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Akordeonu i Perkusji 

Instrumenty dęte drewniane

- Flet jest najsprawniejszym technicznie instrumentem dętym orkiestry, jest też często 
instrument solowy. 
 
 

 
Flet poprzeczny jest rurą metalową lub drewnianą posiadającą przy jednym z końców otwór wargowy 
służący do zadęcia. Ma też szereg bocznych otworów wyposażonych w klapy, które służą do zmiany 
wysokości dźwięku. Ostateczna wersja instrumentu została udoskonalona w
Böhma i weszła w skład orkiestry symfonicznej. Instrument składa się z trzech części: głowy, części 
środkowej – korpusu oraz stopki. Najmniejszą wersją fletu poprzecznego jest flet piccolo, na którym można 
wykonywać bardzo wysokie dźwięki. 

Współczesne flety poprzeczne, mimo, że należą do grupy instrumentów dętych drewnianych, wykonuje się 
z metalu, najczęściej ze srebra, choć niektórzy fleciści używają zbudowanych ze złota i platyny, by osiągnąć 
piękniejszy dźwięk. Flety drewniane używane są głównie do wykonywania muzyki dawnej i wymagają do 
wydobycia dźwięku większego ciśnienia powietrza.

Ze względu na bardzo szeroka skalę oraz samą budowę fletu poprzecznego możliwości tego instrumentu 
są naprawdę ogromne. Można swobodnie na nim grać wykorzystując przeróżne znane nam współcześnie 
techniki i sposoby gry m.in: legato, staccato, staccato podwójne i potrójne, tremolo
rodzaju ozdobniki, flażolety. Również bez większych problemów można pokonywać naprawdę duże 
odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami zwane potocznie interwałami. Skalę brzmieniową fletu 
poprzecznego możemy podzielić na takie pods
charakteryzuje brzmienie ciemne i syczące.
miękkie, a w miarę postępu dźwięków w górę coraz jaśniejsze.
jasne, krystaliczne, dość ostre i przenikliwe.
bardzo ostre, jaskrawe.Oczywiście możliwości dynamiczne, interpretacyjne, artykulacyjne są bezpośrednio 
uzależnione już tylko od umiejętności sameg

Ciekawostki: 

• Starożytne flety, podobnie jak inne instrumenty z rodziny dętych drewnianych, także nie musiały być 
zrobione z drewna. Robiono je z trzciny, rogów zwierzęcych, a nawet kości. Dziś można je budować także 
z wysokiej jakości plastiku. 
Jednym z najstarszych fletów jest fletnia Pana, która składa się z piszczałek (rurek) o różnych długościach, 
połączonych ze sobą. Grano na nich w starożytnych Chinach i w Europie już 500 lat p.n.e. Instrumenty 
takie używane są do dziś w muzyce lu
Pacyfiku. 
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Instrumenty dęte drewniane 

Flet poprzeczny 

Flet jest najsprawniejszym technicznie instrumentem dętym orkiestry, jest też często 

Flet poprzeczny jest rurą metalową lub drewnianą posiadającą przy jednym z końców otwór wargowy 
służący do zadęcia. Ma też szereg bocznych otworów wyposażonych w klapy, które służą do zmiany 

Ostateczna wersja instrumentu została udoskonalona w XIX wieku
Böhma i weszła w skład orkiestry symfonicznej. Instrument składa się z trzech części: głowy, części 

korpusu oraz stopki. Najmniejszą wersją fletu poprzecznego jest flet piccolo, na którym można 
 

Współczesne flety poprzeczne, mimo, że należą do grupy instrumentów dętych drewnianych, wykonuje się 
e srebra, choć niektórzy fleciści używają zbudowanych ze złota i platyny, by osiągnąć 

piękniejszy dźwięk. Flety drewniane używane są głównie do wykonywania muzyki dawnej i wymagają do 
wydobycia dźwięku większego ciśnienia powietrza. 

eroka skalę oraz samą budowę fletu poprzecznego możliwości tego instrumentu 
są naprawdę ogromne. Można swobodnie na nim grać wykorzystując przeróżne znane nam współcześnie 
techniki i sposoby gry m.in: legato, staccato, staccato podwójne i potrójne, tremolo
rodzaju ozdobniki, flażolety. Również bez większych problemów można pokonywać naprawdę duże 
odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami zwane potocznie interwałami. Skalę brzmieniową fletu 
poprzecznego możemy podzielić na takie podstawowe cztery rejestry.: Rejestr niski (c1

uje brzmienie ciemne i syczące. Rejestr środkowy (a1-d3) posiada brzmienie łagodne, bardziej 
więków w górę coraz jaśniejsze. Rejestr wysoki (e3

czne, dość ostre i przenikliwe.Rejestr krańcowo wysoki (h3-d4) charakteryzuje br
Oczywiście możliwości dynamiczne, interpretacyjne, artykulacyjne są bezpośrednio 

uzależnione już tylko od umiejętności samego flecisty. 

Starożytne flety, podobnie jak inne instrumenty z rodziny dętych drewnianych, także nie musiały być 
zrobione z drewna. Robiono je z trzciny, rogów zwierzęcych, a nawet kości. Dziś można je budować także 

Jednym z najstarszych fletów jest fletnia Pana, która składa się z piszczałek (rurek) o różnych długościach, 
połączonych ze sobą. Grano na nich w starożytnych Chinach i w Europie już 500 lat p.n.e. Instrumenty 
takie używane są do dziś w muzyce ludowej wielu krajów, np. w Rumunii, Peru, Ekwadorze i na wyspach 
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Flet jest najsprawniejszym technicznie instrumentem dętym orkiestry, jest też często wykorzystywany jako 

 

Flet poprzeczny jest rurą metalową lub drewnianą posiadającą przy jednym z końców otwór wargowy 
służący do zadęcia. Ma też szereg bocznych otworów wyposażonych w klapy, które służą do zmiany 

XIX wieku przez Theobalda 
Böhma i weszła w skład orkiestry symfonicznej. Instrument składa się z trzech części: głowy, części 

korpusu oraz stopki. Najmniejszą wersją fletu poprzecznego jest flet piccolo, na którym można 

Współczesne flety poprzeczne, mimo, że należą do grupy instrumentów dętych drewnianych, wykonuje się 
e srebra, choć niektórzy fleciści używają zbudowanych ze złota i platyny, by osiągnąć 

piękniejszy dźwięk. Flety drewniane używane są głównie do wykonywania muzyki dawnej i wymagają do 

eroka skalę oraz samą budowę fletu poprzecznego możliwości tego instrumentu  
są naprawdę ogromne. Można swobodnie na nim grać wykorzystując przeróżne znane nam współcześnie 
techniki i sposoby gry m.in: legato, staccato, staccato podwójne i potrójne, tremolo, frullato, wszelkiego 
rodzaju ozdobniki, flażolety. Również bez większych problemów można pokonywać naprawdę duże 
odległości pomiędzy poszczególnymi dźwiękami zwane potocznie interwałami. Skalę brzmieniową fletu 

Rejestr niski (c1-g1), który  
ada brzmienie łagodne, bardziej 

Rejestr wysoki (e3-b3) posiada brzmienie 
d4) charakteryzuje brzmienie 

Oczywiście możliwości dynamiczne, interpretacyjne, artykulacyjne są bezpośrednio 

Starożytne flety, podobnie jak inne instrumenty z rodziny dętych drewnianych, także nie musiały być 
zrobione z drewna. Robiono je z trzciny, rogów zwierzęcych, a nawet kości. Dziś można je budować także  

Jednym z najstarszych fletów jest fletnia Pana, która składa się z piszczałek (rurek) o różnych długościach, 
połączonych ze sobą. Grano na nich w starożytnych Chinach i w Europie już 500 lat p.n.e. Instrumenty 

dowej wielu krajów, np. w Rumunii, Peru, Ekwadorze i na wyspach 



 

Klarnet 

 

- Brzmienie klarnetu ma cztery wyróżniające się rejestry. Najniższy jest ciemny
podobnie do trąbki, a najwyższy nazywany ekstremalnym, dotyczy 
 

Historia klarnetu sięga czasów Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Haendla oraz Antonio 
Vivaldiego, czyli przełomu XVII i XVIII wieku. To oni nieświadomie dali początek dzisiejszemu 
klarnetowi, używając w swych utworach szałamai (chalumeau), czyli prototypu współczesnego klarnetu. 
Dźwięk szałamai był zbliżony do dźwięku trąbki barokowej o nazwie Clarino
tego instrumentu wywodzi się nazwa dzisiejszego klarnetu

Klarnet jest czarną, cylindryczną rurą zakończoną nieco rozszerzoną czarą głosową. Tak jak obój, 
wyposażony jest w metalowe klapki, ale posiada inny niż w oboju stroik, umieszczony w płasko ściętym 
ustniku za pomocą metalowej obręczy zwanej ligaturą. Jest nim pojedynczy kawa
powodują powstawanie dźwięku. Klarnet podzielony jest na 5 części: ustnik, baryłkę, górną i dolną część 
korpusu oraz czarę głosową. Klarnet występuje w różnych wielkościach i strojach, a obecnie najbardziej 
popularny jest klarnet w stroju B. W orkiestrze symfonicznej są zwykle 2

Konstruktor klarnetu to Johann Christoph Denner, który zbudował pierwszy taki instrument w XVIII 
wieku. Pierwszymi wielkimi kompozytorami, którzy używali tego instrumentu byli Jerzy Fryderyk
i Antonio Vivaldi. W epoce klasycyzmu Wolfgang Amadeusz
klarnet dzieła solowe i kameralne, a w epoce romantyzmu potencjał tego instrumentu wykorzystywali m. in. 
 Carl Maria von Weber, Robert Schumann
 
Ciekawostki: 
 

• Wczesnym typem klarnetu był starożytny żydowski
• W XVIII wieku popularny był tzw. rożek basetowy (po niemiecku: Bassethorn) 

odmiana klarnetu, posiadająca zakrzywioną czarę głosową. Wielbicielem tego instrumentu był
Amadeusz Mozart, który wykorzystał go 

• Klarnet jest także instrumentem stosowanym w jazzie i muzyce jazzem inspirowanej. Jedną z najbardziej 
znanych partii klarnetowych jest solo otwierające

 

 

 

Brzmienie klarnetu ma cztery wyróżniające się rejestry. Najniższy jest ciemny  
podobnie do trąbki, a najwyższy nazywany ekstremalnym, dotyczy dźwięków piskliwych i przenikliwych.

Historia klarnetu sięga czasów Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Haendla oraz Antonio 
Vivaldiego, czyli przełomu XVII i XVIII wieku. To oni nieświadomie dali początek dzisiejszemu 

ych utworach szałamai (chalumeau), czyli prototypu współczesnego klarnetu. 
Dźwięk szałamai był zbliżony do dźwięku trąbki barokowej o nazwie Clarino– wysoki, jasny i klarowny. Od 
tego instrumentu wywodzi się nazwa dzisiejszego klarnetu. 

, cylindryczną rurą zakończoną nieco rozszerzoną czarą głosową. Tak jak obój, 
wyposażony jest w metalowe klapki, ale posiada inny niż w oboju stroik, umieszczony w płasko ściętym 
ustniku za pomocą metalowej obręczy zwanej ligaturą. Jest nim pojedynczy kawałek trzciny, którego drgania 
powodują powstawanie dźwięku. Klarnet podzielony jest na 5 części: ustnik, baryłkę, górną i dolną część 
korpusu oraz czarę głosową. Klarnet występuje w różnych wielkościach i strojach, a obecnie najbardziej 

et w stroju B. W orkiestrze symfonicznej są zwykle 2–4 klarnety.

Konstruktor klarnetu to Johann Christoph Denner, który zbudował pierwszy taki instrument w XVIII 
wieku. Pierwszymi wielkimi kompozytorami, którzy używali tego instrumentu byli Jerzy Fryderyk

. W epoce klasycyzmu Wolfgang Amadeusz Mozart i Ludwig van
we i kameralne, a w epoce romantyzmu potencjał tego instrumentu wykorzystywali m. in. 

Schumann i Johannes Brahms. 

Wczesnym typem klarnetu był starożytny żydowski hallim, o którym wspomina się
W XVIII wieku popularny był tzw. rożek basetowy (po niemiecku: Bassethorn) 
odmiana klarnetu, posiadająca zakrzywioną czarę głosową. Wielbicielem tego instrumentu był

, który wykorzystał go m.in. w swoim Requiem. 
Klarnet jest także instrumentem stosowanym w jazzie i muzyce jazzem inspirowanej. Jedną z najbardziej 
znanych partii klarnetowych jest solo otwierające Błękitną rapsodię George'a Gershwina

 i ciepły, środkowe brzmią 
dźwięków piskliwych i przenikliwych. 

 

Historia klarnetu sięga czasów Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Haendla oraz Antonio 
Vivaldiego, czyli przełomu XVII i XVIII wieku. To oni nieświadomie dali początek dzisiejszemu 

ych utworach szałamai (chalumeau), czyli prototypu współczesnego klarnetu. 
wysoki, jasny i klarowny. Od 

, cylindryczną rurą zakończoną nieco rozszerzoną czarą głosową. Tak jak obój, 
wyposażony jest w metalowe klapki, ale posiada inny niż w oboju stroik, umieszczony w płasko ściętym 

łek trzciny, którego drgania 
powodują powstawanie dźwięku. Klarnet podzielony jest na 5 części: ustnik, baryłkę, górną i dolną część 
korpusu oraz czarę głosową. Klarnet występuje w różnych wielkościach i strojach, a obecnie najbardziej 

4 klarnety. 

Konstruktor klarnetu to Johann Christoph Denner, który zbudował pierwszy taki instrument w XVIII 
wieku. Pierwszymi wielkimi kompozytorami, którzy używali tego instrumentu byli Jerzy Fryderyk Haendel  

i Ludwig van Beethoven pisali na 
we i kameralne, a w epoce romantyzmu potencjał tego instrumentu wykorzystywali m. in. 

, o którym wspomina się w Torze. 
W XVIII wieku popularny był tzw. rożek basetowy (po niemiecku: Bassethorn) – nieco większa, altowa 
odmiana klarnetu, posiadająca zakrzywioną czarę głosową. Wielbicielem tego instrumentu był Wolfgang 

Klarnet jest także instrumentem stosowanym w jazzie i muzyce jazzem inspirowanej. Jedną z najbardziej 
George'a Gershwina. 



Saksofon 

- Instrument dęty drewniany z grupy 
drewnianych, ponieważ posiada drewniany stroik tak jak klarnet i dźwięk możemy uzyskać poprzez
tak samo jak w klarnecie, a brzmienie saksofonu uznawane jest za jedne z piękniejszych.
 

 

Bez wątpienia saksofon należy uznać za jeden z najbardziej popularnych instrumentów muzycznych i to nie 
tylko wśród grupy dętych, ale wśród wszystkich pozostałych. Jakbyśmy mieli wymienić 
najpopularniejszych instrumentów, to statystycznie obok pianina czy fortepianu, gitary i perkusji znalazłby 
się także saksofon. Odnajduje się w każdym gatunku muzycznych, gdzie sprawdza się zarówno dobrze jako 
instrument sekcyjny i solowy. 

Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim bardzo ciekawemu brzmieniu, które znajduje 
zastosowanie w każdym gatunku muzycznym. Wchodzi w skład instrumentalny zarówno dużych orkiestr 
dętych, symfonicznych, big bandów jak i również małych kameralnych zespołów. Szcze
znalazł w muzyce jazzowej, gdzie często odgrywa rolę instrumentu wiodącego 

Pierwsze wzmianki o powstaniu saksofonu pochodzą z 1840 roku i ta data jest przez większą cześć 
środowiska muzycznego uważana za powstanie tego instrumentu. Został skonstruowany przez 
belgijskiego budowniczego instrumentów muzycznych Adolpha Saxa    i właś
konstruktora pochodzi jego nazwa. Pierwsze modele były w stroju C, posiadały dziewiętnaście klap 
i dysponowały dużą rozpiętością skali. Niestety ta duża rozpiętość skali spowodowała, że instrument, 
zwłaszcza w rejestrach górnych, nie brzmia
skonstruować różne odmiany swojego prototypu i tak powstał saksofon barytonowy, altowy, tenorowy 
i sopranowy. Zasięg skali poszczególnych rodzajów saksofonów był już mniejszy dzięki czemu dźwięk 
instrumentu nie wykraczał  poza swoje naturalne możliwe brzmienie. Na wiosnę 1943 roku ruszyła 
produkcja instrumentów, a pierwsza publiczna premiera saksofonu odbyła się 3 lutego 1844 roku podczas 
koncertu, któremu przewodniczył francuski kompozytor Louis Hector B

Saksofon składa się z metalowej rury w kształcie fajki (w przypadku saksofonu sopranowego 
wyposażony jest w klapy i pojedynczy stroik, jak w klarnecie. Obecnie buduje się saksofony 
w 7 wielkościach: kontrabasowy, basowy, barytonowy, 

Podział saksofonów wynika przede wszystkim z indywidualnych możliwości brzmieniowych i zakresu skali 
konkretnego instrumentu. Do najpopularniejszych należy saksofon altowy, który budowany jest w stroju Es 
i brzmi o sekstę wielką niżej, niż jego zapis nutowy. Ze względu na niewielkie rozmiary i najbardziej 
uniwersalne brzmienie jest najczęściej wybierany do rozpoczęcia nauki. Drugi pod względem rankingu 

 aerofonów stroikowych. Mimo metalowego korpusu, zaliczany jest do 
drewnianych, ponieważ posiada drewniany stroik tak jak klarnet i dźwięk możemy uzyskać poprzez

, a brzmienie saksofonu uznawane jest za jedne z piękniejszych.

Bez wątpienia saksofon należy uznać za jeden z najbardziej popularnych instrumentów muzycznych i to nie 
tylko wśród grupy dętych, ale wśród wszystkich pozostałych. Jakbyśmy mieli wymienić 
najpopularniejszych instrumentów, to statystycznie obok pianina czy fortepianu, gitary i perkusji znalazłby 
się także saksofon. Odnajduje się w każdym gatunku muzycznych, gdzie sprawdza się zarówno dobrze jako 

arność zawdzięcza przede wszystkim bardzo ciekawemu brzmieniu, które znajduje 
zastosowanie w każdym gatunku muzycznym. Wchodzi w skład instrumentalny zarówno dużych orkiestr 
dętych, symfonicznych, big bandów jak i również małych kameralnych zespołów. Szcze
znalazł w muzyce jazzowej, gdzie często odgrywa rolę instrumentu wiodącego – solowego.

Pierwsze wzmianki o powstaniu saksofonu pochodzą z 1840 roku i ta data jest przez większą cześć 
środowiska muzycznego uważana za powstanie tego instrumentu. Został skonstruowany przez 
belgijskiego budowniczego instrumentów muzycznych Adolpha Saxa    i właś
konstruktora pochodzi jego nazwa. Pierwsze modele były w stroju C, posiadały dziewiętnaście klap 
i dysponowały dużą rozpiętością skali. Niestety ta duża rozpiętość skali spowodowała, że instrument, 
zwłaszcza w rejestrach górnych, nie brzmiał najlepiej. To spowodowało, że Adolf Sax postanowił 
skonstruować różne odmiany swojego prototypu i tak powstał saksofon barytonowy, altowy, tenorowy 
i sopranowy. Zasięg skali poszczególnych rodzajów saksofonów był już mniejszy dzięki czemu dźwięk 

poza swoje naturalne możliwe brzmienie. Na wiosnę 1943 roku ruszyła 
produkcja instrumentów, a pierwsza publiczna premiera saksofonu odbyła się 3 lutego 1844 roku podczas 
koncertu, któremu przewodniczył francuski kompozytor Louis Hector Berlioz. 

Saksofon składa się z metalowej rury w kształcie fajki (w przypadku saksofonu sopranowego 
wyposażony jest w klapy i pojedynczy stroik, jak w klarnecie. Obecnie buduje się saksofony 
w 7 wielkościach: kontrabasowy, basowy, barytonowy, tenorowy, altowy i dwa sopranowe.

Podział saksofonów wynika przede wszystkim z indywidualnych możliwości brzmieniowych i zakresu skali 
konkretnego instrumentu. Do najpopularniejszych należy saksofon altowy, który budowany jest w stroju Es 

wielką niżej, niż jego zapis nutowy. Ze względu na niewielkie rozmiary i najbardziej 
uniwersalne brzmienie jest najczęściej wybierany do rozpoczęcia nauki. Drugi pod względem rankingu 

stroikowych. Mimo metalowego korpusu, zaliczany jest do 
drewnianych, ponieważ posiada drewniany stroik tak jak klarnet i dźwięk możemy uzyskać poprzez czarę 

, a brzmienie saksofonu uznawane jest za jedne z piękniejszych. 

 

Bez wątpienia saksofon należy uznać za jeden z najbardziej popularnych instrumentów muzycznych i to nie 
tylko wśród grupy dętych, ale wśród wszystkich pozostałych. Jakbyśmy mieli wymienić pięć 
najpopularniejszych instrumentów, to statystycznie obok pianina czy fortepianu, gitary i perkusji znalazłby 
się także saksofon. Odnajduje się w każdym gatunku muzycznych, gdzie sprawdza się zarówno dobrze jako 

arność zawdzięcza przede wszystkim bardzo ciekawemu brzmieniu, które znajduje 
zastosowanie w każdym gatunku muzycznym. Wchodzi w skład instrumentalny zarówno dużych orkiestr 
dętych, symfonicznych, big bandów jak i również małych kameralnych zespołów. Szczególne zastosowanie 

solowego. 

Pierwsze wzmianki o powstaniu saksofonu pochodzą z 1840 roku i ta data jest przez większą cześć 
środowiska muzycznego uważana za powstanie tego instrumentu. Został skonstruowany przez 
belgijskiego budowniczego instrumentów muzycznych Adolpha Saxa    i właśnie od nazwiska 
konstruktora pochodzi jego nazwa. Pierwsze modele były w stroju C, posiadały dziewiętnaście klap  
i dysponowały dużą rozpiętością skali. Niestety ta duża rozpiętość skali spowodowała, że instrument, 

ł najlepiej. To spowodowało, że Adolf Sax postanowił 
skonstruować różne odmiany swojego prototypu i tak powstał saksofon barytonowy, altowy, tenorowy  
i sopranowy. Zasięg skali poszczególnych rodzajów saksofonów był już mniejszy dzięki czemu dźwięk 

poza swoje naturalne możliwe brzmienie. Na wiosnę 1943 roku ruszyła 
produkcja instrumentów, a pierwsza publiczna premiera saksofonu odbyła się 3 lutego 1844 roku podczas 

 

Saksofon składa się z metalowej rury w kształcie fajki (w przypadku saksofonu sopranowego - prostej), 
wyposażony jest w klapy i pojedynczy stroik, jak w klarnecie. Obecnie buduje się saksofony  

tenorowy, altowy i dwa sopranowe. 

Podział saksofonów wynika przede wszystkim z indywidualnych możliwości brzmieniowych i zakresu skali 
konkretnego instrumentu. Do najpopularniejszych należy saksofon altowy, który budowany jest w stroju Es 

wielką niżej, niż jego zapis nutowy. Ze względu na niewielkie rozmiary i najbardziej 
uniwersalne brzmienie jest najczęściej wybierany do rozpoczęcia nauki. Drugi pod względem rankingu 



popularności jest saksofon tenorowy. Jest on większy od altowego, budowa
niżej niż wynika to z zapisu nutowego. Większym od tenorowego jest saksofon barytonowy, który należy do 
największych i najniżej strojonych saksofonów. Współcześnie buduje się je w stroju Es i pomimo niskiego 
brzmienia zapisuje się go zawsze w kluczu wiolinowym. Natomiast do najwyżej brzmiących i najmniejszych 
saksofonów należy saksofon sopranowy. Może on być w odmianie prostej lub wygiętej z tzw. „fajką”. 
Budowany jest w stroju B. 

To są cztery najpopularniejsze odmiany saksof
sopranowy, basowy, kontrabasowy i subkontrabasowy

Saksofony nie są zwykle częścią orkiestry, można je spotkać raczej w zespołach instrumentów dętych,
bandach orkiestrach jazzowych i w muzyce popula
symfonicznych, jak np. w solowym dziele Rapsodii 
i Błękitnej Rapsodii – George Gershwina,
Dariusa Milhauda, Louisa Hectora Berlioza

Obój 

- Obój to instrument o wyjątkowo pięknym brzmieniu. Buduje się go najczęściej z drewna różanego albo 
afrykańskiego drzewa zwanego grenadillą
także zrobiony z ebonitu i plastiku. 
 

Złożony jest z kanału z 16-20 otworami kontrolowanymi za pomocą systemu metalowych klap służących 
do zmiany wysokości dźwięku. Wyposażony jest w podwójny stroik, czyli dwa kawałki trzciny, które 
wyglądają jak spłaszczony kawałek słomy. Precyzyjnie wycięte i złożone ze sobą, drgają wprawiając w ruch 
słup powietrza znajdujący się we wnętrzu instrumentu. Stroiki oboiści przygotowują najczęściej 
samodzielnie. 

Instrument powstał we Francji w XVII wieku
drzewo”. Oboje występowały wówczas w różnych odmianach i strojach, które często różniły się kształtem 
czary głosowej i korpusu.Popularną odmianą wykorzystywaną przez kompozytorów barokowych był 
miłosny (oboe d'amore), którego cechą charakterystyczną jest ciepłe brzmienie. Słychać go w operach Georga 
Philippa Telemanna czy kantatach Jana 
 
Ciekawostki: 
 

• Poprzednikiem współczesnego oboju był powstały w średniowieczu instrument zwany szałamają. Wydawał 
on głośne, trąbkowo brzmiące dźwięki i był używany do grania fanfar i muzyki tanecznej.

popularności jest saksofon tenorowy. Jest on większy od altowego, budowany są w stroju B i brzmi o nonę 
niżej niż wynika to z zapisu nutowego. Większym od tenorowego jest saksofon barytonowy, który należy do 
największych i najniżej strojonych saksofonów. Współcześnie buduje się je w stroju Es i pomimo niskiego 

je się go zawsze w kluczu wiolinowym. Natomiast do najwyżej brzmiących i najmniejszych 
saksofonów należy saksofon sopranowy. Może on być w odmianie prostej lub wygiętej z tzw. „fajką”. 

To są cztery najpopularniejsze odmiany saksofonów, ale mamy jeszcze saksofony mniej znane jak: mały 
sopranowy, basowy, kontrabasowy i subkontrabasowy 

Saksofony nie są zwykle częścią orkiestry, można je spotkać raczej w zespołach instrumentów dętych,
orkiestrach jazzowych i w muzyce popularnej. Czasem pojawiają się jednak także w orkiestrach 

solowym dziele Rapsodii -  Claude'a Debussy’ego, czy Amerykaninie w Paryżu 
George Gershwina, Bolero - Maurice'a Ravela, a także dziełach 

Dariusa Milhauda, Louisa Hectora Berlioza 

Obój to instrument o wyjątkowo pięknym brzmieniu. Buduje się go najczęściej z drewna różanego albo 
grenadillą, dzięki któremu ma charakterystyczny czarny 

20 otworami kontrolowanymi za pomocą systemu metalowych klap służących 
do zmiany wysokości dźwięku. Wyposażony jest w podwójny stroik, czyli dwa kawałki trzciny, które 
wyglądają jak spłaszczony kawałek słomy. Precyzyjnie wycięte i złożone ze sobą, drgają wprawiając w ruch 
słup powietrza znajdujący się we wnętrzu instrumentu. Stroiki oboiści przygotowują najczęściej 

Instrument powstał we Francji w XVII wieku i wziął swoją nazwę od słowa hautbois
drzewo”. Oboje występowały wówczas w różnych odmianach i strojach, które często różniły się kształtem 
czary głosowej i korpusu.Popularną odmianą wykorzystywaną przez kompozytorów barokowych był 

), którego cechą charakterystyczną jest ciepłe brzmienie. Słychać go w operach Georga 
czy kantatach Jana Sebastiana Bacha. 

Poprzednikiem współczesnego oboju był powstały w średniowieczu instrument zwany szałamają. Wydawał 
dźwięki i był używany do grania fanfar i muzyki tanecznej.

ny są w stroju B i brzmi o nonę 
niżej niż wynika to z zapisu nutowego. Większym od tenorowego jest saksofon barytonowy, który należy do 
największych i najniżej strojonych saksofonów. Współcześnie buduje się je w stroju Es i pomimo niskiego 

je się go zawsze w kluczu wiolinowym. Natomiast do najwyżej brzmiących i najmniejszych 
saksofonów należy saksofon sopranowy. Może on być w odmianie prostej lub wygiętej z tzw. „fajką”. 

onów, ale mamy jeszcze saksofony mniej znane jak: mały 

Saksofony nie są zwykle częścią orkiestry, można je spotkać raczej w zespołach instrumentów dętych, big 
rnej. Czasem pojawiają się jednak także w orkiestrach 

czy Amerykaninie w Paryżu  
a także dziełach Ryszarda Straussa, 

Obój to instrument o wyjątkowo pięknym brzmieniu. Buduje się go najczęściej z drewna różanego albo 
, dzięki któremu ma charakterystyczny czarny kolor, choć może być 

 

20 otworami kontrolowanymi za pomocą systemu metalowych klap służących 
do zmiany wysokości dźwięku. Wyposażony jest w podwójny stroik, czyli dwa kawałki trzciny, które 
wyglądają jak spłaszczony kawałek słomy. Precyzyjnie wycięte i złożone ze sobą, drgają wprawiając w ruch 
słup powietrza znajdujący się we wnętrzu instrumentu. Stroiki oboiści przygotowują najczęściej 

hautbois, które znaczy „wysokie 
drzewo”. Oboje występowały wówczas w różnych odmianach i strojach, które często różniły się kształtem 
czary głosowej i korpusu.Popularną odmianą wykorzystywaną przez kompozytorów barokowych był obój 

), którego cechą charakterystyczną jest ciepłe brzmienie. Słychać go w operach Georga 

Poprzednikiem współczesnego oboju był powstały w średniowieczu instrument zwany szałamają. Wydawał 
dźwięki i był używany do grania fanfar i muzyki tanecznej. 



• W latach 1720-60 używana była specjalna odmiana oboju zwana obojem
wygięty korpus i szeroką czarę głosową.

• Altową odmianą oboju jest rożek angielski, który pojawi
obój kanał, czarę głosową w kształcie gruszki i podwójny stroik umieszczony w odchylonej nieco do tyłu 
metalowej rurce. 

Ostateczny kształt współczesnego oboju powstał w wieku XIX. Od początku obój pełnił ważn
w orkiestrze symfonicznej i cieszył się powodzeniem jako instrument solowy.

 

Fagot 

Fagoty zazwyczaj robi się z drewna klonowego, a tańsze modele z tworzyw sztucznych.W orkiestrze 
symfonicznej występuje zwykle od 2 do 4 fagotów.

 

Fagot jest zbudowany z dwóch drewnianych rur o łącznej długości ponad 250 cm, połączonych tzw. 
kolankiem. Wyposażony jest w podwójny stroik, podobnie jak obój, i metalowe klapy. Za pomocą stroika 
powietrze wdmuchuje się do metalowej rurki zwanej esem. Długa tuba inst
jest na nim grać. 

  

Jest to instrument o dużych możliwościach ekspresyjnych i specyficznym brzmieniu, z którego można 
wydobyć zarówno bardzo wysokie, jak i bardzo niskie dźwięki. Niekiedy kompozytorzy pisali na fagot partie 
solowe o charakterze komicznym. Najsłynniejszym solem fagotowym jest początek
wiosny Igora Strawińskiego. Ważne koncerty na fagot pisali Wolfgang Amadeusz
i Carl Maria von Weber. 
 
Ciekawostki: 
 

• Wczesne fagoty nazywane dulcianami 
zatykane bezpośrednio palcami i były robione z jednego kawałka drewna.

Basową odmianą fagotu jest kontrafagot, skonstruowany w XVII wieku. W orkiestrze sy
wykorzystywany jest wtedy, gdy potrzebne jest osiągnięcie specjalnego, bardzo niskiego brzmienia. 
Kontrafagotu używali Maurice Ravel, Claude

 

60 używana była specjalna odmiana oboju zwana obojem da caccia
wygięty korpus i szeroką czarę głosową. 
Altową odmianą oboju jest rożek angielski, który pojawił się na początku XVIII w., posiada dłuższy niż 
obój kanał, czarę głosową w kształcie gruszki i podwójny stroik umieszczony w odchylonej nieco do tyłu 

Ostateczny kształt współczesnego oboju powstał w wieku XIX. Od początku obój pełnił ważn
w orkiestrze symfonicznej i cieszył się powodzeniem jako instrument solowy. 

Fagoty zazwyczaj robi się z drewna klonowego, a tańsze modele z tworzyw sztucznych.W orkiestrze 
symfonicznej występuje zwykle od 2 do 4 fagotów. 

zbudowany z dwóch drewnianych rur o łącznej długości ponad 250 cm, połączonych tzw. 
kolankiem. Wyposażony jest w podwójny stroik, podobnie jak obój, i metalowe klapy. Za pomocą stroika 
powietrze wdmuchuje się do metalowej rurki zwanej esem. Długa tuba instrumentu sprawia, że dość łatwo 

Jest to instrument o dużych możliwościach ekspresyjnych i specyficznym brzmieniu, z którego można 
wydobyć zarówno bardzo wysokie, jak i bardzo niskie dźwięki. Niekiedy kompozytorzy pisali na fagot partie 
olowe o charakterze komicznym. Najsłynniejszym solem fagotowym jest początek

. Ważne koncerty na fagot pisali Wolfgang Amadeusz

 były popularne w renesansie i baroku. Nie miały one klap lecz otwory 
zatykane bezpośrednio palcami i były robione z jednego kawałka drewna. 

Basową odmianą fagotu jest kontrafagot, skonstruowany w XVII wieku. W orkiestrze sy
wykorzystywany jest wtedy, gdy potrzebne jest osiągnięcie specjalnego, bardzo niskiego brzmienia. 

, Claude Debussy i Alban Berg. 

da caccia (myśliwskim) posiadająca 

ł się na początku XVIII w., posiada dłuższy niż 
obój kanał, czarę głosową w kształcie gruszki i podwójny stroik umieszczony w odchylonej nieco do tyłu 

Ostateczny kształt współczesnego oboju powstał w wieku XIX. Od początku obój pełnił ważną rolę  

Fagoty zazwyczaj robi się z drewna klonowego, a tańsze modele z tworzyw sztucznych.W orkiestrze 

 

zbudowany z dwóch drewnianych rur o łącznej długości ponad 250 cm, połączonych tzw. 
kolankiem. Wyposażony jest w podwójny stroik, podobnie jak obój, i metalowe klapy. Za pomocą stroika 

rumentu sprawia, że dość łatwo 

Jest to instrument o dużych możliwościach ekspresyjnych i specyficznym brzmieniu, z którego można 
wydobyć zarówno bardzo wysokie, jak i bardzo niskie dźwięki. Niekiedy kompozytorzy pisali na fagot partie 
olowe o charakterze komicznym. Najsłynniejszym solem fagotowym jest początek Święta 

. Ważne koncerty na fagot pisali Wolfgang Amadeusz Mozart, Antonio Vivaldi  

. Nie miały one klap lecz otwory 

Basową odmianą fagotu jest kontrafagot, skonstruowany w XVII wieku. W orkiestrze symfonicznej 
wykorzystywany jest wtedy, gdy potrzebne jest osiągnięcie specjalnego, bardzo niskiego brzmienia. 



Instrumenty dęte blaszane

Trąbka 

- Trąbka gra najwyższe dźwięki z całej rodziny instrumentów dętych blaszanych. Brzmi jasno i donośnie 
i jest najważniejszym instrumentem z całej grupy.
 
 

Trąbka zbudowana jest z metalowej rury,
Wyposażona jest w trzy wentyle, dzięki którym można wydobywać pełną skalę dźwięków.
to specjalne zawory, które włączają lub wyłączają w instrumencie dodatkowe rurki przedłużające słup 
powietrza. W orkiestrze są zwykle 2
w orkiestrach dętych i w jazzie. 

Historia trąbki jest bardzo stara, gdyż używano jej od wielu tysięcy lat. Najstarsze trąbki znajdujemy na 
rysunkach starożytnych Egipcjan, a dwie zostały nawet znalezione w grobowcu faraona Tutenchamona: 
jedna zrobiona ze srebra a druga z brązu. Pierwotnie trąbki używane były do celów wojskowych 
i wykorzystywane na przykład podczas bitew (razem z bębnami), grano na nich rozmaite sygnały i fanfary. 
Dopiero w XVII wieku weszły do muzyki artystycznej.

Ciekawostki: 

• Pierwsze trąbki wytwarzano także z rogów zwierząt, kości słoniowej, drewna a nawet z morskich muszli.
W okresie baroku trębacze bywali prawdziwymi gwiazdami, było ich niewielu i byli dobrze o
za wirtuozowską grę. Pisali dla nich utwory m. in.
kompozytor Henry Purcell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenty dęte blaszane 

źwięki z całej rodziny instrumentów dętych blaszanych. Brzmi jasno i donośnie 
i jest najważniejszym instrumentem z całej grupy. 

Trąbka zbudowana jest z metalowej rury, zwiniętej na kształt prostokąta i zakończonej czarą głosową. 
wentyle, dzięki którym można wydobywać pełną skalę dźwięków.

specjalne zawory, które włączają lub wyłączają w instrumencie dodatkowe rurki przedłużające słup 
powietrza. W orkiestrze są zwykle 2-4 trąbki. Instrument ten jest także powszechnie sto

Historia trąbki jest bardzo stara, gdyż używano jej od wielu tysięcy lat. Najstarsze trąbki znajdujemy na 
rysunkach starożytnych Egipcjan, a dwie zostały nawet znalezione w grobowcu faraona Tutenchamona: 

na ze srebra a druga z brązu. Pierwotnie trąbki używane były do celów wojskowych 
i wykorzystywane na przykład podczas bitew (razem z bębnami), grano na nich rozmaite sygnały i fanfary. 
Dopiero w XVII wieku weszły do muzyki artystycznej. 

Pierwsze trąbki wytwarzano także z rogów zwierząt, kości słoniowej, drewna a nawet z morskich muszli.
trębacze bywali prawdziwymi gwiazdami, było ich niewielu i byli dobrze o

za wirtuozowską grę. Pisali dla nich utwory m. in. Jan Sebastian Bach, Jerzy Fryderyk Haendel

źwięki z całej rodziny instrumentów dętych blaszanych. Brzmi jasno i donośnie  

 

prostokąta i zakończonej czarą głosową. 
wentyle, dzięki którym można wydobywać pełną skalę dźwięków. Wentyle 

specjalne zawory, które włączają lub wyłączają w instrumencie dodatkowe rurki przedłużające słup 
4 trąbki. Instrument ten jest także powszechnie stosowany  

Historia trąbki jest bardzo stara, gdyż używano jej od wielu tysięcy lat. Najstarsze trąbki znajdujemy na 
rysunkach starożytnych Egipcjan, a dwie zostały nawet znalezione w grobowcu faraona Tutenchamona: 

na ze srebra a druga z brązu. Pierwotnie trąbki używane były do celów wojskowych  
i wykorzystywane na przykład podczas bitew (razem z bębnami), grano na nich rozmaite sygnały i fanfary. 

Pierwsze trąbki wytwarzano także z rogów zwierząt, kości słoniowej, drewna a nawet z morskich muszli.  
trębacze bywali prawdziwymi gwiazdami, było ich niewielu i byli dobrze opłacani  

Jerzy Fryderyk Haendel i angielski 



Puzon 

Specjalnością puzonu jest płynne przechodzenie od jednego do drugiego dźwięku, co
się glissandem. 

 

 
Puzon różni się pod względem budowy od innych instrumentów dętych blaszanych. Zamiast wentyli ma 
suwak, którym zmienia się wysokość dźwięku. Zbudowany jest z
w kształcie litery U, które połączone są ze sobą, tworząc literę S. Jedna z nich zakończona jest 
kociołkowatym ustnikiem, a druga czarą głosową. Poprzez wsuwanie i wysuwanie suwaka można zmieniać 
wysokość dźwięku. 
Puzon to instrument dęty blaszany należący do grupy aerofonów ustnikowych. Wykonany jest w całości 
z metalu, oraz posiada cylindryczny ustnik w kształcie kielicha.
blaszanych, najbardziej spokrewniony jest z rodziną
wieku. Wtedy proste dotychczas trąbki zaczęto budować w kształ
przybrały nową postać – środkowy odcinek rury stał się prosty, a części zakrzywione przybrały w stosunku 
do niego położenie równoległe. Na tym właśnie etapie wykształcił się puzon jako największa rozmiarami 
trąbka. Swą ostateczną postać otrzymał najprawdopodobniej około XV wieku. W XVI wieku powstała cała 
rodzina puzonów, która obejmuje instrumenty różnej wielkości, odpowiadające rejestrom głosu ludzkiego, 
są to: puzon dyszkantowy w stroju B, altowy w strojach F 
kontrabasowy w B. 

Wkrótce jednak puzon dyszkantowy 
zaś z czasem zastąpiono tenorowym z większą menzurą. W późniejszym okresie wprowadzono w budowi
puzonu kilka ulepszeń. Najważniejszym z nich było zastosowanie w XIX wieku wentyla kwartowego 
(urządzenia pozwalającego na obniżenie skali dźwięków o kwartę), co ostatecznie zlikwidowało potrzebę 
budowania kilku wielkości tego instrumentu.

Wielu kompozytorów pisało na trzy puzony, odpowiadające głosowi altu, tenoru i basu. W XVIII wieku 
kompozytorzy zaczęli stosować puzony w orkiestrach
niż trąbka, dlatego zaczęto używać ich w muzyce kościelnej. Pierwszym kompozytorem, który wykorzystał 
puzon w symfonii był Ludwig van Beethoven
kompozytor Hector Berlioz. 

W orkiestrze symfonicznej grają zwykle 3 puzony. Instrument ten wykorzystywany jest także w orkiestrach 
dętych i wojskowych. 

 

 

Specjalnością puzonu jest płynne przechodzenie od jednego do drugiego dźwięku, co

Puzon różni się pod względem budowy od innych instrumentów dętych blaszanych. Zamiast wentyli ma 
suwak, którym zmienia się wysokość dźwięku. Zbudowany jest z dwóch długich metalowych rurek 
w kształcie litery U, które połączone są ze sobą, tworząc literę S. Jedna z nich zakończona jest 
kociołkowatym ustnikiem, a druga czarą głosową. Poprzez wsuwanie i wysuwanie suwaka można zmieniać 

to instrument dęty blaszany należący do grupy aerofonów ustnikowych. Wykonany jest w całości 
z metalu, oraz posiada cylindryczny ustnik w kształcie kielicha. Puzon należy do grupy instrumentów
blaszanych, najbardziej spokrewniony jest z rodziną trąbek, z której wyodrębnił się dopiero około XIII 
wieku. Wtedy proste dotychczas trąbki zaczęto budować w kształcie litery S, wydłużając się coraz bardziej, 

środkowy odcinek rury stał się prosty, a części zakrzywione przybrały w stosunku 
do niego położenie równoległe. Na tym właśnie etapie wykształcił się puzon jako największa rozmiarami 

ka. Swą ostateczną postać otrzymał najprawdopodobniej około XV wieku. W XVI wieku powstała cała 
rodzina puzonów, która obejmuje instrumenty różnej wielkości, odpowiadające rejestrom głosu ludzkiego, 
są to: puzon dyszkantowy w stroju B, altowy w strojach F i Es, tenorowy w stroju B, basowy w F, oraz 

 wyszedł z użycia, a po nim także puzon kontrabasowy. Puzon basowy 
zaś z czasem zastąpiono tenorowym z większą menzurą. W późniejszym okresie wprowadzono w budowi
puzonu kilka ulepszeń. Najważniejszym z nich było zastosowanie w XIX wieku wentyla kwartowego 
(urządzenia pozwalającego na obniżenie skali dźwięków o kwartę), co ostatecznie zlikwidowało potrzebę 
budowania kilku wielkości tego instrumentu. 

orów pisało na trzy puzony, odpowiadające głosowi altu, tenoru i basu. W XVIII wieku 
kompozytorzy zaczęli stosować puzony w orkiestrach. Uważano, że dają bardziej szlachetne brzmienie 

, dlatego zaczęto używać ich w muzyce kościelnej. Pierwszym kompozytorem, który wykorzystał 
Ludwig van Beethoven, a w romantyzmie szczególnie lubił go francuski 

W orkiestrze symfonicznej grają zwykle 3 puzony. Instrument ten wykorzystywany jest także w orkiestrach 
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puzonu kilka ulepszeń. Najważniejszym z nich było zastosowanie w XIX wieku wentyla kwartowego 
(urządzenia pozwalającego na obniżenie skali dźwięków o kwartę), co ostatecznie zlikwidowało potrzebę 
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Waltornia - Róg 
 

- Róg pochodzi z Francji i jest potomkiem rogu myśliwskiego i naturalnego.

Róg zwany też waltornią zbudowany jest z wąskiej metalowej rurki, trzykrotnie zwiniętej w spiralę i z jednej 
strony zakończonej lejkowatym ustnikiem a z drugiej szeroką czarą głosową. 
dodatkowe trzy rurki połączone z wentylami, które pomagają w wydobywaniu pełnej skali dźwięków. 
W orkiestrze symfonicznej są zwykle 4 rogi.

  

Róg pochodzi z Francji i jest potomkiem rogu myśliwskiego i naturalnego, bez wentyli
występował już w starożytności, kiedy robiony był 
W renesansowej Europie rogi używane były podczas polowań. Miały m
i grało się na nich wprost z grzbietu konia. Uważa się, że róg jest bardzo trudnym instrumentem i nawet 
z wentylami wymaga od wykonawcy wielkich umiejętności kontrolowania oddechu i ust.

 

W XVIII wieku po raz pierwszy zastosowano specjalną technikę gry na rogu. Polegała ona na włożeniu 
prawej ręki do czary głosowej i zmienianiu w ten sposób długości słupa powietrza. Dało to nowe 
możliwości gry melodycznej, które wykorzystał np. Wolfgang Amadeusz
róg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pochodzi z Francji i jest potomkiem rogu myśliwskiego i naturalnego. 

Róg zwany też waltornią zbudowany jest z wąskiej metalowej rurki, trzykrotnie zwiniętej w spiralę i z jednej 
strony zakończonej lejkowatym ustnikiem a z drugiej szeroką czarą głosową. Wewnątrz spirali znajdują się 
dodatkowe trzy rurki połączone z wentylami, które pomagają w wydobywaniu pełnej skali dźwięków. 
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Róg pochodzi z Francji i jest potomkiem rogu myśliwskiego i naturalnego, bez wentyli
występował już w starożytności, kiedy robiony był − podobnie jak trąbka − z materia

Europie rogi używane były podczas polowań. Miały mniejsze rozmiary, tylko jeden skręt 
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z wentylami wymaga od wykonawcy wielkich umiejętności kontrolowania oddechu i ust.
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prawej ręki do czary głosowej i zmienianiu w ten sposób długości słupa powietrza. Dało to nowe 
możliwości gry melodycznej, które wykorzystał np. Wolfgang Amadeusz Mozart

 

Róg zwany też waltornią zbudowany jest z wąskiej metalowej rurki, trzykrotnie zwiniętej w spiralę i z jednej 
Wewnątrz spirali znajdują się 

dodatkowe trzy rurki połączone z wentylami, które pomagają w wydobywaniu pełnej skali dźwięków.  

Róg pochodzi z Francji i jest potomkiem rogu myśliwskiego i naturalnego, bez wentyli. Taki instrument 
z materiałów innych niż metal. 

niejsze rozmiary, tylko jeden skręt  
i grało się na nich wprost z grzbietu konia. Uważa się, że róg jest bardzo trudnym instrumentem i nawet  
z wentylami wymaga od wykonawcy wielkich umiejętności kontrolowania oddechu i ust. 
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prawej ręki do czary głosowej i zmienianiu w ten sposób długości słupa powietrza. Dało to nowe 

Mozart w swoich koncertach na 



Akordeon 
 

- Historia akordeonu zaczyna się w XIX wieku, choć jego dalekich przodków można znajdować już  
w czasach starożytnych (należy do nich np. antyczny chiński sheng). 
 
 

 

 
 
Ten nietuzinkowy instrument stanowi od lat przedmiot sporu instrumentoznawców i autorów rozmaitych 
leksykonów, którzy nie mogą się zgodzić, czy akordeon należy do instrumentów stroikowych dętych (czyli 
aerofonów), czy perkusyjnych (idiofonów) – kwestia ta budzi liczne emocje, jak widać choćby w bardzo 
popularnym Słowniczku muzycznym Jerzego Habeli (1991 r.), gdzie w haśle „akordeon” autor z pasją 
podkreśla wykrzyknikiem, że jest to instrument „perkusyjny (nie dęty!)”. 

Mimo wszystko mechanizm działania akordeonu każe zaliczać go do aerofonów: po obydwu stronach, pod 
prawą i lewą ręką, znajdują się chromatyczne klawiatury (pod prawą ręką spotyka się równie często klawisze, 
jak w fortepianie, i klawiaturę guzikową, pod lewą ręką zaś zawsze są guziki) – obie klawiatury łączy miech, 
którego składanie i rozkładanie wywołuje przepływ powietrza, poruszającego umieszczone wewnątrz 
instrumentu stroiki. Poruszanie miecha z różną siłą pozwala regulować natężenie dźwięku. Nad klawiaturą 
prawej ręki oraz u góry instrumentu znajdują się przyciski poszczególnych rejestrów – dzięki nim podobnie 
jak w organach możliwe jest wydobywanie dźwięków o różnej barwie – które akordeonista w trakcie gry 
może przełączać brodą. Ciężki, ważący nawet 17 kilogramów instrument, przytrzymują na ramionach 
muzyka specjalne pasy. 

Istnieje wiele odmian akordeonu, z których szczególną popularność zdobywa ostatnio bandoneon, rdzennie 
niemiecki instrument, który do Europy przywędrował jednak z Argentyny, dzięki modzie na tango – na 
bandoneon pisał również Astor Piazzolla, choć jego artystyczne, łączące barokowe techniki z argentyńskim 
folklorem tanga wielu artystów z powodzeniem wykonuje na akordeonie. 

Jeszcze w latach 90. XX wieku dość powszechne było przekonanie, że akordeon jest instrumentem głównie 
ludowym lub rozrywkowym. W istocie jednak kompozytorzy sięgają po niego coraz częściej, a wśród 
polskich twórców wyróżniających akordeon należy wymienić przede wszystkim Andrzeja Krzanowskiego, 
Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Zbigniewa Bargielskiego i Bogdana Dowlasza, choć okazjonalnie 
sięgali po niego także liczni inni artyści, m.in. Zygmunt Krauze, Rafał Augustyn, Piotr Moss czy Bogusław 
Schaeffer, by wymienić ledwie kilku. Na akordeon dokonuje się również wielu transkrypcji arcydzieł  
z różnych epok – utworów Jana Sebastiana Bacha, Domenica Scarlattiego czy Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, a nawet Piotra Czajkowskiego i Henryka Wieniawskiego. 



Akordeon wyróżnia się niezwykłym bogactwem brzmienia, które porównać można jedynie do takich królów 
instrumentów, jak fortepian, a zwłas
używany jest w kameralistyce, przy czym ciekawym zjawiskiem jest duża popularność zespołów złożonych 
z kilku akordeonów – np. dwóch lub pięciu (w takich zespołach ważną rolę odgrywa tzw. akordeon
którego dźwięk wzmocniony poprzez na stałe zamontowane w nim mikrofony stanowi fundament całej 
harmonii, przebijając się przez gąszcz bogatych w alikwoty brzmień pozostałych instrumentów). 
Atrakcyjnym, choć może odrobinę niekonwencjonalnym pomysłe
adeptów gry na akordeonie jest tworzenie całych orkiestr akordeonowych, które można usłyszeć na całym 
świecie, nawet w Japonii. 

INSTRUMENTY PERKUSYJNE

Kotły 
 

- Kotły są najważniejszym elementem w rodzinie 
trzymać rytm, wspierają melodię i harmonię.
 
 

To instrument łatwy do rozpoznania, gdyż wygląda jak duże, błyszczące naczynie albo właśnie kociołek. 
Nazwy instrumentu używa się zwykle w liczbie mnogiej, g
parami, a czasem jest ich nawet 3 lub 4. Korpus instrumentu zwykle robi się z miedzi lub mosiądzu. Na nim 
rozpięta jest membrana - błona zrobiona ze skóry bydlęcej lub z plastiku. Kotły są instrumentem strojonym
co oznacza, że mogą grać dźwięki o określonej wysokości. Tę wysokość można jeszcze dodatkowo zmieniać 
poprzez zmianę napięcia membrany, używając do tego celu specjalnego pedału. W ten sposób na jednym 
kotle można zagrać spory zakres różnych dźwięków. Rob
drewnianymi pałeczkami. 

Kotły są najważniejszym elementem w rodzinie orkiestrowych instrumentów perkusyjnych. Pozwalają 
trzymać rytm, wspierają melodię i harmonię. To tak stary instrument, że niemożliwe jest 
w którym kraju powstały. Istnieją greckie i egipskie malowidła sprzed tysięcy lat, które pokazują grę na 
kotłach. W Europie kotły rozpowszechniły się w
podstawowym instrumentem w muzyce wojskowej. Do orkiestry operowej i kościelnej kotły weszły 
w połowie XVII wieku. 

Ciekawostki: 
• Istnieją utwory, w których kotlista nie gra za pomocą pałeczek, lecz na przykład palcami lub rękami, może 

też uderzać nie w membranę instrumentu, ale w jego korpus. Powstaje wtedy unikatowy dźwięk, którego nie 
można wydobywać zbyt głośno, by miękki metal się nie wygiął.

• W Requiem XIX-wiecznego kompozytora

Akordeon wyróżnia się niezwykłym bogactwem brzmienia, które porównać można jedynie do takich królów 
instrumentów, jak fortepian, a zwłaszcza organy. Znakomity w wykonaniach solowych, równie często 
używany jest w kameralistyce, przy czym ciekawym zjawiskiem jest duża popularność zespołów złożonych 

np. dwóch lub pięciu (w takich zespołach ważną rolę odgrywa tzw. akordeon
którego dźwięk wzmocniony poprzez na stałe zamontowane w nim mikrofony stanowi fundament całej 
harmonii, przebijając się przez gąszcz bogatych w alikwoty brzmień pozostałych instrumentów). 
Atrakcyjnym, choć może odrobinę niekonwencjonalnym pomysłem na wspólne muzykowanie dla młodych 
adeptów gry na akordeonie jest tworzenie całych orkiestr akordeonowych, które można usłyszeć na całym 

INSTRUMENTY PERKUSYJNE 

Kotły są najważniejszym elementem w rodzinie orkiestrowych instrumentów perkusyjnych. Pozwalają 
trzymać rytm, wspierają melodię i harmonię. 

To instrument łatwy do rozpoznania, gdyż wygląda jak duże, błyszczące naczynie albo właśnie kociołek. 
Nazwy instrumentu używa się zwykle w liczbie mnogiej, gdyż kotły w orkiestrze występują najczęściej 
parami, a czasem jest ich nawet 3 lub 4. Korpus instrumentu zwykle robi się z miedzi lub mosiądzu. Na nim 

błona zrobiona ze skóry bydlęcej lub z plastiku. Kotły są instrumentem strojonym
co oznacza, że mogą grać dźwięki o określonej wysokości. Tę wysokość można jeszcze dodatkowo zmieniać 
poprzez zmianę napięcia membrany, używając do tego celu specjalnego pedału. W ten sposób na jednym 
kotle można zagrać spory zakres różnych dźwięków. Robi się to uderzając w membranę filcowymi lub 

Kotły są najważniejszym elementem w rodzinie orkiestrowych instrumentów perkusyjnych. Pozwalają 
trzymać rytm, wspierają melodię i harmonię. To tak stary instrument, że niemożliwe jest 
w którym kraju powstały. Istnieją greckie i egipskie malowidła sprzed tysięcy lat, które pokazują grę na 
kotłach. W Europie kotły rozpowszechniły się w średniowieczu. Początkowo, obok trąbek,
podstawowym instrumentem w muzyce wojskowej. Do orkiestry operowej i kościelnej kotły weszły 

lista nie gra za pomocą pałeczek, lecz na przykład palcami lub rękami, może 
też uderzać nie w membranę instrumentu, ale w jego korpus. Powstaje wtedy unikatowy dźwięk, którego nie 
można wydobywać zbyt głośno, by miękki metal się nie wygiął. 

iecznego kompozytora Hektora Berlioza użytych jest aż 16 kotłów.

Akordeon wyróżnia się niezwykłym bogactwem brzmienia, które porównać można jedynie do takich królów 
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używany jest w kameralistyce, przy czym ciekawym zjawiskiem jest duża popularność zespołów złożonych  
np. dwóch lub pięciu (w takich zespołach ważną rolę odgrywa tzw. akordeon basowy, 
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To instrument łatwy do rozpoznania, gdyż wygląda jak duże, błyszczące naczynie albo właśnie kociołek. 
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Kotły są najważniejszym elementem w rodzinie orkiestrowych instrumentów perkusyjnych. Pozwalają 
trzymać rytm, wspierają melodię i harmonię. To tak stary instrument, że niemożliwe jest dziś ustalenie,  
w którym kraju powstały. Istnieją greckie i egipskie malowidła sprzed tysięcy lat, które pokazują grę na 

Początkowo, obok trąbek,  były 
podstawowym instrumentem w muzyce wojskowej. Do orkiestry operowej i kościelnej kotły weszły  
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użytych jest aż 16 kotłów. 



 

Werbel 
 

- Werbel to bęben znacznie mniejszy od wielkiego. Wraz z bębnem wielkim tworzy podstawową 
zespołu perkusyjnego. 
 
 

Ma dwie membrany z zamocowanymi na spodzie kilkoma dodatkowymi strunami, zrobionymi z drutu lub 
zwierzęcego jelita. Struny te współgrają z membraną i przedłużają jej drgania. Efektem jest powstanie 
charakterystycznego dźwięku o nieokreślonej wysokości.

Werbel używany jest do trzymania rytmu i wydobywania specjalnych efektów warkoczących. Można na nim 
grać za pomocą pałeczek, młoteczków lub miotełek. W orkiestrze używany jest od
 
Ciekawostki: 
 

• Im mniejsza jest odległość pomiędzy membranami, tym jaśniejsza jest barwa brzmienia werbla.
• Werbel pełni ważną rolę w muzyce klasycznej, popularnej, a szczególnie w jazzie, jest też 

wielki bęben - niezbędnym elementem zestawu perkusyjnego.
 

Bęben Wielki 
 
Wraz z werblem tworzy podstawę rytmu i jest największym bębnem w zespole perkusyjnym.

Werbel to bęben znacznie mniejszy od wielkiego. Wraz z bębnem wielkim tworzy podstawową 

Ma dwie membrany z zamocowanymi na spodzie kilkoma dodatkowymi strunami, zrobionymi z drutu lub 
zwierzęcego jelita. Struny te współgrają z membraną i przedłużają jej drgania. Efektem jest powstanie 

u o nieokreślonej wysokości. 

Werbel używany jest do trzymania rytmu i wydobywania specjalnych efektów warkoczących. Można na nim 
grać za pomocą pałeczek, młoteczków lub miotełek. W orkiestrze używany jest od

Im mniejsza jest odległość pomiędzy membranami, tym jaśniejsza jest barwa brzmienia werbla.
Werbel pełni ważną rolę w muzyce klasycznej, popularnej, a szczególnie w jazzie, jest też 

niezbędnym elementem zestawu perkusyjnego. 

Wraz z werblem tworzy podstawę rytmu i jest największym bębnem w zespole perkusyjnym.

Werbel to bęben znacznie mniejszy od wielkiego. Wraz z bębnem wielkim tworzy podstawową część 

 

Ma dwie membrany z zamocowanymi na spodzie kilkoma dodatkowymi strunami, zrobionymi z drutu lub 
zwierzęcego jelita. Struny te współgrają z membraną i przedłużają jej drgania. Efektem jest powstanie 

Werbel używany jest do trzymania rytmu i wydobywania specjalnych efektów warkoczących. Można na nim 
grać za pomocą pałeczek, młoteczków lub miotełek. W orkiestrze używany jest od XVIII wieku. 

Im mniejsza jest odległość pomiędzy membranami, tym jaśniejsza jest barwa brzmienia werbla. 
Werbel pełni ważną rolę w muzyce klasycznej, popularnej, a szczególnie w jazzie, jest też – podobnie jak 

Wraz z werblem tworzy podstawę rytmu i jest największym bębnem w zespole perkusyjnym. 

 



To instrument zbudowany z walcowatego korpusu o około metrowej średnicy, na który z obu stron 
naciągnięta jest membrana, napięta za pomocą śrub. Korpus instrumentu wykonuje się z laminowanego 
drewna lub metalu, a główki drewnianych pałek, za pomocą których dźwięk jest wydobywany, obciągnięte 
są filcem lub owczą skórą. Można uderzać pałeczkami po ob

W orkiestrze używany jest do akcentowania pewnych momentów muzyki i często łączony z uderzeniem 
talerzy. Takie zastosowania wielkiego bębna charakterystyczne są np. dla
Berlioza, dzieł symfonicznych Gustawa Mahlera
 
Bęben wielki nazywany też bębnem basowym, taktownikiem lub centralą, jest też największym bębnem 
w zestawie perkusyjnym używanym w muzyce klasycznej i  popularnej. Ma niskie brzmienie i r
z werblem służy do utrzymywania rytmu muzyki.
 

Dzwonki 
 

- Nazywane są dzwonkami orkiestrowymi, ale ich pełna nazwa to z niemieckiego Glockenspiel, co oznacza 
„grę dzwonów”. 
 
 

 

Instrument ten przypomina mały ksylofon, ale zrobiony jest nie z drewna, 
na nim za pomocą drewnianych lub plastikowych młoteczków, które dają dźwięki wysokie i o jasnej barwie. 
Sztabki ułożone są na kształt klawiatury fortepianu, w dwóch rzędach, a każda z nich nastrojona jest 
w odległości półtonu od kolejnej. Dzwonki wykorzystywane są niemal we wszystkich rodzajach muzyki, od 
hip hopu do jazzu. 

Ciekawostki: 

• Dźwięk dzwonków jest tak wysoki, że nie starcza dla jego zapisania miejsca na pięciolinii. Notuje się zwykle 
partię dzwonów umownie – dwie oktawy niżej od ich realnego brzmienia.

• Pierwszym kompozytorem, który użył dzwonków w orkiestrze był
Haendel (oratorium Saul z 1739 r,), ale
flet Wolfganga Amadeusza Mozarta, w którym na czarodziejskich dzwonkach gra Papageno.

• Popularne w szkole „cymbałki” to nic innego niż małe, uproszczone konstrukcyjnie dzwonki. Ale ich 
zwyczajowa nazwa jest błędna – cymbały to całkiem inny instrument, na którym gra się uderzając 
pałeczkami w struny, nie w sztabki! 
 
 
 

To instrument zbudowany z walcowatego korpusu o około metrowej średnicy, na który z obu stron 
naciągnięta jest membrana, napięta za pomocą śrub. Korpus instrumentu wykonuje się z laminowanego 
drewna lub metalu, a główki drewnianych pałek, za pomocą których dźwięk jest wydobywany, obciągnięte 
są filcem lub owczą skórą. Można uderzać pałeczkami po obu stronach instrumentu.

W orkiestrze używany jest do akcentowania pewnych momentów muzyki i często łączony z uderzeniem 
talerzy. Takie zastosowania wielkiego bębna charakterystyczne są np. dla Symfonii fantastycznej

Gustawa Mahlera i Święta wiosny Igora Strawińskiego

Bęben wielki nazywany też bębnem basowym, taktownikiem lub centralą, jest też największym bębnem 
w zestawie perkusyjnym używanym w muzyce klasycznej i  popularnej. Ma niskie brzmienie i r
z werblem służy do utrzymywania rytmu muzyki. 

Nazywane są dzwonkami orkiestrowymi, ale ich pełna nazwa to z niemieckiego Glockenspiel, co oznacza 

Instrument ten przypomina mały ksylofon, ale zrobiony jest nie z drewna, lecz ze stalowych sztabek. Gra się 
na nim za pomocą drewnianych lub plastikowych młoteczków, które dają dźwięki wysokie i o jasnej barwie. 
Sztabki ułożone są na kształt klawiatury fortepianu, w dwóch rzędach, a każda z nich nastrojona jest 

tonu od kolejnej. Dzwonki wykorzystywane są niemal we wszystkich rodzajach muzyki, od 

Dźwięk dzwonków jest tak wysoki, że nie starcza dla jego zapisania miejsca na pięciolinii. Notuje się zwykle 
oktawy niżej od ich realnego brzmienia. 

Pierwszym kompozytorem, który użył dzwonków w orkiestrze był
z 1739 r,), ale najsłynniejszym utworem z użyciem dzwonków jest

, w którym na czarodziejskich dzwonkach gra Papageno.
rne w szkole „cymbałki” to nic innego niż małe, uproszczone konstrukcyjnie dzwonki. Ale ich 

cymbały to całkiem inny instrument, na którym gra się uderzając 

To instrument zbudowany z walcowatego korpusu o około metrowej średnicy, na który z obu stron 
naciągnięta jest membrana, napięta za pomocą śrub. Korpus instrumentu wykonuje się z laminowanego 
drewna lub metalu, a główki drewnianych pałek, za pomocą których dźwięk jest wydobywany, obciągnięte 

u stronach instrumentu. 

W orkiestrze używany jest do akcentowania pewnych momentów muzyki i często łączony z uderzeniem 
Symfonii fantastycznej Hektora 

Igora Strawińskiego. 

Bęben wielki nazywany też bębnem basowym, taktownikiem lub centralą, jest też największym bębnem  
w zestawie perkusyjnym używanym w muzyce klasycznej i  popularnej. Ma niskie brzmienie i razem  

Nazywane są dzwonkami orkiestrowymi, ale ich pełna nazwa to z niemieckiego Glockenspiel, co oznacza 

 

lecz ze stalowych sztabek. Gra się 
na nim za pomocą drewnianych lub plastikowych młoteczków, które dają dźwięki wysokie i o jasnej barwie. 
Sztabki ułożone są na kształt klawiatury fortepianu, w dwóch rzędach, a każda z nich nastrojona jest  

tonu od kolejnej. Dzwonki wykorzystywane są niemal we wszystkich rodzajach muzyki, od 

Dźwięk dzwonków jest tak wysoki, że nie starcza dla jego zapisania miejsca na pięciolinii. Notuje się zwykle 

Pierwszym kompozytorem, który użył dzwonków w orkiestrze był Georg Friedrich 
najsłynniejszym utworem z użyciem dzwonków jest Czarodziejski 

, w którym na czarodziejskich dzwonkach gra Papageno. 
rne w szkole „cymbałki” to nic innego niż małe, uproszczone konstrukcyjnie dzwonki. Ale ich 

cymbały to całkiem inny instrument, na którym gra się uderzając 



Ksylofon 
 

- Ksylofon do orkiestry trafił po raz pierwszy w XIX wieku, wcześniej był używany przede wszystkim jako 
instrument ludowy 
 
 

Jest instrumentem zbudowanym ze sztabek wykonanych z twardego drewna o różnej długości. Są one 
ułożone kolejno na metalowej ramie od najdłuższyc
klawiatury fortepianu. Większość ksylofonów posiada jeszcze poniżej każdej sztabki specjalne rezonatory, 
które wzmacniają głośność dźwięku. Sztabki robi się zwykle z drewna różanego lub palisandrowego
Uderzanie ich za pomocą twardych młoteczków powoduje wydobycie bardzo krótkiego dźwięku 
o charakterystycznej, łatwej do rozpoznania barwie.

  

Ksylofon wywodzi się południowo-wschodniej
się w Afryce i Europie. Był używany 
w XIX wieku. Wkrótce zadomowił się
wykorzystywany przez wielu kompozytorów.
 

Marimba 
 
 

- Jest to instrument podobny do ksylofonu,
oraz niższy rejestr gry 

 

orkiestry trafił po raz pierwszy w XIX wieku, wcześniej był używany przede wszystkim jako 

Jest instrumentem zbudowanym ze sztabek wykonanych z twardego drewna o różnej długości. Są one 
ułożone kolejno na metalowej ramie od najdłuższych do najkrótszych, albo też w dwóch rzędach, na kształt 
klawiatury fortepianu. Większość ksylofonów posiada jeszcze poniżej każdej sztabki specjalne rezonatory, 
które wzmacniają głośność dźwięku. Sztabki robi się zwykle z drewna różanego lub palisandrowego
Uderzanie ich za pomocą twardych młoteczków powoduje wydobycie bardzo krótkiego dźwięku 
o charakterystycznej, łatwej do rozpoznania barwie. 

wschodniej Azji, gdzie powstał ok. XIV wieku,
 głównie jako instrument ludowy, a do orkiestry
się w niej jako znakomity dodatek kolorystyczny

kompozytorów. 

ksylofonu, posiada jednak szersze i cieńsze niż ksylofon

 

orkiestry trafił po raz pierwszy w XIX wieku, wcześniej był używany przede wszystkim jako 

 

Jest instrumentem zbudowanym ze sztabek wykonanych z twardego drewna o różnej długości. Są one 
h do najkrótszych, albo też w dwóch rzędach, na kształt 

klawiatury fortepianu. Większość ksylofonów posiada jeszcze poniżej każdej sztabki specjalne rezonatory, 
które wzmacniają głośność dźwięku. Sztabki robi się zwykle z drewna różanego lub palisandrowego. 
Uderzanie ich za pomocą twardych młoteczków powoduje wydobycie bardzo krótkiego dźwięku  

wieku, a potem rozpowszechnił 
orkiestry trafił po raz pierwszy 

kolorystyczny do sekcji perkusyjnej, 

ksylofon drewniane sztabki 



 
 
W przeciwieństwie do ksylofonu brzmienie marimby jest miękkie i bogate w tony harmoniczne.  
W nowoczesnej marimbie do drewnianych sztabek podłączone są metalowe rezonatory wzmacniające 
drgania. Gra się na niej pałkami, często trzymając po dwie w każdej ręce, co pozwala wydobyć jednocześnie 
cztery dźwięki. 

Marimba ma starożytne pochodzenie i wywodzi się – według różnych koncepcji – z Indonezji, Amazonii 
lub Afryki. Afrykańska marimba przywędrowała do Ameryki Południowej i Środkowej wraz z niewolnikami, 
gdzie została popularnym instrumentem ludowym. Wreszcie, na początku XX wieku, dzięki innowacjom 
amerykańskich konstruktorów, marimba zaczęła być używana jako instrument perkusyjny w orkiestrze. 
Taką jej odmianę nazywa się też marimbafonem lub (większą) ksylorimbą. Marimba jest też wykorzystywana 
w mniejszych zespołach instrumentalnych, co pozwala podkreślić bogactwo i specyfikę jej brzmienia. 

Ciekawostki: 

• Słowo marimba pochodzi z afrykańskiego języka Bantu używanego w Mozambiku i Malawi. 
• Jednym z najpopularniejszych utworów na marimbę jest Koncert na marimbę i wibrafon francuskiego 

kompozytora Dariusa Milhauda (1947). Na instrument ten pisze też chętnie polska współczesna 
kompozytorka Marta Ptaszyńska (np. Concerto skomponowane w 1985 r. dla słynnej japońskiej 
marimbafonistki Keiko Abe) 

• Brzmienie marimby usłyszeć można także na nagraniach muzyki popularnej, np. W piosence Under My 
Thumb Rolling Stones’ów czy Mamma Mia 
 

Perkusja ( zestaw ) 
 

- Nie jest pewne, kto pierwszy wpadł na pomysł aby na wielkim bębnie grać nogą. Pewne jest natomiast,  
że był to początek zestawu perkusyjnego, który stał się fundamentem muzyki popularnej. 
 

 

Granie nogą umożliwia perkusiście specjalny pedał z bijakiem, zwany także stopą lub stopką. Choć 
wiadomo, że tego typu urządzenie skonstruował już ok. 1850 r. angielski wynalazca Cornelius Ward,  
to zastosowanie takiego pedału do gry na wielkim bębnie (zwanym bębnem basowym, tołumbasem lub 
centralą) przyniósł dopiero rozwój muzyki jazzowej. W orkiestrze symfonicznej bęben wielki stał na 
statywie, w orkiestrze marszowej – noszono go przed sobą na pasie, natomiast w zespołach jazzowych, 
gdzie perkusista miał za zadanie samodzielne obsługiwanie różnych instrumentów perkusyjnych, najbardziej 



odpowiednia była pozycja siedząca przy postawionym na podłodze instrumencie. Perkusista jazzowy mógł 
wybijać stopką na wielkim bębnie rytm podstawowy, a trzymanymi w rękach pałkami – akcentować 
na werblu uzupełniające przebiegi rytmiczne. Dawało to większe niż do tej pory możliwości podkreślania 
jednej z najistotniejszych cech jazzu – synkopowanego rytmu. 
Jednym z pierwszych źródeł pokazujących wykorzystanie stopki jest zdjęcie z 1894 roku. Widnieje na nim 
nowoorleański perkusista Dee Dee Chandler, który siedzi przy wielkim bębnie, do którego przyczepiono 
pedał z bijakiem. Czy oznacza to, jak twierdzą niektórzy badacze powołujący się na tradycję ustną,  
że Chandler był pierwszym grającym w ten sposób perkusistą? Raczej nie, pomysłów na stopkę było 
wcześniej wiele (np. konstruktor Albin Foerster opatentował swój pedał już w 1888 roku). Dobra gra  
i popularność Dee Dee Chandlera w świecie rodzącej się muzyki jazzowej mogły jednak przyczynić się do 
popularyzacji stopki bębna basowego. 

Jeszcze pod koniec XIX w. siedzący perkusiści uderzali membranę bębna wielkiego przeważnie trzymaną  
w dłoni pałką, ale już na przełomie XIX i XX wieku dominowały różne warianty mechanizmu stopy  
(np. poruszane palcami, piętą, całą stopą, przyczepione do górnej krawędzi bębna, stawiane na podłodze,  
z bijakiem doczepionym bezpośrednio do buta grającego i wiele, wiele innych). Ważną cezurą tego 
początkowego okresu stał się rok 1909, kiedy William F. Ludwig wprowadził na rynek europejski  
i amerykański nowoczesny model stopki z udoskonalonym mechanizmem poruszającym bijak. Okazał się 
on tak skuteczny, że wyparł wcześniejsze rozwiązania i stał się podstawą pedałów do bębna basowego 
nowej generacji. 

Bęben wielki i werbel to podstawowe instrumenty zestawu perkusyjnego (z racji pochodzenia nazywanego 
przez długi czas zestawem jazzowym). To na nich akcentuje się wybrane części taktu (np. w rock and rollu 
bęben basowy akcentuje 1 i 3 miarę taktu 4/4, a werbel – 2 i 4 miarę) i to one wyznaczają główny rytm 
utworu. Od początku jednak perkusiści jazzowi, chcąc urozmaicić swoje brzmienie, doczepiali do ramy 
bębna basowego dodatkowe instrumenty: trójkąt, dzwonki, krowie dzwonki, tamburyn czy guiro, a także 
różnorodne klaksony, trąbki, pudełka, tarki do prania i inne przedmioty wydające niecodzienne dźwięki. Do 
specjalnych stelaży doczepiano także instrumenty pozaeuropejskie: kubańskie bongosy, drewniane paszcze 
(temple blocks) czy chińskie bębenki (tomy). Te ostatnie zyskały w latach 20. bardzo dużą popularność, gdyż 
można było dobierać je pod kątem rozmiaru i wysokości, tak by harmonijnie łączyły się z brzmieniem 
bębna basowego i werbla. Doczepiony tom (także: tom-tom, półkocioł) stał się najpopularniejszym 
elementem zestawu w latach 20., a kiedy w latach 30. pojawiły się tomy o udoskonalonej konstrukcji 
(oryginalna membrana przyczepiona była do korpusu na stałe, nowe tomy można było dostrajać za pomocą 
specjalnego naciągu i dopasowanych kluczy), stał się elementem obowiązkowym. 
Do bębna wielkiego doczepiano także talerze orkiestrowe. Umieszczano je na statywie i uderzano pałkami 
trzymanymi w dłoniach. Czasem wykorzystywano doczepianą do bijaka stopki dodatkową pałeczkę: bijak 
uderzał w bęben, a pałeczka – w doczepiony zwisający równolegle do membrany talerz. Kiedy wraz  
z rozwojem technik gry zauważono, że druga noga perkusisty również może zostać wykorzystana, 
przeznaczano ją właśnie do obsługi talerzy. Popularnym rozwiązaniem były początkowo pedały zwane snow 
shoe i low boy, czyli specjalne mechanizmy z doczepionymi w różny sposób talerzykami, na których grało się 
tylko stopą. Pedał low boy przekształcił się w latach 30. w kluczowy element zestawu, tak zwany hi-hat. 
Hi-hat składa się, podobnie jak low boy, z dwóch talerzy odwróconych do siebie, zamontowanych  
na specjalnym na statywie. Dolny jest nieruchomy, górny zamontowany jest na uchwycie, który pozwala  
na jego podniesienie lub opuszczenie. Umożliwia to kontrolowanie jego działania stopą: podniesienie  
i opuszczenie powoduje uderzanie talerza o talerz. W hi-hacie wcześniej mechanizm pedału low 
boy przedłużono i podniesiono do poziomu umożliwiającego grę trzymanymi w dłoniach pałkami. Dało to 
muzyko znacznie większe możliwości rozszerzenia brzmienia zestawu perkusyjnego. 
Obok hi-hatu w zestawie pojawiały się też inne talerze. Na początku zawieszano je na pasku na wspólnej dla 
wszystkich dodatkowych instrumentów ramie, z czasem – stawiano je na własnym stelażu. Szczególne 
znaczenie zyskały talerze typu ride (delikatny, szklisty dźwięk uzyskiwany przez uderzenie w kopułkę, dobry 
do realizowania krótkich i precyzyjnych wartości) oraz crash (gwałtowny i wybuchowy, dobry do 
podkreślania mocnych akcentów). 
W latach 30. XX wieku, wraz z rozwojem muzyki jazzowej, firmy produkujące instrumenty perkusyjne 
zaczęły wprowadzać na rynek gotowe zestawy, które do dzisiejszego dnia wyznaczają standard: bęben 
wielki, werbel, hi-hat, tom, talerze. Do tego jeszcze jeden bęben, tzw. kocioł (low tom, studnia), czyli 



podłużny, niskobrzmiący bęben, stawiany po przeciwnej stronie bębna wielkiego niż hi-hat.  
Do popularyzacji tak skonfigurowanego zestawu perkusyjnego przyczynili się wielcy perkusiści ery swingu, 
jak Gene Krupa czy Chick Webb, którzy pokazali jak wykorzystać możliwości fabrycznych zestawów  
o ujednoliconym brzmieniu. 
Ważne zmiany jazzowej perkusji przyniosła muzyka rockowa. Podczas gdy jazzowym perkusistom 
wystarczał przeważnie podstawowy zestaw, perkusiści rockowi zaczęli dostawiać dodatkowe tomy  
(od dwóch w latach 50. i 60. do czterech i więcej w latach 80.), talerze (różnej wielkości i wysokości) i kotły, 
a także, dla uzyskania większej potęgi brzmienia, drugi bęben basowy. Lata 70. i 80. przyniosły dalsze 
poszukiwania brzmieniowe. Coraz sprawniejsi technicznie muzycy chcieli mieć pod ręką jak najwięcej 
różnorodnych instrumentów perkusyjnych, dlatego też pojawiły się w tym czasie w zestawie perkusyjnym 
nowe rodzaje brzmień (np. tzw. małe, wysoko brzmiące talerze china, krótkie i wybuchowe talerzyki splash), 
do łask wracały też dodawane do zestawów gongi, bongosy, krowie dzwonki i inne drobne perkusjonalia. 
Szczególnym uznaniem zaczął cieszyć się niemłody już wynalazek stopy z podwójnym bijakiem, 
umożliwiający szybką grę na bębnie basowym, co znalazło w latach 70. i 80. zastosowanie w różnych 
odmianach heavy metalu. W tym czasie pojawiły się też nowe rodzaje bębnów, np. długie i wysokobrzmiące 
octobany, metaliczne roto-tomy i inne. 

Choć wielu muzykom wystarczają podstawowe bębny i talerze, potrzeba rozszerzania zestawu perkusyjnego 
zdaje się nie mieć granic. Współczesny perkusista Terry Bozzio gra na przykład na zestawie złożonym  
z ponad 100 bębnów, talerzy i innych instrumentów perkusyjnych. To dopiero perkusja! 

 


