Jarosław Wnorowski – Polski portal dla orkiestr dętych

Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej - poradnik
Oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego, czyneli i dużego bębna marszowego polskie orkiestry
dęte wzbogacają swoje instrumentarium o różnego rodzaju perkusjonalia. Oto przegląd różnych
instrumentów, które mogą się przydać w celu wzbogacenia kolorytu orkiestry oraz te, które coraz
częściej pojawiają się w partyturach w głosie tzw. perkusji pomocniczej.
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
pałką o twardej główce. 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 instrumentu to lira dzwonkowa, czyli dzwonki ułożone na korpusie w kształcie
ozdobnej liry. Instrument ten trzymany jest w pozycji pionowej i wykorzystywany jest zwykle w
orkiestrach dętych – najczęściej wojskowych.
Dzwonki brzmią dwie oktawy wyżej niż w zapisie i zwykle pokrywają się z fletami lub fletem piccolo.
W partyturze notuje się je zwykle w osobnym głosie (Bells lub Glockenspiel) lub razem z innymi
instrumentami, na których gra się pałkami (Mallets) np. marimba, ksylofon itp.
Posłuchaj dźwięku dzwonków i zobacz lekcję gry
https://www.youtube.com/watch?v=eAqaMRToAa8
DZWONY RUROWE (TABULAR BELLS LUB CHIMES)
Na ich zakup może sobie tak naprawdę pozwolić mało która orkiestra gdyż koszt dzwonów rurowych
przekracza często 15 – 20 tys. zł. Można je tak naprawdę zastąpić
dźwiękiem z syntezatora - keyboardu (barwa Tabular Bells lub Church
Bells). Instrumentu używa się w celach kolorystycznych. Notuje się go w
partyturach dla orkiestr dętych w głosie drugiej perkusji lub
instrumentów, na których gra się pałkami (w tym przypadku specjalnym
młotkiem) – po ang. mallets.
Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=nVLHmFuiBjM (technika)
https://www.youtube.com/watch?v=69a19NF0BVc (przykład gry)

https://www.youtube.com/watch?v=tZDhyauFzFU (przykład gry)
BAT SYMFONICZNY (SLAPSTICK)
Bat symfoniczny (ang. slap stick, clapper) to instrument mało popularny, choć coraz częściej jest
umieszczany w partyturach utworów na orkiestry dęte (w perkusji
pomocniczej). 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.
Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=jkjnq1eECTA
GWIZDEK SYRENA (SIREN WHISTLE)
Gwizdek ten jest coraz częściej umieszczany w celach kolorystycznych
zwłaszcza w partyturach amerykańskich orkiestr dętych. Jego głos notuje się w
perkusji 2 (pomocniczej). Niestety koszt oryginalnego gwizdka ACME Siren
Whistle to nawet 170 - 200 zł.
Posłuchajcie: http://www.acmewhistles.co.uk/sounds/small_siren_147.mp3
TALERZE (CYMBALS) – ZESTAW PERKUSYJNY (DRUMSET)
Służą do podkreślania i trzymania rytmu, ale można je używać również do celów kolorystycznych
dzięki różnej formie gry, użyciu różnych pałek czy miotełek perkusyjnych. To po prostu studnia bez
dna muzycznych możliwości. Zobaczcie i posłuchajcie:
https://www.youtube.com/watch?v=JrQDMmAN3_o
CZYNELE (TALERZE) ORKIESTROWE - MARSZOWE
Talerze orkiestrowe zwane także czynelami to kolejny ważny instrument wykorzystywany w
orkiestrze dętej, w tym bardzo często w marszu i podczas pokazów (musztry) 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.
Posłuchajcie jak grać na czynelach (po angielsku):
https://www.youtube.com/watch?v=OdYU7RA-IA4 (technika gry)
https://www.youtube.com/watch?v=7ZbZVgMtycQ (przykład gry)
https://www.youtube.com/watch?v=wONMtBQHur0 (przykład gry)

TRÓJKĄT
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 głosie perkusji drugiej – pomocniczej.
COWBELLS - KROWIE DZWONKI
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. 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 wysokości.
W orkiestrze dętej cowbell notuje się w głosie perkusji 2 – pomocniczej.
Zobacz jak grać: https://www.youtube.com/watch?v=UT4cGVNuSnA
MARAKASY
Marakasy (maraca(-s)) 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.
W orkiestrze dętej marakasy notuje się w głosie perkusji drugiej
(pomocniczej).
Jak grać na marakasach: https://www.youtube.com/watch?v=fUgjaL6EXg
TAMBURYN
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), 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 głosie drugiej perkusji (Percussion
2) /perkusji pomocniczej/.
KLAWESY
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.
Akompaniują one również tancerzom rumby kubańskiej.
W partyturach orkiestr dętych klawesy (claves) notuje się coraz częściej w głosie perkusji 2
(pomocniczej). Posłuchajcie:
http://www.youtube.com/watch?v=xkwiYhwKx6I
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
perkusji 2 tzw. pomocniczej.
Posłuchajcie przykładów gry na guiro:
https://www.youtube.com/watch?v=17QarHoLTPo&list=RDY9qVuCIMTag&index=3

DZWONKI WIETRZNE (WIND CHIMES)
Dzwonki wietrzne 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. Dzwonki
wietrzne w starożytnym Rzymie wykonywane z brązu nosiły nazwę
Tintinnabulum i wisiały w ogrodach, podwórkach oraz w drzwiach
wejściowych, gdzie ruch wiatru powodował ich grę. Uważało się
wtedy, że dzwonki odstraszają wrogie duchy.
W Indiach, z kolei w drugim wieku naszej ery, a później w Chinach, bardzo duże pagody stał się
popularnym miejscami gdzie wieszano małe dzwonki wiatrowe. Wisiały one praktycznie na każdym
rogu świątyń i odstraszały nie tylko ptaki, ale także wszelkie czyhające złe duchy. W niektórych
częściach Azji dzwonki wietrzne są uważane za przynoszące szczęście i są stosowane w Feng Shui. W
muzyce rozrywkowej oraz w orkiestrach dętych coraz częściej są umieszczane w partyturach, w głosie
perkusji pomocniczej (zwykle jako „Wind Chimes” w Perkusji 2 „Percussion 2”).
Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=BvYDa_Y2urk
JAJKO PERKUSYJNE (EGG SHAKER)
To instrument zbliżony funkcja do marakasów, ma kształt przypominający
jajko stąd nazwa. 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.)
Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=pmVSR9i0qQU
CABASA (KABASA)
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 głosie perkusji drugiej
(dodatkowej) 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
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
perkusji drugiej (dodatkowej) dla celów typowo kolorystycznych.
Oto próbka - https://www.youtube.com/watch?v=ihaH_EsYf7M

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
filcowym. Kotły wydają dźwięk o określonej wysokości, dlatego można je stroić. Z formy instrumentu
wojskowego kotły wyewoluowały do postaci nieodzownego elementu orkiestry symfonicznej już w
XVIII wieku.
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 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). 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.
Więcej o kotłach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kot%C5%82y_%28instrument_muzyczny%29
Zobacz jak grać:
https://www.youtube.com/watch?v=86UgfuJxPD0
https://www.youtube.com/watch?v=F2ObigqMV1U
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 ogólnie dostępnych zdjęć z różnych źródeł.
Materiał zamieszczono do celów informacyjno – edukacyjnych.
Zielona Góra, 6 kwietnia 2015 r.

