
        Φαγκότο – ( βαρύαυλος)
       Ιταλικά: fagotto                            Γερμανικά: fagot
       Γαλλικά: basson                           Αγγλικά: bassoon  
               Προέλευση – κατασκευή- τρόπος  παιξίματος.
     
       Το  φαγκότο  είναι  το  μπάσο όργανο  της  οικογένειας  των  όμποε.
( Τα  όμποε είναι  πνευστά  όργανα  πού  το  επιστόμιο τους είναι μία  φλοίδα
καλαμιού κομμένη στη μέση, όργανα με διπλή γλωττίδα)Όταν ο εμπνεόμενος
αέρας περνά ανάμεσα από τα ελεύθερα άκρα  των γλωττίδων αυτά  πάλλονται
χτυπώντας  το  ένα  με  το  άλλο  όπως  τα  χείλη  του  εκτελεστή  μέσα  στο
επιστόμιο. Αυτές  οι  παλμικές  δονήσεις  διαδίδονται στην στήλη  αέρα  μέσα
στον  σωλήνα  παράγοντας  ήχο. 
      Ως πρόδρομος  των όμποε θεωρείται  το  σαλμάι ( γερμ.Schalmei , από  το
λατινικό  calamus  που  προέρχεται  από  την  ελληνική  «κάλαμος». Ξύλινο
όργανο με  κωνικό  σωλήνα που έφτασε  τον  12ο αιώνα  στην  Ευρώπη  από
την  Εγγύς  Ανατολή  μέσω  Σικελίας. Το  πρώτο  σαλμάι  ( γαλ. chalumeau)
είχε 7  τρύπες  και παίζονταν  με  τα  δάχτυλα . Το 1413  εφοδιάστηκε  με  ένα
κλειδί  και   αργότερα   κατασκευάζονταν   σε   διάφορα   μεγέθη  (  από
σοπρανίνο   μέχρι κόντρα- μπάσο ) με  κλειδιά  και  λέγονταν  βομβάρδο. 
    Το  φαγκότο  προέρχεται  από το  μπάσο  βομβάρδο και  όπως  υπονοεί  και
το  όνομά του  (fagotto = δεμάτι) από  δύο παράλληλους  κωνικούς σωλήνες
από  σφένδαμο  που προσαρμόζονται  στην μπότα ( σαν  δεμάτι  από  ξύλα.)
     Το  πρώιμο όργανο (1589 περ. ) είχε  τρύπες  για τα δάχτυλα και δύο  ή
τρία  κλειδιά. Στην ορχήστρα  χρησιμοποιήθηκε  στα  τέλη  του 17ου αιώνα
ενώ  βελτιώθηκε σημαντικά  από τα  μέσα  του  18ου αιώνα. Το σύγχρονο
όργανο  κατασκευάστηκε πρώτη  φορά  από  μέλη  της  οικογένειας  Heckel
στο  Μπιμπριχ  της Γερμανίας  και  έχει  22-24  κλειδιά και 6 τρύπες.  
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                 Γραφή -  έκταση – ηχόχρωμα.  

       Το φαγκότο είναι ταυτόφωνο όργανο  (ηχεί όπως γράφεται) και  γράφεται
στα  κλειδιά του  μπάσου  και του  τενόρου ( ντο 4ης  γραμμής).  
                                        
    Έκταση:

        Η μουσική  έκταση  του  φαγκότο  μπορεί  να  χωριστεί  στις  ακόλουθες
τρεις  περιοχές :
  
    
Χαμηλή---------------  μεσαία---------         ψηλή περιοχή------------------

         Η κάτω  περιοχή  έχει  ηχόχρωμα  βαρύ  και  αλλόκοτο, η  μεσαία
ψυχρό  και  πένθιμο ενώ  η  ψηλή  περιοχή είναι εκφραστική  και  λυρική  σαν
φωνή  τενόρου.
         Ο    όγκος  του  οργάνου  αδυνατίζει  προς  την ψηλή του  περιοχή.
Δυναμική  καμπύλη  φαγκότο.      
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        Η ψηλότερη  του  περιοχή ( D )  είναι ασθενική  με  πολύ ωραίο  όμως
ηχόχρωμα. Η μεσαία (Β) και ψηλή περιοχή (C)έχουν μεγάλη εκφραστικότητα
πράγμα που καθιστά το φαγκότο ιδανικό για να του ανατεθούν  μπάσα  σόλο
περάσματα. 
        Επίσης τα δύο προηγούμενα ρεγκίστρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και  για  κωμικά  εφέ.
        Το  φαγκότο είναι  γενικά  το  μπάσο  όργανο των  ξύλινων  πνευστών
τόσο στην   ορχήστρα   όσο  και    στην   μουσική  δωματίου  (  κουιντέτο
ξύλινων ).
        Χρησιμοποιήθηκε στο  μπαρόκ ως  όργανο  του συνοδευτικού μπάσου
ενώ  στην  κλασσική ορχήστρα ( Χάυντν , Μότσαρτ) θεωρήθηκε  ιδανικό  για
την  ενίσχυση  των τσέλων  και  των  κόντρα  μπάσων.
        Στην  ρομαντική  ορχήστρα  και  στην  μπάντα ενισχύει  ικανοποιητικά
την  τούμπα  σε  ταυτοφωνία ή  8η  ψηλότερα  ενώ  προσδίδει  δύναμη  και
πλούτο όταν  βρίσκεται  σε ταυτοφωνία  με  τα  κλαρινέτα στην  χαμηλή τους
περιοχή.
        Η δυνατότητα  του  για  γρήγορα  πηδήματα  σε  μεγάλα  διαστήματα
είναι  σημαντικό  πλεονέκτημα  για συνοδείες  με αρπισμούς. 
        Πολύ  γρήγορα  περάσματα  στην   μεσαία και  ψηλή  περιοχή  είναι
εύκολα  στην  εκτέλεση  ενώ  στην  χαμηλή  περιοχή  απαιτούνται   δύο
φαγκότα.         
  
 
        Τεχνική – τρόποι  παιξίματος- ειδικά  εφέ 

1) Τρίλιες:  Το  φαγκότο  είναι  αρκετά  ευέλικτο  σε  τρίλιες. Στον ακόλουθο 
πίνακα αναφέρονται οι  δυσκολότερες  απ’ αυτές. 
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2) Τρέμολο: Το φαγκότο  έχει  δυνατότητα  τρέμολο δεν  γίνονται όμως όλα ή
κάποια  ηχούν  καλά  σε  φόρτε  και  κάποια  σε  πιάνο ένταση. 

 Πίνακας  tremolo:
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    Legato: Έχει  ενδιαφέρον  Legato  όχι  όμως  τόσο  πειστικό  όπως  των
κλαρινέτων. Μπορεί να παίζει  Legato και  φθόγγους  που  απέχουν  μεταξύ
τους  μεγάλο  διάστημα.
      π.χ.

    staccato: Το  φαγκότο  έχει  μεγάλη  ευχέρεια   σε  staccato περάσματα  και
επαναλαμβανόμενους  φθόγγους , διπλά  staccato κ.λ.π. 
   Ειδικά στην  μεσαία  περιοχή     = 138  ενώ  στην χαμηλή  έχει  δυνατότητα
έως    = 116.
    π.χ.

    

       Glizando:  Υπολείπεται πολύ έναντι   των  κλαρινέτων πράγμα  που
συμβαίνει   εοίσης   και   με   άλλα   spesiale  –  effe   όπως  :  flatterzunge,
vibrato, multipfonicks  κ.λ.π.   
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Παραδείγματα  από την  φιλολογία:
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                   Κόντρα- φαγκότο
       Είναι  το  βαθύτερο   όργανο  με  διπλό  καλάμι. Η κατασκευή του  είναι  
όμοια  με  του  φαγκότου με  μεγαλύτερο  ελιγμένο  σωλήνα  ( περίπου 6 
μέτρων)  και  πρόσθετη  μεταλλική καμπάνα.  

     Η χαμηλότερη νότα  για να  παιχτεί  χρειάζεται  μια  κυλινδρική  επέκταση
η οποία  όμως  δημιουργεί  προβλήματα  τονικής  ακρίβειας. 
     Είναι όργανο  δυσκίνητο και  χρησιμοποιείται  για  χαμηλά  περάσματα  
μέτριου  τι  πολύ  τέμπο.
     Ο ήχος  του  είναι βαρύς και πένθιμος. Στην ορχήστρα χρησιμοποιείται
για να ντουμπλάρει  τα  χαμηλά  έγχορδα – ξύλινα και χάλκινα  όργανα  όπως
και  σε  φθόγγους  πεντάλ.
         παραδείγματα: 
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