
HARFA



Opis harfy
! Harfa-instrument strunowy szarpany (chordofon) w 

kształcie stylizowanego trójkąta, którego jeden bok 
stanowi rozszerzające się ku dołowi pudło 
rezonansowe. Z niego wychodzi 46 lub 47 strun 
naciągniętych na stalowe kołki, tkwiące w górnej 
ramie. Jest to jeden z najstarszych instrumentów 
muzycznych, wywodzący się z łuku muzycznego. W 
starożytności spotykana była również w kształcie 
łuku. Harfa była znana już w Azji Mniejszej około 
5000 lat temu. Znana była również w kulturze w 
starożytnej Mezopotamii.



Budowa
! Współczesna harfa pedałowa o podwójnym 

wcięciu ma 46 lub 47 strun nastrojonych 
diatonicznie w Ces-dur i 7 pedałów, służących 
do przestrajania strun jednoimiennych. Harfa 
taka umożliwia przestrajanie 44 strun (tj. 
wszystkich z wyjątkiem jednej lub dwóch 
najniższych i jednej najwyższej) o jeden lub dwa 
półtony, a zatem używanie wszystkich tonacji. 
Przestrajanie to jest możliwe dzięki 
mechanizmowi składającemu się m.in. ze 
sprężyn, drutów zwanych pilotami, przekładni i 
widełek. 



Technika gry na harfie
! Jedną z technik gry na harfie, podobną w swej 

koncepcji do preparowanego fortepianu czy 
preparowanej gitary, jest harfa preparowana. 
Różne przedmioty, takie jak np. kawałki 
papieru, są wplecione w struny, aby zmienić 
brzmienie instrumentu. Wśród pionierek tej 
metody znajduje się harfistka Anna LeBaron.  

! Z polskich przykładów warto wymienić 
kompozycję Witolda Szalonka Trzy szkice na 
harfę solo (1972) oraz harfistkę Urszulę Mazurek. 



Jak grać na harfie?
! 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.



Odmiany harfy  

! harfa birmańska 
! harfa celtycka 
! harfa chromatyczna 
! harfa eolska 
! harfa haczykowa 
! harfa koncertowa 
! harfa laserowa 
! harfa paragwajska 
! harfa walijska



Skala harfy
! Chromatyczna skala harfy sięga od Ces1 do ges4.

Skala harfy



Znane utwory

-W.A.Mozart - Koncert na flet i harfę 
https://www.youtube.com/watch?v=FkjtUgdXuYk 
-Witold Szalonek - Trzy szkice na harfę solo  
https://www.youtube.com › watch 
-Toccata (Sabre Dance) - Susan McDonald 
https://www.youtube.com › watch 
-"Come Again„- John Dowland 
https://www.youtube.com › watch

https://www.youtube.com/watch?v=FkjtUgdXuYk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ved=0ahUKEwi36Nu0_LzoAhXwUBUIHdzLAV0QtwIIKDAA&url=https://www.youtube.com/watch?v=yrpCXExucKs&usg=AOvVaw0PuItSlCQxwl4SUSXlFYpW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ved=0ahUKEwi36Nu0_LzoAhXwUBUIHdzLAV0QtwIIKDAA&url=https://www.youtube.com/watch?v=yrpCXExucKs&usg=AOvVaw0PuItSlCQxwl4SUSXlFYpW
https://www.youtube.com/watch?v=D5mmQOS83aU
https://www.youtube.com/watch?v=D5mmQOS83aU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlxcOv_rzoAhXtThUIHfO8ChMQtwIIOTAC&url=https://www.youtube.com/watch?v=B_OD3wNWfbw&usg=AOvVaw1GH82o_OL_dgnUOhP3b4TM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlxcOv_rzoAhXtThUIHfO8ChMQtwIIOTAC&url=https://www.youtube.com/watch?v=B_OD3wNWfbw&usg=AOvVaw1GH82o_OL_dgnUOhP3b4TM


Znani harfiści
! Xavier de Maistre 
! Anna Sikorzak-Olek 
! Barbara Karllik 
! Loreena McKennitt 
! Michał Zator



Film o harfie

https://www.youtube.com › watch

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4j-uQ87zoAhUDCuwKHQFFBtYQtwIIKDAA&url=https://www.youtube.com/watch?v=VPuyrAjOia8&usg=AOvVaw3Us5qHgHr3kqw-yUvFFpzy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4j-uQ87zoAhUDCuwKHQFFBtYQtwIIKDAA&url=https://www.youtube.com/watch?v=VPuyrAjOia8&usg=AOvVaw3Us5qHgHr3kqw-yUvFFpzy

