Jarosław Wnorowski – Polski portal dla orkiestr dętych

Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej
– poradnik dla aranżerów oraz orkiestr
Oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego, czyneli i dużego bębna marszowego polskie orkiestry
dęte wzbogacają swoje instrumentarium o różnego rodzaju perkusjonalia. Postanowiłem dokonać
swoistego przeglądu różnych instrumentów, które mogą się przydać w orkiestrze dętej, w celu
wzbogacenia kolorytu zespołu oraz te, które coraz częściej pojawiają się w partyturach w głosie
tzw. perkusji pomocniczej.
W orkiestrze dętej perkusję notuje się zwykle w czterech pięcioliniach.


Perkusja 1 – to inaczej ZESTAW PERKUSYJNY, w skład którego wchodzą: werbel, tom-tomy,
bębny tenorowe (np. floor tom) i basowe (tzw. centralka plus mechanizm do uderzania
tzw. stopa), hi-hat oraz zestaw talerzy, w tym m.in. crash oraz ride. Notujemy wszystko na
pięciolinii z kluczem perkusyjnym.



Perkusja 2 zwana także jako PERKUSJA POMOCNICZA (czasem niektórzy używają także
nazwy perkusjonalia, przeszkadzajki). Notujemy na pięciolinii z kluczem perkusyjnym.



Perkusja 3 określana także jako PERKUSJA SZTABKOWA. Notujemy na pięciolinii w kluczu
wiolinowym (dla potrzeby w przypadku niskich dźwięków okazjonalnie także w basowym)



Perkusja 4 – Kotły. Często w tej grupie nie ma za wiele do grania. Kotlista często obsługuje
zatem także inne instrumenty innych sekcji. Zapis na kotły jest w kluczu basowym.

Poniższy link fajnie pokazuje sekcje i najbardziej popularne instrumenty z każdej grupy Źródło:
Philharmonia Orchestra London https://www.youtube.com/watch?v=-lJctvybAJ8
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Przejdźmy zatem do omówienia poszczególne grupy instrumentów perkusyjnych w orkiestrze
dętej.
ZESTAW PERKUSYJNY – PERKUSJA 1
W partyturze orkiestry dętej nazywana jako Perkusja
1 (Percussion 1 lub Drum Set). Pełni podstawową rolę
rytmiczną da całej orkiestry. Notuje się ją w kluczu
perkusyjnym. Standardowy zestaw perkusyjny to:
werbel (S.D.) (Snares on – domyślnie sprężyny werbla
włączone, Snares off – jeśli chcemy innego brzmienia
werbla), tom-tomy (TT lub Tom-Tom), w tym floor
tom, bęben basowy (B.D.) (centralka ze „stopą”), oraz
zestaw talerzy, w tym m.in. hi-hat (H.H. open
(otwarty), H.H. closed (stłumiony) crash (Cr. Cym.
oraz ride (Ride Cym.). Dla celów kolorystycznych
można oczywiście dodawać różne ich odmiany np.
splash, china itp. Pięciolinia perkusji pierwszej
znajduje się w partyturze na początku bloku całej tej
sekcji, pod głosem tuby.
Nuty zapisujemy w kluczu perkusyjnym. Werbel zwykle na trzecim polu od dołu, centralkę na
pierwszym polu od dołu, hi-hat, crash i ride nad piątą linią. Stosujemy różne głowy nut w celu ich
zróżnicowania. Pomocny okaże się poradnik - http://e-perkusja.pl/teoria/jak-czytac-nuty-czesc-i/ ,
który ładnie opisuje standardy zapisu perkusyjnego na zestaw.
Zobacz filmy:
1) (Źródło: Instytut Muzyki i Tańca) https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU
(zestaw).
2) (Źródło: DrumCenter) https://www.youtube.com/watch?v=teYlnwgZ95c (werbel, tomtomy, bęben basowy).
3) (Źródło: DrumCenter) https://www.youtube.com/watch?v=11oqahv3Lfg (talerze: ride,
crash, mały talerz tzw. splash, hi-hat).
4) (Źródło: Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=6rwWjHWxa_g&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=4
(werble: piccolo, werbel tradycyjny, field drum).
5) (Źródło: Vic Firth) https://www.youtube.com/watch?v=wvDFSD_PbA&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=7 (werbel: dobór pałek oraz techniki gry 01)
6) Źródło (Soultone Cymbals) https://www.youtube.com/watch?v=JrQDMmAN3_o (różne
talerze)
7) Źródło: Instytut Muzyki i Tańca https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg (także o
werblu).
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PERKUSJA POMOCNICZA (w zapisie nutowym to PERKUSJA 2 /można też zrobić podział na 2A i 2B/)
Ta sekcja to praktycznie studnia bez dna i ogromne pole do popisu dla perkusistów. Na JEDNEJ
PIĘCIOLINII w kluczu perkusyjnym zwykle notuje się kilka instrumentów, a ich ułożenie może się na
niej zmieniać w zależności od potrzeby. Używamy wtedy różnych zakończeń (głowy) nuty. Warto przy
nutach wpisać jakiego konkretnie instrumentu dotyczą. W przypadku talerza podwieszanego
(Suspended Cymbal – Sus. Cymb.) można dodatkowo przy nazwie podać rodzaj pałki oraz określenie
czy dźwięk stłumić (dumpen), zdusić (choke) czy pozwolić na wybrzmienie (let ring). Poniżej,
przykładowe zapisy nutowe:
Perkusja 2 (Źródło: Mamma Mia, HL, Robert Longfield)
Przykład zapisu: talerz podwieszany Sus. Cym. (yarn mallets = główka z przędzy), Bell Tree, czynele Cr.
Cym., małe jajko perkusyjne (Small Egg Shaker)

//

Perkusja 2 (Źródło: Best of the Beatles, HL, John Moss)
Przykład: Na drugim polu od góry – tamburyn, na pierwszym polu od dołu talerz podwieszony (Sus.
Cym.), na pierwszym polu od dołu Vibraslap a następnie Cabasa i Dzwonki powietrzne.
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,
Perkusja 2 Chimesy (Dzwonki powietrzne) ruch w dół

Przejdźmy do omówienia typowych instrumentów dla tej grupy.
CZYNELE (TALERZE) ORKIESTROWE – MARSZOWE (Cr. Cyms.)
Talerze orkiestrowe zwane także czynelami to kolejny ważny
instrument wykorzystywany w orkiestrze dętej, w tym bardzo często
w marszu i podczas pokazów (musztry paradnej) orkiestr.
Czynele (w partyturze nazywane po angielsku Crash cymbals lub
Clash cymbals) wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu.
Występują w różnej średnicy i grubości.
Talerze są trzymane pionowo na wysokości piersi grającego i zderzane ruchem lekko ukośnym z
rozwarciem po zderzeniu (dźwięk z długim wybrzmiewaniem zanotowany z łukiem "w powietrze"
lub długą wartością rytmiczną) lub z zatrzymaniem po zderzeniu i przyciśnięciem do klatki piersiowej
(dźwięk nagle stłumiony, staccato lub krótka wartość rytmiczna). W partyturze orkiestr dętych
notuje się je osobno lub często w głosie perkusji drugiej - pomocniczej.
Zobacz film - (trzymanie i technika gry)
1) (Źródło: Vic Firth) https://www.youtube.com/watch?v=OdYU7RA-IA4
https://www.youtube.com/watch?v=OdYU7RA-IA4
2) Źródło: Instytut Muzyki i Tańca https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg (także o
czynelach).
3) https://www.youtube.com/watch?v=wONMtBQHur0 (pokaz taneczny)
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TALERZ PODWIESZANY (SUSPENDED CYMBAL)
Talerz podwieszany (de facto rodzaj Crasha) jest
notowany często osobno w głosie drugiej
perkusji jako (Sus. Cym.), w kluczu perkusyjnym,
dla celów kolorystycznych (zwykle tworzenia
nastroju, napięcia lub podkreślenia ważnego
momentu utworu). Zwykle gra się na nim
tremolo pałką z miękką główką (Soft Mallet), ale
można też używać innych pałek np. drewnianych
czy nawet metalowych, w tym miotełek
perkusyjnych. Wszystko zależy od efektu, jaki
mamy uzyskać.
1) (Źródło: Vic Firth) https://www.youtube.com/watch?v=m51seFRRal0 (talerz podwieszany,
ang. Suspended Cymbal)
2) Źródło: Instytut Muzyki i Tańca https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg (także o
talerzu podwieszanym).

WIELKI BĘBEN BASOWY (CONCERT BASS DRUM – GRAN CASSA)
Instrument
notowany
w
kluczu
perkusyjnym, w głosie drugiej perkusji, do
celów kolorystycznych. Uderza się w
niego zwykle dużą pałką z miękką główką.
W orkiestrach dętych, przynajmniej
w Polsce, stosowany nadal rzadko,
głównie z uwagi na cenę sięgającą kilku
tysięcy złotych.
Zamiennie można użyć dużego bębna
marszowego, ale warto go wtedy
postawić na stojaku, aby nie spadł po
uderzeniu w niego.
1) (Źródło: Vic Firth) https://www.youtube.com/watch?v=ci48L1RZokU (wielki bęben
basowy)
2) Źródło: Instytut Muzyki i Tańca https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg (także o
bębnie basowym).
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BAT SYMFONICZNY (SLAPSTICK)
Bat symfoniczny (ang. slap stick, clapper) to instrument mało
popularny, choć coraz częściej jest umieszczany w partyturach
utworów na orkiestry dęte. Składa się z dwóch twardych desek
połączonych w jednym końcu ze sobą. Poprzez gwałtowne
zetkniecie obu końców wytwarza się dźwięk podobny do bata
lub uderzenia. Instrument wywozi się z Chin, Korei i Tajlandii,
gdzie funkcjonuje pod lokalnymi nazwami. Niedrogie slapsticki
oferuje firma Toca, także w polskich sklepach muzycznych w
cenie około 150 do 250 złotych w zależności od producenta.
Instrument notuje się w kluczu perkusyjnym w perkusji drugiej
do celów kolorystycznych.
Posłuchaj: Źródło: Peripole - https://www.youtube.com/watch?v=jkjnq1eECTA (techniki gry)

GWIZDEK TYPU SYRENA (SIREN WHISTLE)
Gwizdek jest coraz częściej umieszczany w celach
kolorystycznych zwłaszcza w partyturach a oryginalnego
gwizdka ACME Siren Whistle to nawet 200 - 300 zł. Czasami
używa się innych typów np. imitującego dźwięk gwizdka
parowozu (patrz aranżacja Polar Express, odgłosy ptaków
(np. jaskółki, kukułki itp.) lub sportowy z kulką (Thunderer).
Instrument notuje się w kluczu perkusyjnym,
w perkusji pomocniczej, podając konkretny typ
wymaganego gwizdka.
Posłuchajcie: http://www.acmewhistles.co.uk/sounds/small_siren_147.mp3
https://www.acmewhistles.co.uk/acme-thunderer-58-5 (gwizdek ACME z kulką)

PUDEŁKA DREWNIANE (WOODBLOCK I TEMPLE BLOCK)

Bardzo przydatny instrument do celów kolorystycznych, ale także i rytmicznych. Tętent koni najlepiej
oddać przy pomocy pudełka drewnianego. Wykonuje się je w różnych rozmiarach, z drewna ale także
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ostatnio dla oszczędności, także z masy plastycznej. W pudełko(-a), które kładziemy na stabilnym
stoliku perkusyjnym, uderza się pałką z zaokrągloną główką. W pudełku znajduje się specjalny
rezonator. Na zakup pudełka drewnianego każda orkiestra może sobie pozwolić, gdyż ich koszt to
około 50 do 200 zł, w zależności od producenta.
Temple block mocuje się na specjalnym metalowym stojaku (patrz trzecie zdjęcie) z jednym lub
nawet kilku rzędach sztabek. Uderza się w nie drewnianą pałką lub pałkami. Cena temple block-u
waha się od ok. 500 do 2000 zł, w zależności od użytego materiału i kraju producenta. Oba
instrumenty te notuje się w kluczu perkusyjnym, w głosie drugiej perkusji (pomocniczej).
Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=1soGwaPwyCo&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=48
(pudełka drewniane – rodzaje, różnice, dźwięki)

TRÓJKĄT - TRIANGLE
Trójkąt (Triangel) bardzo popularny instrument muzyczny wykonany jest
z metalowego pręta wygiętego w trójkątny kształt. Gra na nim polega na
uderzaniu metalową pałeczką w którąkolwiek część trójkąta, najczęściej
w poziomy pręt. Wydaje on dźwięczny, metaliczny ton.
Trójkąt jest częścią sekcji instrumentów perkusyjnych orkiestry
symfonicznej oraz bardzo często w dętej. Notuje się go w kluczu
perkusyjnym, w głosie perkusji drugiej – pomocniczej jako Triangle (Tri.)
lub po polsku trójkąt. Czasami używa się też symbolu przekreślonego
trójkąta.
Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=f7NO3aR8bow&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=47
(trójkąt – podstawowe techniki gry)

KROWIE DZWONKI - COWBELLS
Cowbell - z ang. "krowi dzwonek" to
metalowy instrument perkusyjny. Służy
przede wszystkim do grania rytmów
poprzez wybijanie pewnych regularnych
lub
nieregularnych
wartości
rytmicznych, zwykle w utworach
latynoskich. Nazwa wzięła się od tego,
że instrument wyglądem i brzmieniem
przypomina
dzwonek
zawieszany
krowom na szyi w celu ich łatwiejszej
identyfikacji. Gra się zwykle drewnianą
pałką.
W muzyce rozrywkowej użyto go po raz pierwszy i spopularyzowano w USA w 1920 roku. Często
wykonuje się cowbells-y w różnych kształtach i rozmiarach, aby wydawały dźwięki o różnej
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wysokości. W orkiestrze dętej cowbell notuje się w kluczu perkusyjnym, w głosie drugiej perkusji.
Nuty kilku dzwonków zwykle na różnej wysokości pięciolinii w zależności od tego czy dźwięk jest
wyższy czy niższy.
Zobacz jak grać: https://www.youtube.com/watch?v=UT4cGVNuSnA

MARAKASY (MARACAS) oraz JAJKO PERKUSYJNE (EGG SHAKER)
Marakasy to pochodzący z Ameryki Łacińskiej (szczególnie
Środkowej i Karaibów) instrument muzyczny, którego
korpus wykonany jest z gliny, skorupy orzecha lub dyni
i osadzony na drewnianym trzonku. Wewnątrz tak
utworzonej puszki rezonansowej znajdują się twarde
nasiona, kamyczki itp., wydające przy potrząsaniu
marakasami charakterystyczny szelest. Zwykle muzycy
używają pary marakasów. W zależności od kształtu
i rozmiaru, marakasy wydają dźwięk niższy a inne wyższy.
Jajko perkusyjne to instrument zbliżony funkcją do
marakasów i jego tańsza alternatywa. Wykonuje się go
zwykle z plastiku lub skóry, a w środku znajdują się małe
luźne kuleczki lub nasiona, które potrząsane wydają
charakterystyczny szum podkreślający rytm. Występują w
różnych odmianach (np. silent, medium, loud, super loud
itp.)
W orkiestrze dętej marakasy i jajka perkusyjne notuje się
w kluczu perkusyjnym, w głosie perkusji drugiej.
Jak grać na marakasach: https://www.youtube.com/watch?v=fUgj-aL6EXg
Posłuchajcie jajek perkusyjnych: https://www.youtube.com/watch?v=pmVSR9i0qQU
Źródło: Instytut Muzyki i Tańca https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg (także o jajku
perkusyjnym na samym końcu filmu).

TAMBURYN - TAMBOURINE
Tamburyn to popularny bębenek baskijski, który składa się
z drewnianej (czasem metalowej) obręczy, na którą
naciągnięto z jednej strony skórę. Na specjalnych
poprzeczkach wydrążonych w obręczy zawieszone są
ruchome blaszki (czasem również dzwoneczki), które
nadają temu instrumentowi charakterystyczny dźwięk. Na
tamburynie gra się uderzając lub pocierając jego
membranę, bądź potrząsając całym instrumentem.
Tamburyn pierwotnie przywędrował do Europy z Azji, w okresie średniowiecza. Szybko stał się
popularny, zwłaszcza wśród żonglerów. Około roku 1800, po udoskonaleniu (zastosowanie śrub),
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pojawił się w orkiestrach wojskowych. Najczęściej używany w muzyce tanecznej, oraz w celach
kolorystycznych w operze (Carmen - George Bizeta). Nabrał też znaczenia w muzyce XX w., wraz z
usamodzielnieniem się orkiestrowej sekcji instrumentów perkusyjnych.
W partyturze orkiestry dętej tamburyn (tambourine) notuje się w klucz perkusyjny w głosie drugiej
perkusji (Percussion 2) /perkusji pomocniczej/.
Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=KvIbXL84duI&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=35 (tamburyn –
podstawowe techniki gry)

KLAWESY - CLAVES
Nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego, gdzie słowo clave
oznacza klucz. Klawesy to kubański instrument muzyczny
składający się z pary drewnianych kołków równej długości
(15-25 cm). Tradycyjnie klawesy wykonywane są
z twardego drewna palisandrowego, klonowego lub
hebanowego, choć współcześnie można również spotkać
komplety z włókna szklanego czy też innych tworzyw
sztucznych. Gra polega na uderzaniu trzymanym za sam
koniec klawesem w drugi trzymany w dłoni zwiniętej w
pudło rezonansowe.
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje instrumentu: w pierwszym z nich oba klawesy są równej
grubości (średnicy), dając dźwięki krótki, ostre, przenikliwe. Natomiast w drugim możliwym zestawie
"hembra" jest niemal dwa razy grubsza od "macho", zaś wzdłuż jej środka wywiercony jest szeroki
otwór - w efekcie dźwięk uzyskuje niższy ton i cieplejszą barwę. Oprócz salsy, klawesy usłyszeć
można w wielu innych karaibskich gatunkach muzycznych, takich jak kubańskie son i mambo,
jamajskie mento czy też wywodzące się z Trynidadu i Tobago calypso.
W partyturach orkiestr dętych klawesy (claves) notuje się w kluczu perkusyjnym, w głosie drugiej
perkusji.
Posłuchajcie: http://www.youtube.com/watch?v=xkwiYhwKx6I

KASTANIETY – CASTANETS
Instrument notowany w kluczu perkusyjnym, w drugiej
perkusji. Stosowany w celach kolorystycznych, do
podkreślenia melodii z kręgu muzyki hiszpańskiej. Idealnie
nadaje się do grania szybkich rytmów. Warto zakupić tak
zwaną maszynkę do kastanietów np. firmy Toca lub LP,
która jest w zasięgu finansowym każdej orkiestry.

Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=MKLPR2fzUGY
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GUIRO
Güiro (guiro, guero) to instrument perkusyjny
używany w muzyce latynoamerykańskiej.
"Wymyślili" go Indianie, którzy guiro budowali z
wysuszonego owocu tykwy, na powierzchni
którego wyżłobiono poprzeczne rowki.
Dźwięki były wydobywane za pomocą
drewnianego lub metalowego pręta pocieranego
o wyżłobienia w kształcie tarki. Obecnie
instrument ten wyrabia się z różnych materiałów
(np. z plastiku, z metalu, z włókien szklanych,
z kości, również z tworzywa ceramicznego.
W partyturze utworu na orkiestrę dętą wpisuje się nuty na guiro do drugiej perkusji, w kluczu
perkusyjnym. Posłuchajcie przykładów gry na guiro:
https://www.youtube.com/watch?v=17QarHoLTPo&list=RDY9qVuCIMTag&index=3

CHIMESY - DZWONKI WIETRZNE (WIND CHIMES LUB MARK TREE) ORAZ BELL TREE
Dzwonki wietrzne (chimesy) są zbudowane
z zawieszonych na belce rurek, prętów,
dzwonków i są zwykle wykonane z metalu lub
drewna. Zazwyczaj wisiały na zewnątrz budynku
jako ozdoba i grały poruszane przez wiatr. W
muzyce rozrywkowej oraz w orkiestrach dętych
są umieszczane w partyturach, w głosie drugiej
perkusji, ze wskazaniem czy dźwięk ma się
podnosić (strzałka w górę) lub opadać (w dół).
Problem występuje jednak z angielskim nazewnictwem, gdyż słowem „Chimes” w partyturze określa
się tam dzwony rurowe. Nasze dzwonki wietrzne (chimesy) określa się tam jako ”Mark Tree” Dla
wygody w polskiej partyturze, zwłaszcza tej pisanej za granicę, warto wyraźnie podać co mamy na
myśli aby uniknąć nieporozumień (choć de facto będzie to łatwo poznać w zapisie, gdyż
dzwony rurowe notuje się w kluczu wiolinowym).
Uwaga: w partyturach możecie się spotkać z zapisem Bell Tree lub Bell Chimes.
To odmiana, która wygląda tak ja na rysunku obok. Niektóre Bell Tree są chromatyczne.
To luźno zawieszone czasze (podobne trochę do dzwonków od roweru), po których
przesuwamy palcami lub gramy pałką.
Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=BvYDa_Y2urk (Chimesy)
Źródło: Aluphone Aps https://www.youtube.com/watch?v=rhStPnEcXrk (Bell Tree)
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KABASA - CABASA
Cabasa to instrument perkusyjny, często używany w
zespołach grających muzykę latynoamerykańską.
Pochodzi z Afryki, gdzie budowany był z tykwy
kształtu cylindrycznego i opleciony metalową siatką,
w środku, której umieszczone były muszelki bądź
paciorki, które poruszane w rytm muzyki wydają
brzęczący dźwięk.
Cabasa idealnie komponuje się z melodiami latino, samba, rumba, cha-cha i innymi. Cabasę
w partyturze notuje się w kluczu perkusyjnym, w głosie perkusji drugiej dla celów typowo
kolorystycznych zwykle w aranżach muzyki latynoskiej dla podkreślenia rytmu.
Posłuchajcie i zobaczcie jak grać na cabasie: https://www.youtube.com/watch?v=l_ebvzyuM6Y

VIBRASLAP - TERKOTKA
Wydaje specyficzny terkoczący dźwięk. Mało kto wie,
że instrument pochodzi z Afryki i budowano go ze
szczęki zwierząt z zachowanymi zębami, które
terkotały po potrąceniu. W partyturze orkiestr
dętych notuje się go w kluczu perkusyjnym, w
perkusji drugiej dla celów typowo kolorystycznych.

Oto próbka - https://www.youtube.com/watch?v=ihaH_EsYf7M
BONGOSY, KONGA (BONGOS, CONGAS), DJEMBE

Instrumenty rytmiczne, służące podkreśleniu charakteru danego utworu. Często używane
w aranżacjach latynoskich lub afrykańskich. Wpisuje się je w perkusję pierwszą lub częściej w drugą,
często jako głos 2A lub 2B, jeśli grania jest dużo.
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GONG I TAM-TAM
Oba wyglądają dość podobnie. Tam – tam wytwarza
efekt rozproszonego dźwięku, zaś w przypadku
gongu dźwięk jest bardziej określony i skupiony.
W USA częściej używa się tam-tam-ów.
Oba instrumenty notuje się w kluczu perkusyjnym,
w głosie drugiej perkusji głównie dla celów
kolorystycznych, podkreślenia momentu lub
wytworzenia nastroju często w utworach
nawiązujących do muzyki orientalnej. Dźwięk może
wybrzmiewać na fermacie ale można go także
stłumić. Możliwe tremolo. Instrumenty są
w zasięgu cenowym każdej orkiestry. Warto od razu
zakupić solidny stojak.
Zobacz film:
1) Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=ZCzMcAvz1Wc&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=19
(tam-tam a gong podstawowe różnice) +
https://www.youtube.com/watch?v=YapYAh_mZqY
2) Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=nn8A_Gl1MvY&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=21
(podstawowe techniki udrzenia)
3) Źródło: Instytut Muzyki i Tańca - https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY
(także o gongu)

TERKOTKA - RATCHET
Tekotka (ang. Ratchet) to instrument
o prostej konstrukcji i w miarę dostępnej
cenie (od około 50 zł do 220 zł (np. Firmy
GEWA). Dodają nieco ciekawego dźwięku
i są alternatywą dla Vibraslapu, gdyż
można na nich grać krótsze dźwięki.
Terkotkę zapisujemy w perkusji drugiej
w kluczu perkusyjnym.

Posłuchajcie: (Źródło: Peripole) - https://www.youtube.com/watch?v=rkYJh5KinOA
(Źródło: RickDior) - https://www.youtube.com/watch?v=P3m05EAcWa4
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SANDBLOCKS
Sand block (ang. Ratchet) to instrument
o prostej konstrukcji i w miarę dostępnej cenie,
będący alternatywą dla kabasy.
Przydadza sioę do wykonania utworu „Sanpaper
Ballet” - Leroya Andersona.
Posłuchajcie: Źródło: DaniellPowell
https://www.youtube.com/watch?v=pEOPYA7WBP4
Sand blocks zapisujemy
w kluczu perkusyjnym.

w

perkusji

drugiej

Posłuchajcie: (Źródło: CommLearningdotcom) https://www.youtube.com/watch?v=Usc4Fue8ZBU

FLEKSATON - FLEXATONE
Fleksaton (Flexatone, czasem zapisywano jako Flexa-tone) wykorzystywany jest w orkiestrach dętych
do efektów specjalnych. Rozpowszechnił się
szczególnie w muzyce amerykańskiej, musicalach
Broadwayu i w muzyce filmowej. Jego dźwięk
naśladuje duchy i zjawiska nadprzyrodzone (np. w
filmie
„Wakacje
z duchami”. Całkiem dobrą ofertę cenową na ten
instrument ma GEWA (ok. 260 zł).
Fleksaton zapisujemy
w kluczu perkusyjnym.

w

perkusji

drugiej

Posłuchajcie: (Źródło: Peripole) https://www.youtube.com/watch?v=HEW1aG8XJQk

JANCZARY dzwonkowe (DZWONKI SAŃ) – SLEIGH BELLS
Janczary (Sleigh bells) wykorzystywany jest w orkiestrach
dętych zwykle w utworach na Boże Narodzenie dla
stworzenia klimatu. Koszt instrumentu nie jest wysoki
więc każdy zespół może sobie na jego zakup pozwolić.
Janczary
zapisujemy
w kluczu perkusyjnym.

w

perkusji

drugiej
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KIJ DESZCZOWY – RAIN STICK (
Kij deszczowy to drewniana tuba, w środku której znajdują się
zwykle drobne kamyczki albo nasiona. Podczas ich przesypywania
się z jednego krańca na drogi, wydobywa się dźwięk
przypominający padający deszcz.
Janczary
zapisujemy
w kluczu perkusyjnym.

w

perkusji

drugiej

I ZAPEWNE, WIELE, WIELE INNYCH UŻYWANYCH OKAZJONALNIE
JAKO DODATEK - STOLIK PERKUSYJNY
Warto zakupić dla orkiestry tak
Hercules, na którym można
mniejszych perkusjonaliów i
wykonywania utworu. Bardzo
finansowym w każdym zespole,

zwany stolik perkusyjny np. firmy
bezpiecznie położyć większość
mieć je pod ręką podczas
przydatny „gadżet” w zasięgu

Oferta: https://www.fan.com.pl/pl/p/Stolik-na-instrumentyperkusyjne-Hercules-DS-800-B/17383

PERKUSJA SZTABKOWA
Po angielsku nazywana „Mallet Percussion” = dosłownie perkusja pałkowa (Mallet to pałka do
uderzania). Dla wygody w języku polskim użyłem określenia „sztabkowa”. W USA używa się
czasami także określenia „Keyboard percussion” czyli perkusja klawiszowa. Wolę jednak określenie
SZTABKOWA, gdyż określa ono lepiej w naszym języku charakter tej grupy instrumentów, gdzie
uderza się w metalowe lub drewniane sztabki strojone na konkretny dźwięk.
Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=aGXl2ytmkjc&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=23
(instrumenty sztabkowe – prezentacja i podstawowe techniki gry)
DZWONKI SYMFONICZNE - ORKIESTROWE
Dzwonki orkiestrowe to instrument muzyczny
coraz częściej używany w orkiestrach dętych dla
podkreślenia melodii w wysokiej oktawie oraz
jako instrument solowy. Dźwięk wydobywa się
przez uderzanie metalowych płytek zwykle
metalową pałką o twardej główce.
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Rozłożenie płytek przypomina układ klawiszy fortepianu, a całość wyglądem zbliżona jest do
zminiaturyzowanego wibrafonu, różni się jednak od niego brakiem rur rezonujących oraz wyższym
zasięgiem skali chromatycznej (w zależności od modelu zwykle 2 ½ lub 3 ½ oktawy np. g" – c""').
Brzmieniem przypomina klarowność i dynamikę trójkąta o krótkim ataku dźwięku i długim
wybrzmiewaniu. Dzwonki mogą być również tłumione dłonią lub tłumikiem filcowym, położonym i
pokrywającym jednocześnie dwa rzędy płytek.
Jedna z odmian tego instrumentu to lira dzwonkowa, czyli dzwonki ułożone na korpusie w kształcie
ozdobnej liry. Instrument ten trzymany jest w pozycji pionowej (mocuje się ją wtedy na specjalnym
skórzanym pasie przytwierdzonym do ciała muzyka) i wykorzystywany jest zwykle w orkiestrach
dętych – najczęściej wojskowych. Dość niewygodna do noszenia i grania.
Dzwonki brzmią dwie oktawy wyżej niż w zapisie. Zwykle pokrywają się melodią z fletami lub fletem
piccolo. Podkreślają melodię. W partyturze orkiestry dętej notuje się je w kluczu wiolinowym, zwykle
w osobnym głosie dla perkusji sztabkowej (Mallet percussion lub Perkusja 3) razem z innymi
instrumentami, na których gra się pałkami (Mallets) np. marimba, ksylofon itp.
Źródło: (Share Change) https://www.youtube.com/watch?v=eAqaMRToAa8 (dzwonki - lekcja gry)
Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=HoNsbCTPqHQ&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=29
(dzwonki – prezentacja i wybór pałek)
Źródło: Instytut Muzyki i Tańca - https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY
(także o dzwonkach)

KSYLOFON - XYLOPHONE
Kolejny przykład instrumentu sztabkowego, gdzie
sztabki dźwiękowe wykonano z drewna. Cena zależy
od rodzaju użytego materiału i kształtuje się od kilku
do kilkunastu tysięcy złotych. Instrument, z uwagi na
swoje bardzo charakterystyczne brzmienie jest często
używany
w orkiestrach dętych. Dźwięki notuje się w kluczu
wiolinowym, w tej samej pięciolinii jak dzwonki
z zaznaczeniem Xylo. Przy zmianie z dzwonków na
ksylofon warto wpisać w partyturze „to Xylo”.
Niektóre ksylofony mają także rezonator. Ksylofon
brzmi o oktawę wyżej niż w pisowni.
Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=FR1G9zFJDL8&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=28 (ksylofon,
prezentacja)
Źródło: Instytut Muzyki i Tańca - https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY (także o
ksylofonie)
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WIBRAFON – VIBRAPHONE lub także w skrócie VIBES
Wibrafon to instrument sztabkowy, z pięknym
brzmieniem, na który mogą sobie pozwolić niestety
jedynie bogate orkiestry. Jego koszt to zwykle
kilkanaście tysięcy złotych. Przypomina bardzo duże
cymbałki. Niektóre aranżacje zawierają partie
napisane na wibrafon (Vibraphone). Jeśli brak nam w
składzie tego instrumentu warto użyć syntezatora z
barwą tego instrumentu. Wibrafon wpisuje się w
pięciolinię perkusji sztabkowej (Mallet percussion).
Posiada rezonator. Zapis „Ped” oznacza wciśnięty
pedał instrumentu.

Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=yvNc3sPP6dY&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=30
(wibrafon - prezentacja oraz podstawowe techniki gry)
Źródło: Instytut Muzyki i Tańca - https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY
(także o wibrafonie)

MARIMBA
Kolejny instrument sztabkowy, z górnej
półki cenowej. Jest strojona o oktawę niżej
niż podobny do niej ksylofon, przez co
można na niej wydobywać naprawdę
niskie dźwięki. Podobnie jak w przypadku
wibrafonu, partię marimby wpisaną do
głosu
perkusji
sztabkowej
można
powierzyć syntezatorowi w razie gdy
marimbą w zespole jeszcze nie
dysponujemy.
Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=_wKXrb7MmLE&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=31
(marimba- prezentacja oraz podstawowe techniki gry)
Źródło: Instytut Muzyki i Tańca
https://www.youtube.com/watch?v=kqlcOlbfPzE (prezentacja po polsku)
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DZWONY RUROWE (PO ANGIELSKU: TABULAR BELLS ale także częściej - CHIMES)
Notujemy je w orkiestrze dętej zwykle w pięciolinii
perkusji sztabkowej. Nuty wskazują więc na dźwięk
o określonej wysokości. Czasami gdy perkusja
sztabkowa ma wiele do zagrania, można partię dzwony
wpisać w partię kotłów, drugiej perkusji (wtedy
wymagane wpisanie tymczasowo klucza wiolinowego)
lub na zupełnie osobnej pięciolinii, w razie potrzeby.

Na ich zakup może sobie tak naprawdę pozwolić mało która orkiestra gdyż koszt dzwonów rurowych
przekracza często 15 – 20 tys. zł. Można je wtedy zastąpić dźwiękiem z syntezatora - keyboardu
(barwa Tabular Bells lub Church Bells). Instrumentu używa się w celach kolorystycznych. To
oczywiście nie to samo, ale efekt zostanie osiągnięty. Niektórzy wykonują poszczególne potrzebne
sztabki o określonej wysokości z materiałów dostępnych w marketach budowlanych (np. rury
miedziane, żeliwne czy z brązu (te najlepsze)),przycinają je i stroją do określonego wymaganego
dźwięku. Sam tak robiłem aby zagrać na takich domowych dzwonach rurowych kilka wymaganych
nut w West Side Story 😊. Fajna zabawa, ale trzeba mieć podstawowy warsztat i narzędzia, ze
wspomnę także o przestrzeganiu BHP.
1) Źródło: (Vic Firth)
https://www.youtube.com/watch?v=nVLHmFuiBjM&list=PLF8265740CFB5F4C8&index=32
(dzwony rurowe – opis oraz techniki gry)
2) https://www.youtube.com/watch?v=69a19NF0BVc (dzwony - prezentacja).
PRZYDATNE DLA ORKIESTR
Warto zobaczyć: Katalog instrumentów perkusyjnych marki Yamaha (w tym sztabkowe, dzwony
rurowe i bęben basowy, werble, tom-tomy) ze specyfikacjami, skalami itp. /można się zorientować/.
https://europe.yamaha.com/files/download/brochure/0/1331840/percussion_catalog_eu_lep2001.
pdf
OSTATNIA GRUPA PERKUSYJNA TO KOTŁY (TIMPANI)
Kotły to instrument perkusyjny, który
składa się z błony zwanej membraną,
rozpiętej ponad korpusem w kształcie
misy,
zwyczajowo
wykonanym
z miedzi. Muzyk grający na kotłach
(kotlista) wydobywa z nich dźwięk,
uderzając w naciąg instrumentu
odpowiednią pałką z wykończeniem
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filcowym.

Kotły wydają dźwięk o określonej wysokości, dlatego można je stroić. Dziś wykorzystują je nie tylko
orkiestry symfoniczne, ale także coraz częściej również dęte. Zwykle w orkiestrze symfonicznej używa
się zestawu 4 kotłów, zaś w dętej wystarczą dwa (zwykle dwa środkowe 26 i 29 cali lub dwa z
najniższymi dźwiękami np. 32 i 29 cali, według potrzeb). Niektóre firmy oferują kotły przenośne,
łatwe do transportu, które można łatwo demontować od podstawy na kółkach. Kotły, w partyturze
orkiestr dętych notuje się w osobnym głosie (ang. Timpani, niem. Pauken). Zwykle dublują lub
wzmacniają one partię basową (np. tuby, klarnetu basowego czy sax barytonu), a także podkreślają
rytm na raz. Notujemy w kluczu basowym, raczej oszczędnie, a muzycy w swojej partii mogą mieć
wpisane inne instrumenty perkusji pomocniczej aby się zbytnio w utworze nie nudzić. Partie solowe
powinny być dublowane małymi nutkami w innych głosach basowych, w przypadku, gdy orkiestra nie
dysponuje kotłami, których zakup to ok. 8 - 10 tys. z sztukę.
Zobacz filmy:
1) (Źródło: Instytut Muzyki i Tańca) https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
2) (Źródło: Vic Firh) https://www.youtube.com/watch?v=5ZmAT_AFv88
3) (Źródło: Vic Firth) https://www.youtube.com/watch?v=jSv7WsFzsCw
4) (Źródło: Vic Firth) https://www.youtube.com/watch?v=ud-4doxIx2o
5) (Źródło: Gewandhaus Drezno) https://www.youtube.com/watch?v=86UgfuJxPD0

Przykładowy zapis
Źródło: La la Land, HL, Michael Brown
Przykład: podano na początku zapotrzebowanie na cztery kotły, w takcie dziewiątym mamy
stłumienie dźwięku f, w takcie 55 następuje zmiana dźwięków, którą sygnalizuje się wcześniej aby dać
kotliście czas na zmiany.
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PRZYKŁADY NOTACJI W PARTYTURZE ORKIESTRY DĘTEJ
Perkusja 1 (Źródło: Mamma Mia, HL, Robert Longfield) Przykładowe użycie: talerz crash i bęben
basowy (centralka), werbel (na drugim polu od góry), zamknięty hi-hat). Na tym przykładzie słabo
opisane co jest co. Zawsze podawajmy więc jaki instrument reprezentuje dane miejsce na pięciolinii,
gdyż ułatwia to odczytanie utworu przez perkusistów oraz dyrygenta.

Perkusja 2 i sztabkowa - Źródło: Cream of Eric Clapton, DeHaske, Ron Sebregts
Przykład można też łączyć z sobą różne rodzaje perkusji, używając różnych kluczy (tu wiolinowy i
perkusyjny), kiedy dany muzyk może w przerwie zagrać na innym instrumencie (tutaj połączenie
dzwonków oraz następnie tamburyna).
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Perkusja sztabkowa - Źródło: John Williams in concert, HL, Paul Lavender
Przykład użycia ksylofonu,

Perkusja 1 Źródło La la Land, HL, Michael Brown
Przykład użycia: werbla (S.D.), bębna basowego (centralka), to Bruhes = miotełki po werblu, to Sticks
– powrót do pałek na werblu, tom-tomy pałkami, Ride Cym. (użycie talerza Ride), użycie hi-hata
tłumionego mechanizmem uruchamianym stopą.

Przykład: użycie marimby
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Przykład: użycie wibrafonu (zwykle w akordach)

Perkusja 1 (Źródło: e-perkusja.pl)
Przykładowy zapis prostego rytmu na zestaw perkusyjny

NA ZAKOŃCZENIE
Jak widzimy możliwości wyboru perkusjonaliów do użycia w orkiestrze dętej są prawie
nieograniczone. Warto, więc wzbogacać instrumentarium zespołów o nie tak, aby wykonanie
utworu było coraz ciekawsze i często zaskakujące dla słuchaczy. Zachęcamy także aranżerów do
używania różnych perkusjonaliów w partyturach utworów na orkiestry dęte.
W niniejszym artykule użyto opisów z wikipedii oraz zdjęć i materiałów z różnych ogólnie dostępnych
źródeł. Materiał zamieszczono do celów informacyjno – edukacyjnych. Zezwalam na wykorzystanie
materiału, ale za podaniem jego źródła tj. Jarosław Wnorowski – Polski portal dla orkiestr dętych
„Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej – poradnik dla aranżerów oraz orkiestr”.
Zielona Góra, 6 kwietnia 2015 r. oraz 14 lutego 2021 r. wersja rozszerzona
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