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     Klawesyn
Klawesyn jest znany w Europie od XV w.  
To instrument szarpany strunowy. 

 Struny wydają dźwięk dzięki 
mechanizmowi skoczków tzw. ’’ piórka”. 
Wykonane z dutki piór ptasich, twardej 
skóry lub współcześnie z tworzyw 
sztucznych. "Piórka" wprawione w ruch 
za pomocą mechanizmu klawiszowego. 

Klawesyn nie miał możliwości 
różnicowania dynamicznego poprzez siłę 
nacisku klawisza.



Historia

Najstarszy zachowany klawesyn pochodzi z XV wieku. Od końca XVI w. klawesyn, w 
zależności od regionu Europy i danego instrumentu, mógł mieć jedną albo dwie 
klawiatury nazywane manuałami. Do najpopularniejszych używanych dawniej 
rejestrów należał rejestr lutniowy. Wiek XVIII i działalność dużej grupy 
klawesynistów doprowadza sztukę gry i kompozycji klawesynowej do szczytu 
możliwości. Same klawesyny stają się coraz większe, dąży się do spotęgowania ich 
brzmienia oraz rozbudowy aparatu wyrazowego.



Typy klawesynów

Dzisiejsza klawesynowa praktyka wykonawcza wyróżnia dwa główne typy 
instrumentów: kopię historycznego instrumentu oraz klawesyn XX-wieczny. Pierwszy 
typ korzysta ze wzorów klawesynów oryginalnych, które zachowały się i stanowią 
dziś niezwykle wartościowe zabytki (często działające) kultury muzycznej minionych 
epok. Drugi typ to klawesyn stworzony w XX wieku, który inspiruje się w pewnym 
stopniu klawesynem dawnym. Posiada jednak odmienną specyfikę i różne od 
swojego przodka walory brzmieniowe.



Budowa

Klawesyn to instrument z grupy chordofonów szarpanych klawiszowych. Kształtem 
zbliżony jest do fortepianu, lecz o mniejszej skali dźwiękowej. Posiada: pudło 
rezonansowe, 1 – 4 manuałów, 1 – 7 dźwigni rejestrowych, 4 rzędy skoczków oraz 4 
systemy strun. Dźwignia klawiszowa podrzuca skoczek zawieszony na listwie 
drewnianej. Piórko znajdujące się na górnym końcu skoczka szarpie strunę.



1) Jedną z przyczyn przegranej klawesynu w rywalizacji z fortepianem były jego ograniczone 
możliwości dynamiczne, czyli trudności w różnicowaniu dźwięków głośnych i cichych. Miał 
jednak piękny ton, a kompozytorzy pisali na niego muzykę pełną tryli i innych ornamentów.

2) Szpinet to mała odmiana klawesynu,  którego struny biegną pod kątem do klawiszy. 
Klawicyterium to klawesyn z pionowo, jak w pianinie, ustawionymi strunami, natomiast 
wirginał miał prostokątną, skrzyniową obudowę (bez nóg) ze strunami biegnącymi niemal 
równolegle do klawiatury.

3) W XVII w. i pierwszej połowie XVIII wieku klawesyn wykorzystywany był w orkiestrze, 
realizując bardzo ważną partię basu cyfrowanego.

CIEKAWOSTKI



A oto klawesyn, na którym grał Mozart. Można go obejrzeć w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu 



Filmy do obejrzenia:

Budowa klawesynu: https://www.youtube.com/watch?v=gfNFGeZaUEc 

Klawesyn strojony ćwierćtonami: https://www.youtube.com/watch?v=hw0P-kGxQQ0 

Prezentacja instrumentu: https://www.youtube.com/watch?v=3njLLd4nDQA

Przykłady muzyczne: 
https://www.youtube.com/watch?v=DzxlMfUzqIM 
https://www.youtube.com/watch?v=ppyamVBlYjk 
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