
Klasy VII a, b, c, d. 

 

Proszę abyście wydrukowali tę lekcję i wkleili do zeszytów. 

 

Orkiestra na przełomie wieków 

W średniowieczu, choć do praktyki muzycznej wprowadzano kolejne instrumenty, nie istniały 

zespoły, które określilibyśmy mianem orkiestry. Instrumenty były ze sobą zestawiane przypadkowo. 

W źródłach odnaleźć można informacje o składzie zespołu wykonującego dzieła Orlando di Lasso, w 

którym był szpinet, jedne skrzypce, trzy viole, gamba, lira basowa, lutnia, flet, fagot, trzy cynki i 

puzon. 

W renesansie zaczęto grupować instrumenty w chóry, czyli grupy pokrewnych instrumentów o 

różnych wielkościach. Szałamaje, flety oraz viole budowane były w różnych rozmiarach, co 

odpowiadać miało rodzajom głosów śpiewaków i pozwalało na uzyskanie odpowiednich proporcji 

pomiędzy głosami. 

W baroku podstawą zespołów instrumentalnych stały się instrumenty smyczkowe. To do nich 

dodawano flety, oboje, fagoty oraz trąbki, a niekiedy także instrumenty specjalne, np. obój miłosny. 

W tym czasie wprowadzono także praktykę basso continuo, czyli basu cyfrowanego. Do klawesynu 

pełniącego wówczas funkcję trzonu zespołu dołączały przede wszystkim instrumenty o niskim 

brzmieniu: wiolonczele, gamby, kontrabasy, fagoty oraz puzony. 

 

Ilustracja interaktywna przedstawia: zapis nutowy prologu z opery „Orfeusz”. Dodatkowo na ilustracji 

umieszczono następujące informacje: Utwór: Prolog z opery (Fragmenty: Toccata i Ritornello - La 

Musica), autorstwa Claudio Monteverdiego, Wykonawca: Ensemble Elyma; Gabriel Garrido 

(dyrygent). Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się dynamicznym charakterem. 

 

Skład orkiestry, który dzisiaj doskonale znamy, wykształcił się w połowie XVIII wieku dzięki 

kompozytorom takim, jak Johann Stamitz czy Franz Richter. Muzycy stworzyli i prowadzili orkiestrę 

symfoniczną na dworze książęcym w Mannheim, która dała początek współczesnej orkiestrze. W jej 

skład obok klawesynu wchodziły przede wszystkim instrumenty smyczkowe, podzielone już wyraźnie 

na pięć głosów: skrzypce I, skrzypce II, altówki, wiolonczele i kontrabasy. Poza nimi w skład orkiestry 

wchodziły w podwójnej obsadzie flety, oboje, fagoty, waltornie i trąbki, a także w razie potrzeby 2 

kotły. Taki układ orkiestry utrzymał się w całym okresie klasycznym, z tym że przy pełniejszej obsadzie 

klawesyn stał się niesłyszalny i zbyteczny. 

W razie potrzeb skład orkiestry mógł być dowolnie powiększany, zarówno w sekcjach smyczkowych, 

jak i dętych. 

Z czasem do orkiestry wprowadzone zostały klarnety (w utworach Mozarta) a także puzony (u 

Beethovena), flet piccolo czy kontrafagoty. 

W okresie romantyzmu do powyższego składu wprowadzano instrumenty o charakterystycznej 

barwie, np. rożek angielski, klarnet basowy czy harfę oraz poszerzono grupę instrumentów 

perkusyjnych (dodano ksylofon, dzwonki, dzwony i czelestę). 



 

W miarę jak składy orkiestrowe stabilizowały się, pojawiały się także określone typy zespołów 

orkiestrowych. Podstawowe z nich to mała, wielka oraz zwiększona orkiestra symfoniczna. 

Kompozycja Tako rzecze Zaratustra Richarda Straussa jest przykładem poematu symfonicznego, w 

którym twórca w sposób mistrzowski użył aparatu orkiestry. 

 

Ilustracja interaktywna przedstawia: Ryszard Strauss, „Tako rzecze Zaratustra”. Dodatkowo na 

ilustracji umieszczono następujące informacje: Utwór: Ryszard Strauss, „Tako rzecze Zaratustra”, 

(fragment). Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się hymnicznym charakterem. 

 

W małej orkiestrze symfonicznej, zwanej także kameralną, najczęściej używana jest podwójna obsada 

instrumentów drewnianych, wielka zaś miewa potrójną obsadę w tej grupie. Dla orkiestry 

zwiększonej charakterystyczne jest wprowadzanie wielu dodatkowych instrumentów, jest ono jednak 

uzależnione od potrzeb oraz preferencji kompozytora. 

 

Warto zaznaczyć, że już w muzyce XX wieku kompozytorzy zaczęli znacząco powiększać obsadę sekcji 

perkusyjnej, dającej szerokie możliwości jeżeli chodzi o nietypowe wydobywanie dźwięku. Twórcy 

sięgali, i nadal to robią, do muzyki dla nas egzotycznej, czyli z regionów Ameryki Południowej, Afryki 

czy Azji, i chętnie wykorzystują także instrumenty regionalne, takie jak: bongosy, marakasy, różnego 

rodzaju bębny. 

 

Od początków istnienia zespołów, które nazywać możemy orkiestrą, skład zmieniał się, ale przede 

wszystkim powiększał. Pierwsze orkiestry składały się z około 40 instrumentalistów, zaś w XX wieku 

orkiestra mogła liczyć nawet 160 osób i kilka chórów, jak np. w VIII Symfonii (Tysiąca) Gustava 

Mahlera, która właśnie swoją nazwę wzięła od liczby wykonawców. 

Orkiestra przez wieki zyskała także charakterystyczny układ poszczególnych sekcji na scenie. Wynikał 

on z konieczności zachowania odpowiedniej proporcji brzmień. Układy przestrzenne zmieniały się, 

np. na początku XVIII wieku w centrum znajdowały się klawesyn i wiolonczela, otoczone z prawej 

instrumentami smyczkowymi, a z lewej – dętymi. Zasadą w późniejszych układach było wysuwanie na 

pierwszy plan instrumentów smyczkowych i umieszczanie perkusji stosunkowo daleko od słuchaczy. 

 

Oprócz orkiestr symfonicznych istnieją także orkiestry, w których skład wchodzą instrumenty tylko 

jednej lub dwóch grup. Pierwszym przykładem może być orkiestra smyczkowa. 

Orkiestra smyczkowa jest orkiestrą składającą się wyłącznie z instrumentów sekcji smyczkowej. 

Podstawą takiej orkiestry są najczęściej: skrzypce podzielone na pierwsze i drugie, altówka, 

wiolonczela i kontrabas. 

Orkiestra smyczkowa jest orkiestrą składającą się wyłącznie z instrumentów sekcji smyczkowej. 

Podstawą takiej orkiestry są najczęściej: skrzypce podzielone na pierwsze i drugie, altówka, 

wiolonczela i kontrabas. 



Pierwsze orkiestry dęte pojawiły się w starożytnej Asyrii i Egipcie, w legionach rzymskich, i do dzisiaj 

mają dużą popularność, szczególnie jako orkiestry wojskowe. Obecnie istnieją dwa typy orkiestry 

dętej: fanfara – złożona z instrumentów dętych blaszanych i sakshornów (najczęściej spotykana w 

Polsce) oraz harmonia – złożona z instrumentów dętych drewnianych, blaszanych oraz perkusyjnych 

(najczęściej jest to orkiestra marszowa). 

Orkiestra jest jednym z najbardziej powszechnych zespołów instrumentalnych. Poza przedstawionymi 

rodzajami można wyróżnić także inne odmiany, np. orkiestry dziecięce, młodzieżowe, wojskowe, 

jazzowe, czy takie, których skład dalece odbiega od jej standardowego kształtu. 

Niezależnie od tego, orkiestra ukazuje nam piękno muzyki, w każdym jej aspekcie. 

 

 

 


