
TSUGARU SHAMISEN 
Ένα παραδοςιακό ιαπωνικό μουςικό όργανο με 

ςύγχρονη διεθνή απήχηςη 

 

To shamisen είναι ζνα είδοσ παραδοςιακοφ 

ιαπωνικοφ μουςικοφ οργάνου μικουσ περίπου ενόσ μζτρου. Πρόκειται επίςθσ για μια 

κατθγορία μουςικών ειδών ςτθν οποία ανικουν μεταξφ άλλων τα min’you, kouta, nagauta, 

kiyomoto κ.λπ. Το μοναδικό εξ αυτών του οποίου το όνομα ζχει ςυνδεκεί με τθν καταγωγι 

του είναι το tsugaru shamisen (εικ. 1). Tο όνομά του, tsugaru shamisen ι tsugaru jamisen, 

αναφζρεται τόςο ςτο ςυγκεκριμζνο μουςικό όργανο όςο και ςτο είδοσ τθσ μουςικισ ςτθν 

οποία ανικει. Η δθμιουργία τθσ μουςικισ αυτισ φαίνεται να οφείλεται ςε τυφλοφσ 

περιπλανώμενουσ μουςικοφσ τθσ περιόδου Μζιτηι, 

τζλθ 19ου- αρχζσ 20ου αιώνα, με ςθμαντικότερο τον 

Nitabou, οι οποίοι ςτθν προςπάκειά τουσ να 

κερδίςουν λίγα χριματα ι τροφι κατορκώνουν να 

δθμιουργιςουν ζνα ευχάριςτο, ςχεδόν κωμικό, 

και ρυκμικό μουςικό είδοσ. Η πρώτθ λζξθ 

αποκαλφπτει τθν καταγωγι του ςυγκεκριμζνου 

οργάνου από τθν επαρχία Tsugaru ςτθ δυτικι 

πλευρά του νομοφ Aomori (εικ. 2), δθλαδι ςτο βορειότερο άκρο του κεντρικοφ νθςιοφ τθσ 

Ιαπωνίασ. Σιμερα, το tsugaru shamisen ζχει ξεπεράςει κατά πολφ τα όρια τθσ επαρχίασ 

Tsugaru και αποτελεί πλζον διεκνώσ ζνα ιδιαίτερα δθμοφιλζσ είδοσ μουςικισ.  

Το shamisen, το οποίο ιρκε ςτθν Ιαπωνία από τθν Κίνα, ωσ 

μουςικό όργανο διακρίνεται ςε τρεισ κατθγορίεσ, παχφ – μζςο – 

λεπτό, ανάλογα με το πάχοσ του λαιμοφ του 棹 [sao] (εικ. 3). Το 

tsugaru shamisen ανικει ςτθν πρώτθ κατθγορία. Ο μουςικόσ δεν 

γονατίηει αλλά είναι κακιςμζνοσ και παίηει μουςικι με τθ 

βοικεια μιασ πζννασ. Αποτελείται από τρεισ χορδζσ, 糸 [ito], με 

τα κλειδιά τουσ, 糸巻き [itomaki], τα οποία βρίςκονται ςτθν 

κεφαλι, 天神  [ten’jin], και ζναν μικρό μθχανιςμό, さわり 

[sawari], ςτθν κορυφι του λαιμοφ ο οποίοσ κακορίηει κυρίωσ τθν 

ζνταςθ και τον παλμό τθσ πρώτθσ χορδισ. Οι χορδζσ καταλιγουν 

ςτο ςώμα του εγχόρδου, το οποίο καλφπτεται είτε από φυςικό 

είτε από ςυνκετικό δζρμα. 

Μετά τον 2ο παγκόςμιο πόλεμο και τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειζσ 

του, ιδίωσ ςτθν κεντρικι Ιαπωνία, θ περιφζρεια λειτουργεί ωσ 

κζντρο καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και ενώ θ Ιαπωνία αρχίηει να 

ανακτά ςιγά-ςιγά τθ δφναμι τθσ ξεκινά και θ ςφγχρονθ ανάπτυξθ του tsugaru shamisen, 

ενόσ μοναδικοφ μουςικοφ είδουσ το οποίο ξεπερνά πολφ γριγορα τα ςφνορα τθσ χώρασ και 

ενώνεται με άλλεσ μελωδίεσ.  
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