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Drodzy uczniowie. Rozmawialiśmy o instrumentach strunowych. Wiecie jak są zbudowane, w jaki sposób się na nich 

gra i znacie ich nazwy. Ale dzisiaj poznamy instrument, który był używany już w czasach starożytnych, a jest nim 

harfa. 

Temat:  Nastroje wiosenne. Instrumenty strunowe – harfa. ( zapisz w zeszycie) 

Harfa to jeden z najstarszych instrumentów muzycznych, znana była już w starożytnym Egipcie, Sumerze i 

Babilonii. 

 

To instrument strunowy szarpany w kształcie wysokiego, odwróconego trójkąta, którego jeden bok 

stanowi rozszerzające się u dołu pudło rezonansowe. Z tego pudła wychodzi 47 strun, które naciąga 

się na kołki  w górnej ramie. Strojone są one wg gamy Ces-dur. W podstawie harfy znajduje się 7 

pedałów służących do przestrajania strun odpowiadających dźwiękom o tej samej nazwie we wszystkich 

oktawach.  Pedały pozwalają zatem na każdej strunie wydobyć 3 różne dźwięki i zmieniać tonację. Struny 

harfy robione są   z różnego rodzaju nylonu lub nylonu powlekanego miedzią. Górna rama (szyjka) harfy 

ma kształt rozciągniętej litery S i jest zwykle bogato zdobiona. W orkiestrze są zwykle 1-2 harfy. Na 

harfie gra się  na siedząco, trzymając nogi i ręce po obu stronach instrumentu. Opiera się ją lekko na 

prawym ramieniu i szarpie struny za pomocą opuszków palców i kciuka.                                                                           

Starożytne malowidła ukazują grę na harfie już ok. 2500 lat przed Chrystusem. Miała ona wówczas różne 

kształty, nie tylko trójkątny. Gdy harfa pojawiła się w okresie średniowiecza w Europie, nie miała jeszcze 

pedałów, a jej struny były strojone diatonicznie. Małych harf używano w zespołach minstrelów i trubadurów 

ponieważ były łatwe do przenoszenia. W XVIII wieku wprowadzono sterowany za pomocą nożnych 

pedałów system obniżania i podwyższania wysokości dźwięku na jednej strunie, wprowadzono też harfę            

do orkiestry symfonicznej. (Wpisz do zeszytu pod temat tekst napisany pogrubioną czcionką). 

Brzmienia harfy możesz posłuchać tu: 

www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw 

https://www.youtube.com/watch?v=75oAfUbcvlE 

https://www.youtube.com/watch?v=zuTcGvSNG4E 

UWAGA! Nie ma zadania do odesłania. 

http://www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw
https://www.youtube.com/watch?v=75oAfUbcvlE

