Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ
1.
Dulcimer
Ο πξόγνλνο ηνπ πηάλνπ ππήξμε ζην Ιξάλ ιίγν κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ
Φξηζηνύ. Υπήξραλ ζθπξάθηα, ηα νπνία θηππνύζαλ ηηο ρνξδέο πάλσ από
έλα επίπεδν ερείν. Αληί λα ππάξρνπλ κεραληθά ζθπξάθηα, νη εθηειεζηέο
ρξεζηκνπνηνύζαλ δύν μπιάθηα, πνπ ηειείσλαλ κε πιαηηέο ιεπίδεο.
2.
Clavichord
Καηαζθεπάζηεθε γηα πξώηε θνξά γύξσ ζηα 1400κ.Φ. Ήηαλ πνιύ
δεκνθηιέο ηξεηο αηώλεο κεηά ζηελ κνπζηθή ηνπ Γ. Σ. Μπαρ. Όηαλ έλα
πιήθηξν πηεδόηαλ, κηα θάζεηε ράιθηλε ισξίδα, ε νπνία εθαπηόηαλ ηνπ
πιήθηξνπ ζεθσλόηαλ πξνο έλα δεπγάξη ρνξδώλ. Τν θιαβίρνξδν έρεη έλα
ήζπρν ηόλν, αιιά ν ηξόπνο πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν επέηξεπε γηα έλα
έιεγρν ρξσκαηηζκώλ θαζώο θαη βηκπξάην.
3.
Virginal
Τν ηππηθό virginal είλαη έλα κηθξό harpsichord κε πιήθηξα ζε νξζέο
γσλίεο ζε έλα εληαίν ζύλνιν ρνξδώλ. Όηαλ έλα πιήθηξν πηεδόηαλ κηα
θάζεηε ξάβδνο (jack), ε νπνία θξαηνύζε έλα δεξκάηηλν πιήθηξν ή
πιήθηξν από θηεξό, ζεθσλόηαλ θαη θηππνύζε ηε ρνξδή, παξάγνληαο έλα
δπλαηόηεξν ηόλν από όηη ην θιαβίρνξδν ρσξίο όκσο λα έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα θάλεη ρξσκαηηζκνύο.
4.
Spinet
Τν spinet αλ θαη θαηαγόηαλ από ηελ Ιηαιία, ηειεηνπνηήζεθε από Άγγινπο
θαηαζθεπαζηέο ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα., γύξσ ζηα ρξόληα ηνπ Φέληξπ
Πέξζει. Ο κεραληζκόο ηνπ jack θηππά ηηο ρνξδέο, αθξηβώο όπσο ηνπ
virginal, αιιά ην ζρήκα θηεξνύ επηηξέπεη κεγαιύηεξεο ρνξδέο,
απμάλνληαο ηνλ όγθν θαη επεθηείλεη ηελ έθηαζε ζε πέληε νληάβεο.
5.
Harpsichord, Cembalo, Clavecin
Τν harpsichord απεηθνλίδεηαη ήδε από ηνλ δέθαην πέκπην αηώλα. Η
κνξθή ηνπ harpsichord, όπνπ ηα πιήθηξα είλαη ζε γξακκή κε ηηο ρνξδέο)
έθηαζε ζην απνθνξύθσκά ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μπαρ θαη Φαίληει.
Σε απηό ην ζρήκα, ζηε κνξθή ηνπ ζύγρξνλνπ harpsichord, νη ρνξδέο είλαη
κεγαιύηεξεο θαη ην όξγαλν ερεί πην δπλαηά από ην clavichord.
6.
Cristofori Pianoforte
Γύξσ ζηα 1709, Ο Βαξζνινκαίνο Φξηζηνθόξη θαηαζθεύαζε δηάθνξα
όξγαλα ζε ζρήκα ηνπ harpsichord αιιά κε κεραληζκό ζθπξηώλ,
εθπιεθηηθά ζαλ ηε δξάζε ηνπ ζύγρξνλνπ πηάλνπ. Δπεηδή νη εθηειεζηέο

κπνξνύζαλ λα ειέγμνπλ ην απαιά θαη δπλαηά (piano-forte), ην νπνίν
ήηαλ αδύλαην ζε λπζζόκελα πιεθηξνθόξα όξγαλα, ν Φξηζηνθόξη
νλόκαζε ην θαηλνύξγην όξγαλν «pianoforte».
7.
Πιάνο της εποτής τοσ Μπετόβεν
Καηά ηνλ 18ν αηώλα, νη θαηαζθεπαζηέο πηάλνπ ζηαδηαθά επέθηεηλαλ ην
πηάλν. Γύν ζεκαληηθέο θαηλνύξγηεο εμειίμεηο ήηαλ ην «escapement
action» (δξάζε δηαθπγήο) γηα πην γξήγνε επαλάιεςε ησλ θζόγγσλ (γύξσ
ζην 1770 από ηνλ Stein Augsburg) θαη ηα « damper and soft pedals»
(1783 από ηνπο Broadwood ζην Λνλδίλν). Δηδηθά πεληάιο ζπρλά
πξνζηίζελην γηα λα παξάγνπλ εμνηηθά εθθέ.
8.
Upright piano
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ όξζηνπ πηάλνπ ήηαλ ήδε ζε ρξήζε γηα ηνπο εθηειεζηέο
ηνπ harpsichord ζηνλ 16ν αηώλα. Καηά ηνλ 18ν αηώλα, πνιινί
θαηαζθεπαζηέο, ηδηαίηεξα ζηελ Γεξκαλία, πξνζπάζεζαλ λα εθαξκόζνπλ
απηή ηε κνξθή ζην pianoforte. Σηα 1800 εθεπξέζεθαλ ηα πξώηα
ηθαλνπνηεηηθά όξζηα πηάλα.
9.
Square Grand Piano
To «square piano» πξνήιζε όηαλ νη γεξκαλνί θαηαζθεπαζηέο, ηδηαίηεξα ν
Johannes Socher ζηα 1742, πξνζπάζεζαλ λα πξνζαξκόζνπλ ην
pianoforte ηνπ Cristofori ζην νξζνγώλην ζρήκα ηνπ clavichord. Τν square
piano ήηαλ δεκνθηιέο κέρξη ην 1900.
10. Πιάνο της ρομαντικής εποτής
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα ην πηάλν ζπλέρηζε λα γίλεηαη πην
δπλακηθό θαη λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζόηεξν. Οη εμαηξεηηθέο βειηηώζεηο
ήηαλ ην double-repetition action ηνπ Sebastien Erard (Παξίζη, 1821), ην
νπνίν επέηξεπε πνιύ γξήγνξε επαλάιεςε. Τν πιήξεο ρπηνζίδεξν
πιαίζην ηνπ Alphaeus Babcock (Βνζηόλε 1825), ε βάζε γηα ην ζεκεξηλό
επεθηακέλν πιεθηξνιόγην.
11. Σύγτρονο πιάνο με οσρά
Τν ζεκεξηλό πηάλν κε νπξά ελζσκαηώλεη ηηο θαιύηεξεο πνηόηεηεο ησλ
πξώηκσλ πιεθηξνθόξσλ νξγάλσλ. Οη δηαζηαπξώζεηο ησλ ρνξδώλ, έλαο
ηξόπνο λα επηηύρεηο κεγαιύηεξν πινύην ηόλνπ κε ην λα πεξλνύλ
πεξηζζόηεξεο ρνξδέο πάλσ από ην θέληξν ηνπ ερείνπ, εθεπξέζεθαλ από
ηνλ Alphaeus Babcock ζηα 1830, αιιά δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πηάλν
κε νπξά κέρξη ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα. Τν sostenuto ή κεζαίν
πεληάι εηζήρζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, επηηξέπνληαο κεγαιύηεξνπο
κνπζηθνύο ρξσκαηηζκνύο.

