρίνεται με παρόμοιο τρόπο σε μια ευρεία γκάμα συχνοτήτων.  Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα μετρήσεων, που έχουν γίνει σε καλά κλασσικά βιολιά, το πίσω καπάκι 

έχει διαφορετικά πάχη περιμετρικά.  Αρχίζει με 2.5 περίπου χιλιοστά από το πίσω δεξιό 

μέρος, και μετά αυξάνεται το πάχος καθώς προχωράμε σε κυκλική σειρά, και καταλήγουμε 



να έχουμε πάχος γύρω στα 4 με 5 χιλιοστά στο κέντρο.  Από την άλλη μεριά, το μπροστινό 

καπάκι θα πρέπει, βάσει των μετρήσεων που έχουν γίνει στα καλά κλασσικά βιολιά, να 

είναι λεπτό και τελείως ομοιογενές.  Πάχος της τάξης των 2,0 χιλιοστών φαίνεται να είναι το 

καλύτερο, ανάλογα βέβαια και με το ξύλο που χρησιμοποιείται.  Η απόκριση των καπακιών 

σε μαλακά χτυπήματα καθορίζει τα τελικά πάχη, ώστε να γίνει το σωστό “κούρδισμα”.  

Είναι επιλογή του κατασκευαστή να κουρδίσει τα καπάκια σε μια συχνότητα που θα 

επιλέξει.  Κούρδισμα του καπακιού σε χαμηλότερη συχνότητα σημαίνει συνήθως 

λεπτότερο καπάκι, και άρα μεγαλύτερη απόκριση στις χαμηλές συχνότητες.  Προτείνεται η 

συχνότητα κουρδίσματος των καπακιών να είναι κοντά μεταξύ τους, και σε εύρος από 310 

και έως 360 Hz (για την Μ5).  

Μετά την ολοκλήρωση του βιολιού και αφού έχουμε επιλέξει τα καλύτερα δυνατόν ξύλα, 

έχουμε σκαλίσει και κουρδίσει με μεγάλη προσοχή τα καπάκια, θα πρέπει να το 

βερνικώσουμε.  Αλλά ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι που πρέπει να βερνικώνουμε το βιολί;  

Δεν παίζει καλά δίχως βερνίκι;  Η απάντηση είναι ότι το αβερνίκωτο βιολί παίζει μια χαρά, 

αλλά θα πρέπει να βερνικωθεί για διάφορους και σημαντικούς λόγους.  Πρέπει, καταρχήν, 

να προστατευτεί το ξύλο.  Πρέπει επίσης να φαίνεται όμορφο, και να έχει καλό και 

ελκυστικό χρώμα, και τέλος το βερνίκωμα μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 

βελτιώσει τον ήχο του βιολιού. 

Είναι όμως το βερνίκι που 

χρησιμοποιούσαν οι παλιοί 

κατασκευαστές και ο λόγος που τα 

βιολιά του Guarnieri και του 

Stradivari έχουν τόσο καλό ήχο;  Μια 

επιστημονική και αντικειμενική 

απάντηση μπορεί να δοθεί 

λαμβάνοντας υπόψιν μας τα 

παρακάτω.  Ένα βιολί που έχει 

κατασκευαστεί από άριστο ξύλο με 

την σωστή πυκνότητα και τα σωστά 

πάχη, δεν μπορεί να γίνει ηχητικά 

καλύτερο με το βερνίκωμα.  Ο λόγος είναι απλός και έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια 

άριστη ηχητικά επιφάνεια θα αλλοιωθεί με την προσθήκη οποιουδήποτε υλικού, το οποίο 

έχει διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά από αυτά του αρχικού ξύλου.  Από την άλλη 

μεριά, δεν θα αλλάξει πολύ ο ήχος του βιολιού εάν οι ιδιότητες του βερνικιού είναι ίδιες με 

αυτές του ξύλου, εάν βέβαια τα πάχη είναι μικρά, και η μάζα της επιφάνειας δεν αυξηθεί 

σημαντικά.  Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι το Young's Module (η ελαστικότητα) και η 

πυκνότητα.  Εάν το βερνίκι που χρησιμοποιείται είναι λιγότερο ελαστικό από το ξύλο, η 

απόδοση του βιολιού θα αλλάξει, καθώς δεν θα αποκρίνεται πλέον τόσο καλά στις χαμηλές 

συχνότητες.  Εάν από την άλλη το ειδικό βάρος του καπακιού αυξηθεί σημαντικά, το 

όργανο θα αποδίδει λιγότερο στις υψηλές συχνότητες.  Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε 

αλλαγή στην ακουστική του βιολιού.  Εάν όμως χρησιμοποιήσουμε βερνίκι το οποίο έχει 

παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του ξύλου του βιολιού, τότε η απόδοση του δεν θα 

αλλάξει σημαντικά, ενώ  θα είναι προστατευμένο και όμορφο. 



Μελέτες έχουν δείξει ότι από τα 

βασικά υλικά που 

χρησιμοποιούνται στο βερνίκωμα 

των βιολιών (πολυουρεθάνη, 

κυτταρίνη, και γομαλάκα), αυτό 

που δεν αλλάζει σημαντικά τις 

ηχητικές ιδιότητες του βιολιού είναι 

μόνο η γομαλάκα.  Το φυσικό αυτό 

πολυμερές έχει μεγαλύτερη 

ελαστικότητα από το ξύλο τόσο 

του πίσω όσο και του πάνω 

καπακιού.  Επίσης η γομαλάκα 

υπάρχει σε διαφορετικές 

αποχρώσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι πολύ κοντά σε αυτές των κλασσικών Ιταλικών 

βιολιών. Η γομαλάκα όμως έχει και μερικά μειονεκτήματα.  Το πρώτο είναι το γεγονός ότι 

κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι πολύ εύθραυστη.  Σπάει εύκολα, και δημιουργεί 

ραγάδες στην επιφάνεια, ειδικά σε μέρη όπου το ξύλο δέχεται ισχυρές πιέσεις, όπως είναι 

κάτω από την γέφυρα.  Για να αποφευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται μικρή ποσότητα λαδιού.  

Το καλύτερο λάδι για αυτή την εφαρμογή είναι το λάδι πυριτίου (silicon oil, ή baby oil) ή το 

ελαιόλαδο.  Ένα άλλο μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι το βερνίκωμα ενός βιολιού με 

γομαλάκα απαιτεί τουλάχιστον 20 μέρες το καλοκαίρι, και πολύ περισσότερες τον χειμώνα.  

Ο λόγος είναι το γεγονός ότι απαιτούνται πολλές στρώσεις (30 με 50) με αντίστοιχο τρίψιμο 

και  έκθεση στον ήλιο για στέγνωμα, και βερνίκωμα. 

Ας δούμε τώρα το αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας.  Έχουν γίνει επανειλημμένα 

«τυφλές» δοκιμασίες στις οποίες άριστοι βιολιστές δοκίμασαν κλασσικά Ιταλικά βιολιά, και 

τα σύγκριναν με σύγχρονα καλοφτιαγμένα βιολιά.  Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι καλλιτέχνες 

επιλέγουν ως καλύτερα τα σύγχρονα βιολιά, τόσο για να τα χρησιμοποιούν όσο και για να 

τα αγοράσουν.  Παρόμοιες «τυφλές» δοκιμασίες με κοινό έδειξε ότι και οι ακροατές 

προτιμούν τον ήχο των σύγχρονων βιολιών από των παλιών κλασσικών οργάνων. 

Είναι λοιπόν εμφανές από τις μελέτες και τις αναλύσεις ότι οι παλιοί καλοί κατασκευαστές 

δεν χρησιμοποιούσαν κάποια μυστική συνταγή για το βερνίκωμα.  Τα βερνίκια τους ήταν 

αυτά που χρησιμοποιούνταν κάθε μέρα από τους ξυλουργούς, και τους καλλιτέχνες 

εικόνων.  Μετά την ολοκλήρωση το όργανο έμενε στον ήλιο για να πάρει χρώμα το ξύλο.  

Ακολουθούσε μια αρχική στρώση από χρώμα, μετά από λίγο λάδι (μάλλον βρασμένο 

λινέλαιο, και μετά ακολουθούσαν στρώσεις από γομαλάκα ή κάποια κοχενίλη).  Η χρήση 

βάσης (ground) όπως είναι η Vernice Bianka, αν και συνηθισμένη, φαίνεται να 

χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που το ξύλο δεν ήταν άριστης ποιότητας, δεν ήταν 

λείο, ή είχε προβλήματα σταθερότητας.  Φυσικά, πολλές συνταγές υπάρχουν οι οποίες 

δίνουν άριστα αποτελέσματα στο βερνίκωμα των βιολιών, και οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με επιτυχία.  Όποια από αυτές χρησιμοποιήσετε θα έχετε άριστα 

αποτελέσματα, αρκεί να επιλέξετε το καλύτερο ξύλο, και να σκαλίσετε το όργανο με 

προσοχή και αγάπη. 

Άρα δεν είναι  το μυστικό της κατασκευής ενός πολύ καλού βιολιού κρυμμένο σε κάποια 

άγνωστη, ή παράξενη συνταγή, που χάθηκε με τον θάνατο των μεγάλων κατασκευαστών.  



Το μυστικό φαίνεται να είναι η ικανότητα τους να επιλέγουν τα ξύλα τους, και η 

αριστουργηματική τεχνική τους.  Αυτό φαίνεται να είναι και το Guarnieri και του Stradivari 

για την κατασκευή ενός άριστου βιολιού.  

 

 


