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Klarnety basowe buduje się od początków powstania klarnetów 

sopranowych. Większe i cięższe od klarnetów sopranowych nie 

zyskują jednak tak szybko swej popularności w rodzinie 

instrumentów wynalezionych przez Dennera jak na przykład rożek 

basetowy, na którym często grano w Wiedniu już od końca XVIII 

wieku.  Wiele lat musi minąć także, aby powierzono klarnetowi 

basowemu rolę solisty. Jeśli jest jakaś data, która rozpoczyna 

nową erę w historii rozwoju klarnetu basowego to jest  nią rok 

1968, w którym  Pierre Boulez powierzył w swych Domaines 

klarnetowi basowemu zalążek nowoczesności technicznej nie 

zapominając o prawdziwym szoku kulturowym, który odbył się za 

sprawą wielkiego basisty jazzowego Erica Dolfiego. Może się 

wydawać, że klarnet basowy czekał na ten właśnie szok 

estetyczny, aby zdekonstruować swą technikę i wynaleźć 

specyficzne efekty i metody wydobycia dźwięku. Dekonstrukcja 

ta pozwolila między innymi zrozumieć dogłębniej fenomen 

techniczny, akustyczny i fizyczny gry na klarnecie sopranowym, 

ponieważ klarnet basowy wyolbrzymia wszystkie problemy 

napotykane przez klarnecistę sopranowego.  

Często trudno jest zacząć grę na basie i instrumentalista musi 

oswoić się z jego ziemskim czy nawet cielesnym, fizycznym 

charakterem, jak mawiał Strawiński à propos fraz klarnetu 

basowego skomponowanych w Święcie Wiosny. Jak już miałem 

przyjemność wyjaśnić w mojej książce L’évolution de la 

clarinette1 solidne poznanie dzieł muzyki awangardowej pozwoli 

instrumentaliście sięgnąć limitu „wykonywalności”  utworu i 

                                                 
1 Editions Billaudot Paris 



dzięki temu poznać go z innej stronny, dekonstruując w podobny 

sposób jak czynił to Jacques Derrida w przypadku literatury. 

Dzieło artystyczne niniejszej pracy doktorskiej nagrane na 

dołączonym CD jest jakby zainspirowane tym stwierdzeniem i 

swoistym przekrojem, antologią czy nawet pokazem estetyki i 

nowoczesnych metod technik gry avant-garde na klarnecie 

basowym. W charakterystyce gry na klarnecie basowym dużo 

miejsca zajmuje problem postawy ciała oraz zdefiniowanie 

aspektów fizycznych najważniejszych dla rozwoju 

instrumentalisty. Praca przedstawia historię rozwoju klarnetu 

basowego, również z punktu widzenia organologii i ikonografii 

włączając  rozdział poświęcony praktyce jazzowej, by wyjaśnić 

dogłębnie charakterystykę gry na tym niepoznanym jeszcze do 

końca instrumencie na podstawie analizy wybranych dzieł 

artystycznych. Konstrukcja pracy doktorskiej odbywa się według 

poniższego planu : 

I-Historia klarnetu basowego 

1. Od poczatków dziejów klarnetu basowego do powstania                                   

klarnetu basowego współczesnego                                                                               

2. Klarnet basowy w jazzie             

  

II-  Charakterystyka techniki gry na klarnecie basowym  

1. Charakterystyka          

2. Powietrze i jego użycie       

  

3. Zadęcie, usta, ustnik i stroiki      

  

4. Rezonatory : gardło i jama ustna     

   

5. Technika palcowa          

6. Technika slaptonów         

  

7. Technika dźwięków harmonicznych i innych multifonów  

  



8. Ćwierćtony           

III- Współczesna technica gry na klarnecie sopranowym dzięki 

grze na klarnecie basowym  

Eun-Jin Won (Korea)  „Le rêve”                

Hiromi Itakura (Japonia) „Illusions” 

Maury Buchala (Brazylia) „Eindrücke”  

Jean-Pascal Chaigne (Francja) „Objets I” 

Vincent Guyot (Francja) „Récifs” 

IV- Zrozumenie techniki gry na klarnecie sopranowym dzięki 

grze na klarnecie basowym                                                   

      

V-Rola postawy ciała i formy fizycznej w grze na klarnecie 

basowym 

 

Autor niniejszej pracy postawił sobie za cel przedstawienie 

charakterystyki i potencjalu klarnetu basowego w sposób 

empiryczny. Będąc w zamierzeniu autora dysertacją skierowaną 

przede wszystkim do praktyków-klarnecistów. Instrumentaliści w 

ten właśnie empiryczny sposób funkcjonują w trybie codziennym, 

w geście, w odczuciach i w ich relacjach z materią.  Nie 

zapominając oczywiscie o refleksji muzycznej, która to w 

sposób delikatny powoduje tę „niesamowitą” alchemię pomiędzy 

wiedzą teoretyczną, a realizacją praktyczną wraz z pomocą 

„materii” instrumentu, powodując, że nasz zawód 

instrumentalisty jest tak pasjonujący.  

W kilku praktycznych paragrafach autorowi chodziło o 

przekazanie kluczy do „świata klarnetu basowego”, który jest, 

cytując jeszcze raz trafne stwierdzenie Silvaina Kassapa, 

dotyczące klarnetu basowego, „instrumentem w pełnym tego słowa 

znaczeniu”. Autor pracy nie koncentrował swej uwagi na 

teoretycznym i hipotetycznym aspekcie muzyki klarnetowej, 

dlatego też teoretycy muzyki mogą nie znależć w niej 

wszystkich odpowiedzi na nurtujące ich pytania, przypominając 

jeszcze raz, że moim celem była analiza świata klarnetu 

basowego dla specjalistów grających na tym instrumencie lub 

klarnecistów pragnących stać się basistami. W dysertacji 



szczególna uwaga została zwrócona na opis fenomenu gry na 

klarnecie basowym w możliwie precyzyjnych słowach i w 

najbardziej logiczny sposób. Bazą opisu było m.in. 

doświadczenia autora pracy jako klarnecisty i klarnecisty 

basowego.  

   W momencie kiedy kończę niniejszą pracę jestem przekonany, 

że nasz piękny klarnet basowy ma przed sobą jeszcze długą i 

świetlistą drogę w przyszłości. 
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From the invention of the clarinet, bass instruments were 

designed. Besides the basset horn which had been known as a 

modern instrument in Vienna at the end of XVIII century, the 

bass clarinet took a long time to emerge from the clarinet 

family especially as a soloist instrument. I have chosen1968, 



the year Pierre Boulez has composed his “Domaines” for solo 

clarinet and instrumental ensembles among them a bass clarinet 

solo, to mark the birth of the modern bass clarinet period 

without forgetting the phenomenal Eric Dolphy shock. It 

appears that the bass clarinet waited for this esthetic shock 

to deconstruct its technique, then grow and develop its 

incredible acoustic possibilities. This deconstruction 

permitted a better knowledge of the clarinet according to the 

fact that the bass clarinet is a kind of soprano clarinet 

difficulties amplifier. 

Very often uncomfortable and non convenient at the beginning 

for the player, the bass clarinet imposes on its player by its 

visceral side as thought Stravinsky for whom the bass clarinet 

was the earth instrument especially in the Rite of spring. As 

I developed in my book The evolution of the clarinet 2   the 

contemporary music new techniques push the clarinetist to his 

limits and then oblige him to envisage in a better way his 

instrument by its deconstruction as developed by Jacques 

Derrida for literature. I’ve chosen five contemporary 

compositions to illustrate my thesis and to show the bass 

clarinet characteristics. I keep a large place to define the 

physical aspects and essential posture for the bass clarinet. 

As a magnifying glass the bass clarinet appears only 

beneficial to the clarinet players. I’ve avoided any sterile 

jargon to define in a practical and clear way the bass 

clarinet phenomena. An bass clarinet history including 

organological and jazz parts precede my analysis of the bass 

clarinet characteristics following this plan : 

I – The bass clarinet history 

1 – From the first bass clarinet to the modern one 

2 – The bass clarinet in Jazz 

II – Technical characteristic of the bass clarinet play 

 1 – Characteristic 
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 2 – Air and its use 

 3 – Embouchure, mouthpiece and reed 

 4 – Resonators : throat and mouth 

 5 – Fingers technique 

 6 – Slap technique 

 7 – Harmonic sounds technique and others multuphonics 

 8 – Quartertones 

III – Contemporary bass clarinet techniques influence on the 

soprano clarinet 

IV – The physical shape and posture to play the bass clarinet 

 

This thesis tried to present the characteristic and 

potentiality of the bass clarinet in a relatively empirical 

way addressing first to the clarinet players who practice 

everyday and work on the gesture, the feeling and the 

material. We didn’t forget the musical reflection which makes 

with theoretical knowledge and practical realization with the 

material our job so fascinating and charming. The question was 

to permit people to enter the world and spirit of the bass 

clarinet, which is resolutely a full instrument according to 

Sylvan Kassap. 

The specialists will see probably here or there a few lacks 

but I didn’t try to product an exhaustive work with the risk 

to give hypothetical and potential speech. I attempted on the 

other hand to describe the phenomena of the bass clarinet play 

in precise terms. Then, I’ve tried to avoid an empiricism 

supporting no logical reflection. At the moment I’m writing 

this text I’m sure that the bass clarinet has still a long way 

of development and undoubtedly a bright future ahead of it. 
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