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Αθήνα

Violoncello



Εισαγωγή 
   Το τσέλο είναι πραγµατικά ένα θεαµατικό όργανο που έχει επιβιώσει για εκατοντάδες χρόνια και 
συνεχίζεται η δηµοτικότητά του και στον 21ο αιώνα. Υπάρχει µια µακρά ιστορία του οργάνου, των 
συνοδευτικών του στοιχείων (δοξάρι, κολοφώνιο και µέρη του βιολοντσέλου) καθώς και των 
παικτών του. Με τον πλούσιο, βαθύ, δυνατό ήχο του βιολοντσέλου, συνεχίζει να είναι ένα από τα 
πιο κοµψά και σεβαστά µουσικά όργανα στον κόσµο ακόµη και σήµερα και αποτελεί δοµικό 
στοιχείο ορχηστρών, συνόλων εγχόρδων και άλλων παραστάσεων, διατηρώντας παράλληλα τη 
θέση του ως ένα ισχυρό σόλο όργανο (Stowell, 1999).  
   Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει µια συστηµατική ανασκόπηση της ιστορίας 
του βιολοντσέλου. Πρώτος εµφανίστηκε o Ιταλός Andrea Amati, στις αρχές του 16ου αιώνα, ο 
οποίος ήταν ο εφευρέτης του βιολοντσέλου (Hillard, 2002). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εξέλιξη 
του βιολοντσέλου µέσα στις δεκαετίες. Διάσηµοι βιολοντσελίστες περιλαµβάνουν τον Franciscello 
(1691-1739), ο οποίος ήταν ο πρώτος γνωστός βιολοντσελίστας που χρησιµοποίησε τη θέση του 
αντίχειρα, µια «ανεκτίµητη συµβολή στην τεχνική του τσέλο» και ο Luigi Boccherini (1743-1805), 
ο οποίος ήταν ο µοναδικός βιολοντσελίστας που ήταν επίσης εξαιρετικός συνθέτης. (Prieto, 2006) 



Το βιολοντσέλο: ανατομία και βασικά στοιχεία 
   Το βιολοντσέλο είναι ένα έγχορδο όργανο µεταξύ της βιόλας και του µπάσου στον τόνο (µε 
κάποια επικάλυψη), και χρησιµοποιείται ως σόλο όργανο, µέλος συνόλου και µέρος του τµήµατος 
εγχόρδων µιας ορχήστρας. Οι βιολοντσελίστες γενικά διαβάζουν από το κλειδί του Φα αλλά 
µπορούν να χρησιµοποιούν επίσης και του Σολ. Το αρχικό πλήρες όνοµα του τσέλου ήταν 
"violoncello" (στα ιταλικά), ένας όρος που σπάνια χρησιµοποιείται στις µέρες µας. Τα µέρη ενός 
βιολοντσέλου περιλαµβάνουν το scroll, τα pegs, το λαιµό (neck), την ταστιέρα (fingerboard), τις 
τρύπες f (F holes), τους δέκτες χορδών (fine tuners), το tailpiece, το endpin, τις χορδές και το 
δοξάρι. Η χαµηλότερη νότα που µπορεί να παράγει το τσέλο όταν συντονιστεί σωστά είναι η 
ανοιχτή Ντο, η οποία είναι δύο οκτάβες χαµηλότερη από την µεσαία Ντο. Το εύρος του ήχου του 
βιολοντσέλου φτάνει έως και πέντε οκτάβες υψηλότερα από αυτό το χαµηλό Ντο (Stowell, 1999). 
Οι τεχνικές περιλαµβάνουν το vibrato, τις αρµονικές, το glissando, spiccato, και pizzicato (Janof, 
1996).  
 

Εικόνα 1:  Ανατοµία του βιολοντσέλου 



Ανατοµία του βιολοντσέλου 
   Το βιολοντσέλο αποτελείται από πάνω από 70 µοναδικά µέρη. Η µπροστινή κοιλιά του 
βιολοντσέλου αποτελείται από δύο κοµµάτια ξύλου πεύκου ή ερυθρελάτη που συνδέονται µεταξύ 
τους. Το πίσω µέρος, οµοίως, περιέχει δύο κοµµάτια σφενδάµου ή λεύκας. Μια λεπτή διακοσµητική 
λωρίδα (purfling) στις άκρες της κορυφής και της πλάτης του βιολοντσέλου η οποία βελτιώνει την 
ποιότητα του τόνου και βοηθά στην αποφυγή ρωγµών των άκρων του (Prieto, 2006). Το πλευρικό 
τµήµα το οποίο καλύπτει τις πλευρές µεταξύ του µπροστινού και του πίσω µέρους του 
βιολοντσέλου, αποτελείται από τρία τµήµατα: από το λαιµό έως τη µέση, από την άνω µέση έως 
την κάτω µέση σχήµατος C, και από την κάτω µέση έως το κάτω άκρο του(Stowell, 1999). 
   Στο πάνω µέρος της κεφαλής του βιολοντσέλου βρίσκεται το scroll και το pegbox, το οποίο 
περιέχει τέσσερα pegs από έβενο που χρησιµοποιούνται κατά το κούρδισµα. Ο λαιµός συνδέει την 
κεφαλή του τσέλο µε το σώµα του και είναι συνήθως κατασκευασµένος από σφένδαµο. Οι τέσσερις 
χορδές (Λα, Ρε, Σολ και Ντο) βρίσκονται πάνω στην ταστιέρα, κατασκευασµένη από έβενο. Όταν 
ένας βιολοντσελίστας χτυπά µια χορδή, τα ηχητικά κύµατα εκπέµπονται από τις δύο τρύπες 
σχήµατος «f» και από τις δύο πλευρές της γέφυρας (bringe). Η γέφυρα είναι κατασκευασµένη από 
ξύλο σφενδάµου, συγκρατείται στη θέση της από την πίεση των χορδών και µεταδίδει τη δόνηση 
των χορδών στο ηχοσύστηµα για να παράγει µουσική. 
   Το tailpiece βρίσκεται στο κάτω µέρος των χορδών και ήταν παλαιότερα κατασκευασµένο από 
έβενο, πυξάρι ή ξύλο τριανταφυλλιάς, αλλά τώρα είναι συνήθως πλαστικό. Περιέχει τους δέκτες 
των χορδών του βιολοντσέλου, που χρησιµοποιούνται µόνο για να προσαρµόσουν ελαφρώς τον 
συντονισµό των τεσσάρων χορδών, σε αντίθεση µε τα pegs, τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται 
για µεγαλύτερες ρυθµίσεις. Οι χορδές σήµερα είναι συνήθως από χάλυβα ή συνθετικό µέταλλο, ενώ 
στο παρελθόν κατασκευάστηκαν από φυσική ίνα ζώων (Hillard, 2002). 

Ιστορία του δοξαριού 
   Η πρώτη καταγραφή ύπαρξης δοξαριού χρονολογείται από το 9ο αιώνα σε περιοχές του 
σηµερινού Uzbekistan και του Turkmenistan στην κεντρική Ασία. Ορισµένα έγγραφα δείχνουν ότι 
τα δοξάρια χρησιµοποιήθηκαν στις Αραβικές και Βυζαντινές αυτοκρατορίες του 10ου αιώνα. Στην 
πραγµατικότητα, οι Άραβες εισήγαγαν το δοξάρι στην Ευρώπη. Μια ισπανική όµορφα 
χρωµατισµένη εικόνα του 920-930 απεικονίζει επτά αγγέλους και τέσσερις µουσικούς που παίζουν 
όργανα µε δοξάρι (Prieto, 2006). 
   Ο Francois Tourte (1747-1835), γεννηµένος 10 χρόνια µετά το θάνατο του µεγάλου βιολιστή 
Antonio Stradivari, ήταν ο «πιο λαµπρός κατασκευαστής δοξαριών στην ιστορία». Εργάστηκε µε 
πάθος στην τέχνη του στο µικρό εργαστήριό του στο Παρίσι έως ότου το όραµά του άρχισε να 
αποτυγχάνει στην ηλικία των 85. Μέσω της συνεργασίας µε τους πιο σηµαντικούς µουσικούς της 
εποχής, ο Tourte δηµιούργησε ένα ιδανικό µοντέλο δοξαριού «τυποποιώντας τις διαστάσεις, το 
βάρος και την ισορροπία και… εισάγοντας ή επαναφέροντας ξύλο Pernambuco από τη Βραζιλία, το 
µοναδικό είδος ξύλου που παρέχει τον βέλτιστο συνδυασµό ευελιξίας, ελαστικότητας, αντίστασης 
και βάρους». Ο Tourte πήρε πολύ σοβαρά την κατασκευή δοξαριού : επέλεξε για το καθένα 200 
τρίχες για την «τέλεια στρογγυλότητα και οµοιοµορφία του µήκος τους» (Prieto, 2006). Τα δοξάρια 
του ήταν διάσηµα για την απαράµιλλη οµορφιά, την τελειότητα και την ικανότητά τους να 
εξαγάγουν πλούσιους ήχους σηµαντικής τονικής έκτασης.  



Από τι είναι φτιαγµένο το δοξάρι; 
   Το ραβδί (stick) του δοξαριού είναι κατασκευασµένο από 
ξύλο Pernambuco, το οποίο προέρχεται από δέντρα που 
ονοµάζονται brasilium ή palo brasil. Tο ταλόν (frog) είναι 
φτιαγµένο από έβενο. Η χελώνα και το ελεφαντόδοντο είχαν 
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, αλλά αυτά τα υλικά 
απαγορεύθηκαν για την αποτροπή της εξαφάνισης των χελωνών 
και των ελεφάντων. Ο δακτύλιος (ferrule) είναι γενικά 
κατασκευασµένος από χρυσό ή ασήµι. Το προστατευτικό 
περιτύλιγµα όπου τα δάχτυλα πιάνουν το δοξάρι (πάνω από το 

ταλόν) είναι κατασκευασµένο από δέρµα, ασηµί σύρµα ή χρυσό σύρµα. Παλαιότερα ήταν 
κατασκευασµένο από κόκκαλο φάλαινας. Μια χαλύβδινη βίδα (tension screw) στο τέλος του 
δοξαριού ρυθµίζει την τάση των τριχών, οι οποίες είναι τρίχες λευκού αλόγου, συνήθως από 
ψυχρότερες περιοχές (Faber, 2006).  

Κολοφώνιο 
   Το κολοφώνιο, το οποίο λαµβάνεται από το χυµό ορισµένων ειδών πεύκου, πρέπει να 
εφαρµόζεται τακτικά στις τρίχες για να παράγουν ήχο όταν έρχονται σε επαφή µε τις χορδές του 
βιολοντσέλου. Το κολοφώνιο αποτελείται από εκατοµµύρια µικροσκοπικά στερεά σωµατίδια που 
παράγουν τριβή και δονήσεις κατά την επαφή µε µια χορδή (Prieto, 2006). Ορισµένα είδη 
κολοφωνίου είναι καλύτερα για τα δοξάρια τσέλο, ενώ άλλα ταιριάζουν καλύτερα µε δοξάρια 
βιολιού, βιόλας και µπάσου. 


Τσέλο του παρελθόντος 
Iστορία του βιολοντσέλου 
    
   Το τσέλο εφευρέθηκε στην Ιταλία τον 16ο αιώνα, λίγα χρόνια µετά την εφεύρεση του βιολιού και 
της βιόλας. Η παλαιότερη καταγραφή της ύπαρξής του είναι µια τοιχογραφία µε ηµεροµηνία 
1535-1536 του Gaudenzio Fenali στο Saronno της Ιταλίας. Η τοιχογραφία, η οποία περιλαµβάνει 
επίσης το βιολί και τη βιόλα, απεικονίζει έναν όµορφο άγγελο που παίζει βιολοντσέλο (Prieto, 
2006). Τα βιολοντσέλα της δεκαετίας του 1500 ήταν αισθητά µεγαλύτερα από τα σύγχρονα τσέλο. 
Λίγο πριν τις αρχές του 1700 οι περισσότεροι κατασκευαστές βιολοντσέλων άρχισαν να 
κατασκευάζουν µικρότερα βιολοντσέλα µε το σηµερινό τους µέγεθος. Η αλλαγή µεγέθους είχε 
ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: έκανε το τσέλο πιο εύκολο να παιχτεί, 
ανακουφίζοντας την ένταση στο αριστερό χέρι του οργανοπαίκτη (McFarlane, 2003). 
   Τον 19ο αιώνα, η κατασκευή των τσέλο ήταν συχνότερη σε µαζική παραγωγή παρά σε 
χειροποίητη. Τα όργανα µαζικής παραγωγής ήταν «πολύ φθηνότερα και η ποιότητα του τόνου τους 
δεν ήταν τόσο καλή» (Hillard, 2002).  
   Σήµερα, τα τσέλο των διάσηµων Ιταλών κατασκευαστών βιολοντσέλων, όπως ο Antonio 
Stradivari και ο Giovanni Battista Rogeri, αξίζουν εκατοµµύρια. Τότε, τα όργανα πωλήθηκαν σε 

Εικόνα 2: Ανατοµία του δοξαριού



τιµές που κυµαίνονται από 2500 $ και 40.000 $ (Hillard, 2002) και αργότερα οι πλούσιοι άνθρωποι 
τα αγόραζαν ως επενδύσεις. 

Andrea Amati: Ο πρώτος γνωστός κατασκευαστής 
   Ο Amati ήταν ο πρώτος γνωστός κατασκευής βιολοντσέλων. Οι δύο γιοι του, ο Antonio και ο 
Girolamo, ήταν επίσης κατασκευαστές βιολοντσέλων. Σήµερα είναι γνωστό ότι µόνο έξι από τα 
πολύ διακοσµηµένα τσέλο του, υπάρχουν, αν και οι ακριβείς τοποθεσίες των τριών είναι άγνωστες. 
Ένα από τα πιο σεβαστά βιολοντσέλα του Amati ονοµάζεται «The King», που εµφανίζεται επί του 
παρόντος στο Εθνικό Μουσείο Μουσικής, είναι «ζωγραφισµένο, επιχρυσωµένο και αναγράφονται 
τα ρητά του Γάλλου βασιλιά Charles IV» (McFarlane, 2003). Οι φιγούρες στο πλευρικό τµήµα του 
«The King» αντιπροσωπεύουν την Ευσέβεια και τη Δικαιοσύνη, ενώ στο πίσω µέρος του υπάρχει 
ένα στέµµα. Δεδοµένου ότι τα βιολοντσέλα ήταν όλα µε πέντε χορδές µέχρι περίπου τον 18ο αιώνα, 
υπάρχει µια πέµπτη τρύπα στο pegbox του «The King». Πολλοί κατασκευαστές βιολοντσέλων της 
εποχής του Amati επίσης διακοσµούσαν περίτεχνα τα όργανα τους όπως το «The King». 


 

Εικόνα 3: Το πίσω µέρος του παλαιότερου διασωζόµενου τσέλο,  
«The King», κατασκευασµένο από τον Andrea Amati το 1538.

Εικόνα 4: Το πλευρικό τµήµα του παλαιότερου διασωζόµενου τσέλο, «The King».



Το Piatti, κατασκευασµένο από τον Antonio Stradivari 
   Το Piatti ήταν ένα από τα καλύτερα βιολοντσέλα που έκανε ο διάσηµος βιολιστής Antonio 
Stradivari. Η κεφαλή και το πίσω µέρος του Piatti ήταν φτιαγµένα από σφένδαµο από ένα δέντρο 
στα Βαλκάνια που παρήγαγε έναν «πλούσιο, συντονισµένο ήχο» και είχε «όµορφη εµφάνιση». Ο 
Stradivari ήταν πολύ σχολαστικός µε τα υλικά που χρησιµοποίησε και χρειάστηκε λίγο 
περισσότερο από ένα µήνα για να φτιάξει το Piatti. 
   Είναι αβέβαιο ποιος διέταξε την κατασκευή του Piatti, αλλά θεωρείται ότι η ειδική παραγγελία 
προήλθε από µια ιταλική πόλη όπως η Mantua, το Milan ή η Naples. Υπό κανονικές συνθήκες, o 
Stradivari πούλησε µόνο ένα ή δύο τσέλο το χρόνο, αφού η κατασκευή του χρειάζεται πολύ 
περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί καθώς είναι πιο απαιτητικό από την κατασκευή του 
βιολιού. Έτσι, είναι απίθανο ο Stradivari να κατασκεύασε το Piatti από δικό του ενδιαφέρον (Faber, 
2006). Προστέθηκε σε αυτό το γεγονός ότι ο Stradivari και οι γιοι του, Francesco και Omobono δεν 
πούλησαν το βιολοντσέλο το 1720 αλλά αποφάσισαν να το διατηρήσουν.  

Το Davidov, επίσης κατασκευασµένο από τον Stradivari 
   Το διάσηµο βιολοντσέλο Davidov του Stradivari είναι γνωστό για τα “εξαιρετικά ρεσιτάλ, τις 
κλασικές ηχογραφήσεις και το ραδιόφωνο, σε τηλεοπτικές και κινηµατογραφικές εµφανίσεις." Η 
Jacqueline du Pre το χρησιµοποίησε για την «σύντοµη αλλά θεαµατική» καριέρα της και µετά το 

θάνατό της το τσέλο κληρονόµησε ο σηµερινός ιδιοκτήτης, ο Yo-Yo Ma, 
ο οποίος έχει παίξει µε το συγκεκριµένο όργανο σε όλο τον κόσµο 
(Hargrave, 2001). 

   Αυτό το όργανο παρουσιάζει πολλά αξιοθαύµαστα στοιχεία: ενώ το 
βερνίκι των βιολιών και των βιόλων αλλοιώνεται γρήγορα µε την χρήση 
του οργάνου, τα τσέλο διατηρούν συχνά το µεγαλύτερο µέρος του 
βερνικιού τους κατά τη διάρκεια των ετών (Hargrave, 2001). Ως εκ 
τούτου, βερνίκια του βιολοντσέλο εφαρµόστηκαν υπό παχιά στρώση και 
µπορεί να εµφανίζονται «λερωµένα και θαµπά». Ωστόσο, αυτό δεν 

συµβαίνει µε το βερνίκι του Davidov: η ξύλινη υφή του είναι «διαυγής και καθαρή» και το βερνίκι 
του είναι απαλό και οµοιόµορφο, ενώ το χρώµα του παραµένει πολύ «δυνατό και έντονο». Η αξία 
του Davidov συνδέεται µε το µοναδικό βερνίκι, το σχεδιασµό και την κατασκευή του οργάνου. 
Τόσο το πίσω µέρος του τσέλου όσο και η κεφαλή είναι από ξύλο σφενδάµου. Οι δακτύλιοι 
ανάπτυξης του δέντρου είναι εξαιρετικής ποιότητας, αλλά στις µέρες µας δέντρα αυτής της 
ποιότητας θα ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθούν: χρειάζονται πάνω από 1000 χρόνια για να 
ωριµάσουν (Stowell, 1999). Παρόλο που είναι µικρότερου µεγέθους, η κεφαλή του Davidov είναι 
ευρεία και επιβλητική. Η λεπτή διακοσµητική λωρίδα (purfling) αποτελείται από βαµµένο ξύλο 
αχλαδιάς και µια λεπτότερη λωρίδα σφενδάµου 2,5 mm στο κέντρο της. 

Εικόνα 5: Jacqueline du Pre (1945-1987)



Διάσημοι βιολοντσελίστες και συνθέτες

 









































Franciscello-Francesco Alborea (1691-1739)

Luigi Boccherini (1743-1805)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ludwig Von Beethoven (1770-1827)


Franz Schubert (1797-1828)


Felix Mendelssohn (1809-1847)

Robert Schumann (1810-1856)


Camille Saint-Saens (1835-1921)






























Richard Strauss (1864-1949)

Antonin Dvorak (1841-1904)


Pablo Casals (1876-1973)

Emanuel Feuermann (1902-1942)


Gregor Piatigorsky (1903-1976)


Mstislav Rostropovich (1927-2007)


Yo-Yo Ma (1955-Σήμερα)




Το ρεπερτόριο του βιολοντσέλου 

Ρεπερτόριο πριν από το 1700 
   Τον 17ο αιώνα το βιολοντσέλο χρησιµοποιήθηκε κυρίως ως όργανο συνοδείας. Κρεµόταν 
συνήθως από το λαιµό ενός µουσικού, ώστε να µπορεί να παίζεται ενώ στέκεται ή περπατά (Prieto, 
2006). Το βιολοντσέλο κέρδισε σταδιακά σόλο κοµµάτια κοντά στα τέλη του 17ου αιώνα, όπως τo 
Twelve Trios του Corelli για δύο βιολιά και τσέλο (1683) και πολλά ριτσερκάρε (παρόµοια µε τις 
φούγκες αλλά προορίζονται για τεχνική άσκηση) από τους Giovanni Antoni και Domenico 
Gabriello. 
   Μέχρι το 1700, οι συνθέσεις βιολοντσέλου αυξήθηκαν από εξέχοντες συνθέτες όπως οι 
Alessandro και Domenico Scarlatti, Nicola Porpora και Antonio Vivaldi. Ο Vivaldi ήταν ο πρώτος 
συνθέτης που έγραψε συναυλίες για τσέλο και ορχήστρα, από τις οποίες συνέθεσε πάνω από 27.  

Οι 6 suites (χωρίς συνοδεία) για τσέλο του Bach 
   Οι έξι suites του Bach για το τσέλο solo, που δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα 1717-1723, ήταν 
από τα πρώτα solo έργα βιολοντσέλου µε τόσο µουσικό πλούτο αλλά και τεχνική δυσκολία. 
Δεδοµένου ότι η τεχνική του βιολοντσέλου δεν ήταν πολύ ανεπτυγµένη την εποχή του, ο Bach 
τόλµησε να εξερευνήσει τις δυνατότητες του βιολοντσέλου. Η τεχνική δυσκολία των suites 
αυξάνεται από το ένα στο άλλο (Stowell, 1999). 
   Μια τυπική baroque suite αποτελείται από τέσσερις κινήσεις: allemande, courante, sarabande και 
gigue. Ο Bach, ωστόσο, πρόσθεσε ένα πρελούδιο ως πρώτη κίνηση και εισήγαγε ένα ζευγάρι 
galanteries µεταξύ sarabande και gigue. Τα πρελούδια είναι εισαγωγικές κινήσεις που εισάγουν 
κάθε suite µε το γενικό της θέµα. H baroque allemande ήταν ένας χορός, συνήθως γραµµένος σε 4/4 
του χρόνου. To courante ήταν χορός µε πιο γρήγορο ρυθµό. Η ισπανική sarabande ήταν πολύ αργή, 
έµοιαζε µε παλιούς γαλλικούς χορούς, και η gigue ήταν ένας χαρούµενος χορός πιθανώς από την 
ιρλανδική λέξη jig. 

18o και 19o αιώνα 
   Στον 18ο και 19ο αιώνα δεν υπήρξαν βιολοντσελίστες µεγάλης σπουδαιότητας ώστε να 
ανεβάσουν το συγκεκριµένο όργανο στο ίδιο επίπεδο µε το πιάνο ή το βιολί. Δεν υπήρχε 
βιολοντσελίστας συγκρίσιµος µε τον βιολίστα Paganini, ούτε τόσο εντυπωσιακοί όσο οι πιανίστες 
Mozart και Beethoven (Prieto, 2006). Οι περισσότεροι συνθέτες αυτής της εποχής προσελκύονταν 
περισσότερο από τη σύνθεση έργων για βιολί και πιάνο παρά για όργανα όπως το τσέλο. Παρ 'όλα 
αυτά, υπήρξε µια σειρά έργων που συντάχθηκαν σε αυτές τις περιόδους που έχουν προστεθεί στο 
τυπικό ρεπερτόριο: Beethoven's Triple Concerto (1804), Schumann's Concerto (1850), το πρώτο 
κοντσέρτο του C. Saint-Saens (1873), Tchaikovsky Rococo Variations (1876), Brahm's Double 
Concerto (1887), Lalo's Concerto (1887), Dvorak's Concerto (1895), και Richard Strauss's Don 
Quixote (McFarlane, 2003). 




Συμπεράσματα 

   Αν και το βιολοντσέλο υπάρχει εδώ και πάνω από 500 χρόνια, η κοµψότητα και η µουσική του 
οµορφιά εξακολουθούν να καταπλήσσουν τον κόσµο. Ενώ φαίνεται απλό, το βιολοντσέλο 
αποτελείται πραγµατικά από πολλά µέρη, το καθένα έχει διαφορετική και µοναδική λειτουργία 
ώστε να παράγει τον χαριτωµένο ήχο του. Οι βαθιές, πλούσιες, ισχυρές του αποχρώσεις δεν 
µπορούν να µιµηθούν από κανένα άλλο όργανο: ούτε µε το βιολί ή το πιάνο, ούτε από 
προηγούµενα ή από σύγχρονα ηλεκτρικά όργανα. 
   Καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας, υπήρχαν πολλοί σπουδαίοι και σεβαστοί βιολοντσελίστες που 
ήταν πολύ ταλαντούχοι και συνέβαλαν σηµαντικά στις τεχνικές του βιολοντσέλου. Αυτοί οι 
βιολοντσελίστες δηµιούργησαν τα θεµέλια για το σύγχρονο ρεπερτόριο βιολοντσέλου, το οποίο 
εµπλουτίστηκε και µεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά. 
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