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Sitaminstrumentu vēsture un spēles īpatnības. 

 

Sitaminstrumentu spēle gan orķestros, gan solo izpildījumā kopš orķestra 

mūzikas sākumiem līdz mūsdienām ir intensīvi attīstījusies. Pirmais zināmais 

sitaminstruments bijis paša cilvēka ķermenis, un pagājis ilgs laiks, kamēr pirmatnējais 

cilvēks, tiecoties pēc lielāka efekta, mēģinājis lietot kādu īpašu sitaminstrumentu. 

Pirmie sitamie instrumenti tika pielietoti kā saziņas līdzeklis, brīdinājumu signāls un 

kalpoja, piemēram, kā sasaukšanās medībās lielos attālumos. Tikai vēlāk sitamie 

instrumenti ienāk orķestru mūzikā. Sākumā tie bijuši timpāni, 

 

 kuri neapšaubāmi 17. gadsimta orķestra mūzikā bija novatorisms un 

pamazām kļuva par neatņemamu orķestra instrumentu. Tādi izcili komponisti kā 

J.S. Bahs un G.F. Hendelis timpāniem orķestrī jau uztic atbildīgas partijas. Timpānu 

loma kļūst vēl nozīmīgāka līdz ar Vīnes klasiķu – J. Haidna, V. A. Mocarta un īpaši L. van 

Bēthovena – daiļradi. Pēdējais no viņiem izvirzījis manāmi sarežģītākus tehniskus un 

mākslinieciskus uzdevumus, tai skaitā dažādus solo posmus – 4. simfonijas lēnajā daļā, 

5. simfonijas trešās daļas nobeigumā, kā arī tehniski sarežģīto un emocionāli 

piesātināto timpānu partiju 9. simfonijā. Saprotams, ka, laikam ejot, timpānu spēles 

tehniskās prasības pieaugušas tik strauji, ka bijis nepieciešams risināt jautājumu par 

timpānu pārskaņošanu, kas paplašinātu instrumenta lietojuma iespējas un ļautu 

komponistiem radīt jaunas, vēl nedzirdētas krāsas. 19. gadsimta sākumā kāds 

holandiešu meistars Štumpfs ieteicis pielietot katla grozāmības principu, taču praksē 

šis paņēmiens nav ieviesies. Tajā pašā laikā kāds Vīnes meistars Hudlers izstrādājis 

mehānisko skaņošanas paņēmienu ar skrūves pagriešanas palīdzību. 1855. gadā kāds 



Parīzes meistars Gotro izgudrojis pedāļu timpānus, kurus pilnveidojis Drēzdenes 

timpānists Pitrihs1. Visas šīs darbības tika uzskatītas par tā laika novitātēm un 

klausītājus sākumā izbrīnijušas, taču estētiskais baudījums, ko sniedza šīs īpatnības, 

bijis lielāks par izbrīnu. Komponistu tehniskās prasības timpānu spēlē pieaugušas 

burtiski ar katru dienu, tāpēc timpānisti ir spiesti attīstīties līdz ar šīm prasībām. 

Līdzās timpāniem profesionālo orķestru skanējumu papildinājuši dažādi 

instrumenti ar nenoteiktu skaņas augstumu, piemēram, lielās bungas, 

 kuras komponisti sāk izmantot jau 16.-17. gadsimtā. 

To dobjais un pērkondārdošais skanējums atsevišķās epizodēs sniedz ilustratīvi drūmu 

un pat draudīgu raksturu. Lielo bungu izmantojums orķestros laika gaitā ir vairākkārt 

mainījies: sākotnēji tās tika izmantotas, lai radītu varonīgu militāru raksturu, 

mūsdienās lielo bungu raupjais un dobjais skanējums ir kā ekspresīvs mākslinieciskās 

izteiksmes līdzeklis orķestra gan simfoniskajā, gan pūtēju orķestra mūzikā. Lielo bungu 

spēles tehnika mūsdienās kļuvusi daudzveidīga – no atsevišķiem sitieniem vai tremolo 

līdz sarežģītām un dažādu inovatīvu tehniku cauraustām partijām. Piemēram, pieberot 

lielās bungas ar akmeņiem un griežot tās ap asi, panāk pērkona imitāciju; vai arī, 

pakarinot lielo bungu ādas priekšā plānu metāla plāksni un vairākkārt velkot tai pāri ar 

metāla slotiņu tā, lai slotiņa skartu ne vien plāksni, bet arī ādas virsmu, tiek iegūta 

vilciena gaitas radīto trokšņu imitācija. Tādējādi lielās bungas iegūst īpatnēju un 

daudzveidīgu tēlaini ilustratīvu pielietojumu, kas klausītājam attiecīgos skaņdarbos 

veido konkrētas asociācijas. 

 
1 Diemžēl sīkāku ziņu par minētajām personām nav. 



Līdzīgi lielajām bungām profesionālajā mūzikā ienākuši šķīvji,

 

 kuru skanējums klausītājiem sākotnēji šķitis īpatnējs ar savu 

austrumnieciski gaišo ietonējumu, un tika izmantots samērā reti. Taču pateicoties K. 

V. Glukam – pirmajam Eiropas komponistam, kurš pielietojis šķīvjus savā operā 

Ifigēnija Tauridā, mūsdienās operās, baletos vai simfoniskajā mūzikā reti iztiek bez 

šķīvjiem. Laika gaitā šķīvju spēle ir būtiski mainījusies. Vēlāk, attīstījies šķīvju tremolo 

(kad ar timpānu vālīti skandina vienu pakarinātu šķīvi), kas ir sevišķi efektīvi, veidojot 

dinamiskus crescendo viļņus. Tā, S. Prokofjeva simfoniskās svītas Alla un Lollijs 

noslēguma epizodē saullēkts ar šķīvju tremolo crescendo (kopā ar tamtama 

skanējumu) palīdz atveidot saules lēktu – milzīgās ugunsbumbas lēno parādīšanos virs 

horizonta. Arī šķīvju izskats laika gaitā mainījies: līdzās pierastajam šķīvju izskatam 

mūsdienās var sastapt šķīvjus ar caurumiem un pat šķīvjus, kuri izliekti uz otru pusi. 

Tas dod komponistiem iespēju variēt ar skaņu un rada īpaši piesātinātas nokrāsas. 

Anitras Tumševicas skaņdarbā eifonijam ar pūtēju orķestri Māja pie jūras sastopams 

oriģināls šķīvja lietojums, kas rada īpatnēju skanējumu. Tā ir šķīvja spēle ar čella lociņu, 

kas ir absolūta novitāte šķīvju spēles tehnikā, un nokrāsa, ko rada šāds skanējums, ir 

nepierasta gan klausītājiem, gan pašiem mūziķiem. Jāpiebilst, ka mūsdienās šāda veida 

šķīvju spēles inovācijas rodas ar katru jaunu skaņdarbu un tas ir tikai pašsaprotami, ka 

komponisti meklē jaunas iespējas jau pierastajiem instrumentiem, lai radītu īpatnēju 

skanējumu, kas komponistus un arī kompozīcijas atšķir citu no cita.  



Sitaminstruments, kas arī mainās līdzi laikam, ir mazās bungas. 

Vispirms tās tika izmantotas opermūzikā. Pirmie tās 

ieviesuši Dž. Meierbērs operā Hugenoti un R. Vāgners operā Rienci. Mūsdienās 

komponisti mazajām bungām raksta bieži, jo tām ir plaša dinamisko iespēju skala, kas 

sniedzas no vieglas rīboņas līdz iespaidīgam fortissimo, radot satrauktu, kareivīgu 

skanējumu, piešķirot mūzikai īpašu dzīvību un trauksmainību, ienesot orķestrī gan 

spožumu, gan tumšu, draudošu nokrāsu. Mazo bungu skanējums un izpildes tehnika 

kļuvusi sarežģītāka, jo, laikam ejot komponisti, raksta arvien komplicētākas mazo 

bungu partijas, kas liek mūziķiem attīstīt tehnisko spēli augstākajā līmenī. 

Daudz šķīvju, mazo un lielo bungu attīstībā ir devusi džeza un populārā 

mūzika. Džeza un populārajā mūzikā šie instrumenti tiek spēlēti kopā un tos parasti 

izpilda viens mūziķis. Lielās bungas tiek spēlētas ar kājminamo pedāli, šķīvji ir novietoti 

uz statīviem, lai būtu ērtāk tos spēlēt, savukārt mazās bungas parasti novietotas 

mūziķim priekšā. Savukārt mūsdienu džeza un populārā mūzika nav iedomājama bez 

sitaminstrumentu komplekta, kas ir galvenais šī stila mūzikas metro ritmiskais pamats.  

Instruments, kuru Krievijā garīdznieki, savulaik uzskatījuši par velna 

instrumentu, ir tamburīns,  

kas tautas sadzīvē atļāvuši 

lietot vienīgi ceļojošiem mūziķiem. Tamburīns sastāv no nelielas koka stīpas, kurai no 

vienas puses pārvilkta āda. Katrā stīpas izgriezumā iestiprināti divi mazi misiņa šķīvīši, 

kuri pie vienlaicīga satricinājuma brīvi saskaras un sāk jautri un patīkami šķindēt. Ir 

sastopami dažādu tamburīnu paveidi. Piemēram, t.s. krievu tamburīniem uz zvaigznes 

veidā izstieptās aukliņas savirknēti mazi zvaniņi un zvārgulīši, kas skanējumu padara 



vēl spēcīgāku un sulīgāku. Tikai tas daļēji zaudē ritmisko precizitāti, kas profesionālajā 

mūzikā ir svarīgs elements. Mūsdienu sadzīvē tamburīnu dzirdam bieži. Tas sevišķi 

iemīļots Eiropas dienvidos – Itālijā, Francijā un Spānijā, kur tas ir neiztrūkstošs dažādu 

tautas svētku un dzīvespriecīgas deju mūzikas instruments.  

Tuvo Austrumu zemēs – Vidusāzijā un Kaukāzā – lieto tā saukto dairu jeb 

austrumu tamburīnu (tamburino orientale), kas pēc ārējā izskata atgādina Eiropas 

tamburīnu, tikai stīpas apmalē metāla šķīvīšu un zvārgulīšu vietā ir savirknēti vara vai 

dzelzs gredzentiņi. Tie rada mazliet dobjāku, matētu skaņu. Uzbeki to iecienījuši kā 

solo instrumentu deju un dziesmu pavadīšanai, sasniedzot apbrīnojamu tembra, 

ritmikas un dinamikas daudzveidību. Spēlējot, tamburīnu tur vienā rokā, bet ar otru sit 

pa stīpu vai ādu. Ir pazīstami daudzi spēles paņēmieni, kurus atskaņotājs pielieto pēc 

saviem ieskatiem atkarībā no mūzikas rakstura. Lai iegūtu skaļu, enerģisku skanējumu, 

mūziķis spēcīgi sit ar plaukstu pa ādu vai stīpu. Lai iegūtu vieglu, it kā džinkstošu 

čaboņu, mūziķis ar pirkstu galiem viegli uzsit pa stīpas malu. Bieži tiek izmantots sēdošs 

spēles veids, turot tamburīnu uz ceļiem. Šo paņēmienu lieto sarežģītu ritmisku rakstu 

izspēlēšanai ātrā tempā – piemēram, dejiskā elementa izcelšanai P. Čaikovska Itāļu 

kapričo. Īpatnēju paņēmienu izmanto mērena stipruma neilgam tremolo: turot 

instrumentu ieslīpi vienā rokā, ar otras rokas īkšķi vai trešo rokas pirkstu velk pa ādas 

virsmu. Tamburīns sīki vibrē, radot sasprindzinātu, spilgtu visu šķīvīšu šķindoņu. Šis 

tremolo spēles veids uz tamburīna ir sarežģīts, tāpēc mūziķi izdomā dažādus īpatnējus 

paņēmienus, lai to panāktu. Piemēram, uzlīmē smilšpapīra loksnīti uz tamburīna 

malām, lai, velkot ar pirkstu, tas vienmēr vibrētu atkarīgi no tamburīna ādas kvalitātes. 

Mūsdienu mūzikā tamburīnu izmanto, lai pasvītrotu rotaļīgu un draiska rakstura 

mūziku, kā arī austrumniecisko raksturu. 

Tālo Austrumu zemēs radies instruments tamtams, 

 



 kas ir vislielākais, kā arī zemāk skanošais orķestra sitaminstruments. 

Tamtams ir milzīgs metāla disks līdz pusotram metram (un pat vairāk) diametrā. Diska 

virsma mazliet izliekta ar viegli ieliektu apmali. Tas liets no sarežģīta metālu 

kausējuma, kura sastāva noslēpums pēc zinātnieku apgalvojuma zināms vienīgi 

ķīniešiem. Tamtamu spēlē, sitot pa centru ar masīvu vāli, kurai ir mīksta dzijas galviņa. 

Skaņa rodas ar nelielu nokavēšanos un pamazām pieaug, līdz sāk vibrēt visa diska 

virsma, un pēc tam lēni izdziest. Simfoniskajā mūzikā tamtamu visbiežāk izmanto 

traģiska rakstura vai sēru epizodēs, kā arī dramatiskajās kulminācijās. Tamtama 

fortissimo – tas ir dobjš sitiens, kas klausītājiem vienmēr liek nodrebēt. Ar to, 

piemēram atveidota jūras braucēja Sinbada bojāeja N. Rimska-Korsakova svītā 

Šeherezāde. Īpaši iespaidīgi ir klusi tamtama sitieni ar drūmo, sēru pilno dunēšanu, 

apvijot visu orķestri – piemēram, P. Čaikovska 6. Patētiskās simfonijas traģisma 

piesātinātajā finālā. Kad šajā ciešanu jūrā mūzika sasniedz sāpīgāko momentu, pēkšņi 

atskan tikko dzirdams tamtama sitiena solo, kura tumšais nomācošais skanējums liek 

sirdij sāpīgi sažņaugties. 

Radniecīgs tamtamam ir gongs, 

 

 kas ir salīdzinoši mazāka izmēra. Bieži šos instrumentus neatšķir, taču tas ir 

nepareizi, jo gonga un tamtama skanējumi ir atšķirīgi: gongs skan augstāk, gaišāk, un 

tam var sadzirdēt diezgan precīzu skaņas augstumu. Tādēļ gongu orķestrī lieto retāk 

nekā tamtamu, jo katra gonga skaņas augstumi ir atšķirīgi. Agrāk tos visbiežāk 

izmantoja ķīniešu vai japāņu mūzikā. Piemēram, si un fa gongu lietojis R. Gliērs ķīniešu 

rakstura dejā baletā Sarkanais zieds. Vislabāk orķestrī skan gonga tremolo, kas ar savu 

satraukto raksturu pastiprina skaņdarba noskaņu. Gonga dzimtene ir Tālie Austrumi – 

Indonēzija. Javas salā vēl līdz šim laikam ir sastopami dažādu izmēru gongu orķestri, 

kuru dalībnieki spēles laikā rāda lielu virtuozitāti. 20. gadsimtā radies īpašs gonga 

pielietojuma veids, ko sauc par ūdens gongu. Tā skanējumu veido ierasts gongs, kas 



spēles laikā tiek iegremdēts mucā ar ūdeni. Šis paņēmiens ir plaši pielietots mūsdienu 

simfoniskajā un pūtēju orķestru mūzikā. 

Interesants orķestra sitamais instruments ir trijstūris, 

 kura izcelsme un veidošanās vēl nav pietiekami izpētīta. 

Tiek uzskatīts, ka trijstūris radies Eiropā, un 15. gadsimtā tas vārākās zemēs bijis 

pazīstams kā tautas instruments. Šajā laikā tas maz līdzinājies mūsdienu trijstūrim, jo 

izskatījies pēc trapeces vai seglu kāpšļa. Simfoniskajā mūzikā trijstūris ieviesies 18. 

gadsimta beigās, taču kara orķestros jau pielietots agrāk. Krievijā trijstūris bijis 

pazīstams jau 18. gadsimta pirmajā pusē. Mūsdienu trijstūris ir vienādmalu trijstūra 

formā izliekts sudrabainā tērauda stienītis. Trijstūra izmēri var būt dažādi – ar malas 

garumu līdz 35 cm. Spēlējot trijstūri tur rokās vai pakarinot to pie pults. Instrumentu 

sit ar dažāda resnuma dzelzs vai tērauda stienīšiem, kas dod atšķirīga rakstura un 

stipruma skaņu. Spēles paņēmieni ir – no atsevišķiem sitieniem līdz tremolo. Pirmajā 

gadījumā uz trijstūra apakšējās malas izsit dažādas ritmiskās figūras. Sarežģītākiem 

zīmējumiem ātrā tempā lieto divus stienīšus. Tremolo iegūst ar biežiem 

nepārtrauktiem viena stienīša sitieniem pa trijstūra augšējā leņķa malām. Tremolo 

laikā iespējams panākt crescendo un diminuendo, tuvinot vai attālinot skanējumu no 

augšējā leņķa. Trijstūra virstoņi viens otram ir tik tuvu, ka veido nenoteikta augstuma 

skaņu. Tieši tas rada žilbinošo spožumu, kas orķestra mūzikā var izpausties 

visplašākajās izmantošanas iespējās, jo trijstūra skanējums iederas jebkurā skaņkārtā. 

Simfoniskajā orķestrī trijstūri sācis lietot franču komponists A. Gretrī operā Slepenā 

maģija (1775), vēlāk – K.V. Gluks operā Ifigēnija Tauridā, V.A. Mocarts dziesmuspēlē 

Bēgšana no seraja, L. van Bēthovens – 9. simfonijā.  

Mūsdienu orķestru mūzikā reti sastopami skaņdarbi, kuros neieskanētos 

trijstūra sidrabainais tembrs. Reizēm komponisti to izmanto arī kā solo instrumentu, 

piemēram – F. Lists Pirmajā klavierkoncertā, kur trijstūra mirgojošajām zvaigznītēm 



līdzīgās solo replikas rotaļīgi sasaucas ar visa orķestra skanējumu. Tādējādi trijstūris 

nostiprinās un kļūst par pastāvīgu vienību simfoniskajā un pūtēju orķestru mūzikā. 

 

 

Kastaņešu 

 

 tipa instrumentu priekštečus – gludi noslīpētus akmentiņus – daudzas 

tautas pazinušas jau sirmā senatnē. Vēlāk kastaņetes sāka darināt no koka. Dejotājas 

tās izmantojušas jau Romas impērijas laikā. Viduslaikos ar arābu starpniecību 

kastaņetes ieviesās Eiropā – vispirms Spānijā un Dienviditālijā –, kur paliekoši 

nostiprinājās sadzīvē kā deju pavadošais tautas instruments. Mūsdienu kastaņetes – 

tie ir divi gliemežveidīgi koka kausiņi. Kastaņetēm cauri izvērta aukliņa, lai tās varētu 

uzmaukt uz īkšķa. Spēlējot, kastaņetes tur plaukstā, ar brīvajiem pirkstiem sitot vienu 

pret otru. Sarežģīto kastaņešu spēlesmāku visā pilnībā pārvalda spānietes, kuras to 

apgūst jau no bērnības. Mūsdienu orķestros izmanto vienkāršotas kastaņetes – koka 

rokturi, kura abos galos brīvi piestiprināti divi gliemežveidīgi koka kausiņi. Rokturi 

kratot, rodas asā, kastaņetēm raksturīgā skaņa. Orķestrī kastaņetes palīdz akcentēt 

ritmu un noder skanējuma izrotājumam galvenokārt spāņu kolorīta atveidošanā. Tās 

veiksmīgi iekļaujas P. Čaikovska baletā Gulbju ezers spāņu dejā. 

Marakass 

  



ir sens Latīņamerikas izcelsmes instruments, kura dzimtene ir Kuba. 

Marakass izplatījās visā Dienvidamerikā. Profesionālajā mūzikā to bieži lieto džeza, 

reizēm arī simfoniskajos un pūtēju orķestros. Maigi čabošā, neuzkrītošā skanējuma dēļ 

marakass papildina jebkura rakstura mūziku. Tas meistarīgi izmantots S. Prokofjeva 

Meiteņu dejā ar lilijām baletā Romeo un Džuljeta. Marakasa pamatā ir divas tukšas 

koka lodes ar plānām sienām un rokturi. Tajās iebērti mazi akmentiņi vai zirņi. Lodes 

vijīgi kratot, rodas raksturīgā skaņa. Šis oriģinālais Dienvidamerikas instruments 

klausītājos rada interesantas un neierastas sajūtas. 

Koka kastīšu 

 priekštecis ir aizvēsturiskās koka bungas, ko veidoja 

no izdobta koka stumbra. Ar Amerikas melnādaino un indiāņu starpniecību šis 

primitīvais instruments ieviesās džeza orķestrī, vēlāk – arī simfoniskajā un pūtēju 

orķestrī. Mūsdienās koka kastītes ir dažāda izmēra cieta koka klucīši ar dziļiem 

izgriezumiem sānos. Orķestrī šo instrumentu ar aso, sauso skaņu lieto reti – tikai 

speciālos gadījumos. Piemēram, S. Prokofjevs koka kastīšu spēli kā pakavu 

klaudzināšanu ietvēris kantātē Aleksandrs Ņevskis krievu karapulku un krustnešu 

kaujas trokšņu atdarināšanai. Ar savu neierasto skanējumu koka kastītes pamazām 

nostiprinās arī jauno komponistu darbos – ne vien kā rakstura instruments, bet arī kā 

patstāvīgs orķestra instruments. 

Interesants un savdabīgs orķestra instruments ir fleksatons, 

 

 kas parādījies 1920. gadā Francijā, izsaucot īstu sensāciju. Taču drīz vien 

interese par šo instrumentu atslāba un mūsdienu orķestrī to izmanto samērā reti. 



Fleksatona nosaukums cēlies no latīņu vārda flexus, kas nozīmē locījums. Tā skaņa 

atgādina ar lociņu spēlēta tērauda zāģa skanējumu. Fleksatons ir tērauda plāksnīte ar 

rokturi vienā galā. Plāksnītes augšgalā stieplītēs karājas divas koka lodītes. Spēlējot, 

plāksnīti loka kratot, tā izmainot skanošās virsmas lielumu, tātad – skaņas augstumu. 

Skaņas it kā slīdoši, glissando veidā pāriet cita citā. Tas piešķir fleksatonam gaudojošu, 

nedaudz svilpojošu skaņu. Veiksmīgi fleksatons izmantots A. Hačaturjana Koncertā 

klavierēm ar orķestri. 

Orķestros atsevišķos gadījumos tiek izmantoti arī instrumenti, ar kuru 

palīdzību tiek imitētas dažādas skaņas. Piemēram, lakstīgala – 

 

 šis instruments līdzīgs mazai, ar ūdeni pildītai lejkanniņai. Ja pa snīpīti 

kanniņā pūš gaisu, ūdens sāk burbuļot, atgādinot lakstīgalas dziedāšanu. Dzeguze –

 

 ir divas tercā noskaņotas koka svilpītes. Ar maza ādas maisiņa palīdzību 

abās svilpītēs pārmaiņus iepūš gaisu. Rodas dzeguzes kūkošanas imitācija. Circenis – 

 

ir svilpīte ar kustīgu virzuli apakšējā galā. Svilpjot, virzuli bīda uz augšu un 

leju, izmainot skaņas augstumu. Visi trīs iepriekšminētie instrumenti dzirdami 

J. Haidna Bērnu simfonijā. 



Lietus un krusas skanējumu imitē, ap statīvu speciāli izgatavotu kasti griežot 

ap tās asi. Kastes iekšpusē ir nelieli nodalījumi, kuros sabērti zirņi vai sīki akmentiņi. 

Mūsdienu mūzikā tiek izmantots lietus koks –  

  

tajā, līdzīgi kā minētajā kastē, sabērti sīki akmentiņi un, koku svārstot, tas 

atgādina tropu mežu lietus ainu. 

Vēja mašīnu 

 lieto viesuļa un puteņa atveidošanai. Šim nolūkam griež 

speciālu riteni ar robotām malām, kura asie zobi slīd pa stingri pārvilktu brezentu. No 

griešanas ātruma atkarīga vēja gaudu intensitāte. Šis paņēmiens pielietots P. 

Čaikovska operā Pīķa dāma. 

Lakta 

 ir īsta smēdes lakta vai masīvs dzelzs gabals, pa kuru sit 

ar parastu dzelzs āmuru. Lakta izmantota smēdes trokšņu atdarināšanai R. Vāgnera 

operā Zigfrīds zobena kalšanas ainā. Vēl lakta tiek izmantota F. Ferrana skaņdarbā 

Kristus ciešanas. Skaņdarba kulminācijā atskan laktas sitieni, kas ilustrē Kristus sišanu 

krustā. 

Pātagas 



 skaņas efektu orķestrī iegūst, sitot vienu pret otru 

divas gludas koka plāksnītes, kas vienā galā savienotas. Plāksnītes tur aiz ārējā malā 

piestiprinātiem rokturiem. Mūsdienu orķestros pātagas efektu izmanto samērā bieži 

un šim instrumentam ir dots nosaukums frusta. 

 

 

Zvārgulīši 

  

mūzikā atveido kamanu braucienu. Tos savirknē uz gredzenveidīgas stieples, 

ko krata ar roku. N. Rimskis-Korsakovs zvārgulīšus izmanto darbā Teiksma par pilsētu 

Kitežu. 

Tarkšķis 

 

 ir neliela koka kastīte, kam vienā galā iestiprināts griežamais zobrats, bet 

otrajā – plāna koka mēlīte, kuras brīvais gals gulstas uz zobrata. Griežot, atskan ass 

tarkšķis. P. Čaikovskis šo savdabīgo instrumentu pielieto baletā Riekstkodis. 

Liela loma mūsdienu orķestru skanējumā ir sitaminstrumentiem ar noteiktu 

skaņas augstumu. Partijas kļuvušas atbildīgākas, un sitaminstrumentālista 

tehniskajām prasībām ir jābūt augstā līmenī. 



Pirmatnējā cilvēka uzmanību piesaistīja izkaltuša koka plāksnīšu asais, 

sausais skanējums, sitot pa tām ar kociņu vai kaula āmuriņu. Šis instruments ir 

ksilofons.  

 Cilvēks atklājis rezonanses principu, izrokot zemē iegarenu bedri, pār kuras 

malām pārsvieda dažāda garuma koka plāksnes. Sitot pa tām, rodas raksturīgā 

klikšķošā skaņa.  

Ksilofona nosaukums radies no grieķu valodas: xylos – koks, phone – balss. 

Šis instruments kā dažāda garuma koka plāksnīšu komplekts Eiropā tika ievests ap 

15. gadsimtu – sākumā kā dienvidaustrumu tautas instrumentu, ko lietoja klejojošie 

muzikanti.  

19. gadsimta sākumā baltkrievu cimbalists M. Guzikovs ksilofonu radikāli 

pārveidojis un devies vairāku gadu ilgā koncertceļojumā pa visām Eiropas zemēm, 

izraisot klausītāju sajūsmu ar savu virtuozitāti un jaunā instrumenta neparasto 

skanējumu. Izcilais vācu komponists F. Mendelszons-Bartoldi, noklausījies M. 

Guzikova priekšnesumu jūsmīgi rakstījis: Ar dažām uz salmiem gulošām plāksnītēm un 

sitamiem kociņiem viņš sniedza tādu priekšnesumu, kāds būtu iespējams tikai ar daudz 

pilnīgāku instrumentu. Kā ar šādiem vienkāršiem līdzekļiem vispār iespējams radīt kaut 

nelielu skaņu, kas stipri atgādina flautu, tas man paliek noslēpums. [4;18] Kopš tā laika 

ksilofons paliekoši nostiprinājies kā vieglās mūzikas – galvenokārt dažādu deju 

ansambļu solo instruments. Orķestros to sāka lietot vēlāk, nekā citus 

sitaminstrumentus – 19. gadsimta beigās.  

Mūsdienās ksilofons ir pilntiesīgs mūzikas instruments ar spilgtu, pasausu, 

mazliet pat dzēlīgu skaņu. Tam ir dažāda garuma trapecveidīgi izvietotas taisnstūra 

koka plāksnītes. Tās savērtas uz auklas un sakārtotas hromatiskā secībā. Agrāk 

ksilofona plāksnītes kārtoja četrās rindās, mūsdienās plāksnītes savērtas divās rindās 

kā klavierēm – tas atvieglo instrumenta tehnisko spēles apguvi. Zem plāksnītēm 



izvietoti metāla caurulīšu rezonatori. Tie ievērojami uzlabo instrumenta skanējumu, 

padarot to maigāku un sulīgāku. Sākotnēji ksilofonu spēlēja ar diviem karotes veida 

koka veserīšiem, bet, tehniskajām iespējām attīstoties, sitaminstrumentālisti sāka 

pielietot četru un pat sešu vālīšu tehniku. Četru un vairāk vālīšu tehnika ļauj izpildīt ne 

vien intervālus, bet arī akordus. Plāksnīšu izvietojums dod iespēju uz ksilofona 

atskaņot pat sarežģītas, virtuozas kompozīcijas. Žilbinošā ātrumā ksilofons var izpildīt 

viskomplicētākās pasāžas, arpedžo, lēcienus, glisando vai dubultsitienus.  

Tomēr orķestros ksilofonu ilgstoši neizmanto, jo tā asais, klikšķošais 

skanējums ātri kļūst uzmācīgs. Ksilofonam uztic spožus, izteiksmīgus solo, bet tie nav 

pārāk gari, lai skanējums nezaudētu svaigumu. Ksilofonu vispirms sāka izmantot 

programatiskos skaņdarbos, kuros galvenā loma bieži ir muzikālajai gleznai. Kā viens 

no pirmajiem komponistiem ksilofonam pievērsies K. Sensānss skaņdarbā Nāves deja, 

kā arī ciklā Dzīvnieku karnevāls daļā Izrakteņi. Vēlāk N. Rimskis-Korsakovs operā 

Pasaka par caru Saltanu ar ksilofona skanējumu raksturo zelta riekstu grauzēju 

vāverīti. Ksilofonu bieži izmantojuši tādi komponisti, kā S. Prokofjevs, D. Šostakovičs, 

A. Hačaturjans un citi. Šim instrumentam ir svarīga nozīme galvenokārt hromatiskajos 

un dejiska rakstura skaņdarbos – piemēram, Zobenu dejā A. Hačaturjana baletā 

Gajanē. 

 Interesants ar sulīgo un piesātināto skanējumu cits plāksnīšu instruments, 

kurš pēc izskata atgādina jau minēto ksilofonu – tā ir marimba. 

 

 Amerikāņi to pārņēmuši no dažādām Dienvidamerikas ciltīm, taču tā 

dzimtene ir Āfrika (Kamerūna, Kongo). Marimbas pirmveids ir uzskaņots koka 

plāksnīšu komplekts, kurā plāksnītes, hromatiski ievietotas statīvā, zem kura savukārt 

piekārti rezonatori – izdobti ķirbji. Agrāk marimbu spēlējuši ar kaula āmuriem, bet 

mūsdienās izmanto ar dziju apvilktas koka vālītes. Marimbas skaņa atšķiras no 

ksilofona skaņas, jo rezonatoru un lielāku plāksnīšu dēļ tā zaudējusi asumu, kļuvusi 

maigāka, kuplāka un sulīgāka – it īpaši zemajā reģistrā. To, līdzīgi kā ksilofonu, spēlē ar 



divām, četrām vai sešām vālītēm, kas ļauj atskaņot akordus un rada interesantu skaņas 

nokrāsu. Marimbas plašo tehnisko iespēju dēļ to bieži izmanto kā solo instrumentu, kā 

arī iesaista džeza un dažādos estrādes ansambļos. Tādējādi marimba ar neordināro 

skanējumu ir ienākusi profesionālajā mūzikā un ar radīto nokrāsu tiek izmantota arvien 

biežāk.  

20. gadsimta neierasts bijis instruments vibrafons, 

 

 kas pēc izskata atgādina iepriekšminētos plāksnīšu instrumentus, tikai tā 

plāksnītes veidotas no metāla – līdzīgi kā zvaniņiem. Šim sitamajam instrumentam 

papildus rezonatoriem ir pievienots pedālis. Ar pedāļa palīdzību līdzīgi klavierēm 

iespējams paildzināt, saplūdināt skanējumu. Atšķirībā no citiem plāksnīšu 

instrumentiem vibrafonam pievienots neliels motors, kas griež rezonatoru caurulītēs 

izvietotas plāksnītes, šādi liekot skaņai neparasti vibrēt. Vibrafonu mūsdienu mūzikā 

parasti izmanto džeza un pūtēju orķestros, taču pēdējā laikā tas ienāk arī simfoniskajā 

mūzikā un ir iecienīts instruments jauno komponistu skaņdarbos. 

Visai interesanta vēsture ir instrumentam, ko parasti sauc par zvaniņiem. 

Senās tautas zvaniņu radītās skaņas izmantoja, lai nomierinātu ļaunos garus, kā arī 

tautas sapulcināšanas un kara signāliem. Viduslaikos sevišķi iecienīti bija kuranti, no 

kuriem radušies mums pazīstamie orķestra zvaniņi. Tie bija dažādos augstumos 

noskaņoti zvaniņi, kurus Holandē, Beļģijā un Anglijā ierīkoja gan pilsētu torņos, gan 

rātslaukumos. Pilsētas zvaniķa ievēlēšana bijis liels notikums, kas parasti izvērtās par 

liela mēroga svētkiem. Vēlāk kuranti palika arvien mazāki un tos ievietoja pulksteņos, 

mūzikas kārbiņās, tabakdozēs un citos sadzīves priekšmetos. Šai laikā parādījās zvanu 

klavieres – glockenklavier. Tās sastāvēja no dažāda izmēra zvaniņiem, kurus 

ieskandināja ar klaviatūras palīdzību.  

Laika gaitā zvaniņu izskats un spēles tehnoloģija ir mainījusies. Mūsdienu 

orķestros izmanto sitamos zvaniņus. Sitamo zvaniņu skanējums ir spēcīgāks un 



noteiktāks par klaviatūras principa zvaniņiem. Orķestrī zvaniņi rada gaišu, saulainu, 

rotaļīgu un reizē svinīgi fantastisku noskaņu. Piemēram, S. Prokofjeva 7. simfonijas 

pirmajā daļā dzirdamas zvaniņu skaņas, kuras ataino kā saules rotaļāšanos sīkajos jūras 

vilnīšos. 

Dažkārt orķestrī lieto skanējumā zvaniņiem radniecīgo instrumentu 

tubafonu, kas radies 20. gadsimta 20. gados. Pēc izskata tas līdzinās ksilofonam, tikai 

koka plāksnīšu vietā tam ir metāla caurulītes. Tubofona skanējums ir maigs, izlīdzināts, 

nedaudz apslēpts, tomēr kopumā izteikti savdabīgs. Šā iemesla dēļ instruments 

orķestros dzirdams reti – vienīgi svaigu, īpatnēju orķestra krāsu iezīmēšanai. A. 

Hačaturjans izmantojis tubafonu meiteņu dejā baletā Gajanē, lai pasvītrotu tās draiski 

graciozo un reizē arī austrumniecisko raksturu. 

 

 

 

Viduslaikos izveidojās divu zvanu paveidi – kuranti un zvani. No baznīcas 

zvaniem turpmāk attīstījās orķestra zvani. 

 

 Baznīcas sadzīvē zvani tika ieviesti 17. gadsimtā. Īpašu popularitāti tie 

ieguvuši Krievijā. Tādēļ zvaniem ir liela vēsturiskā loma daudzu krievu komponistu 

klasiķu skaņdarbos. Piemēram, M. Gļinkas operas Dzīvība par caru (Ivans Susaņins) 

finālā, P. Čaikovska simfoniskajā uvertīrā 1812. gads, M. Musorgska operā Boriss 

Godunovs, S. Rahmaņinova kantātē Zvani, un citos opusos dzirdami nelieli baznīcas 

zvani bez noteikta skaņas augstuma.  

19. gadsimta beigās orķestrī sāka izmantot tā sauktos orķestra zvanus 



 

 – statīvā brīvi iekārtas tievas metāla caurules. Caurules noskaņotas pēc 

hromatiskās skaņu rindas, kas aptver divu oktāvu diapazonu. Skandinot tos ar koka 

āmuriņiem, rodas dzidra, spoža skaņa. Orķestra zvani izmantoti spilgtu krāsas efektu 

radīšanai, kā arī svētku vai bēru zvanu, trauksmes signālu, pulksteņu zvanīšanas vai 

kurantu skanējuma atdarināšanai. Piemēram, svinīgi un pārliecinoši zvani skan Ā. 

Skultes kantātes Rīga noslēgumā, bet dziļi traģiski imitēts kapličas zvans sāpju pilnajā 

ainā Kapsētā J. Ivanova svītā no mūzikas kinofilmai Salna pavasarī. 

 

 

         Bieži mūsdienu komponisti izmanto Latīņamerikas un Āfrikas instrumentus, 

piemēram, kongas 

 un bongus, 

 kuru skanējums ir interesants un neierasts Eiropas 

klausītājam, un paver komponistiem jaunus krāsainības apvāršņus. 20. gadsimtā 

sitaminstrumentu pielietojums ir mainījies līdz nepazīšanai. Lai radītu jaunas 

nedzirdētas skaņas, komponisti spiesti radīt jaunus instrumentus vai izgudrot jaunus 

spēles paņēmienus jau zināmiem sitamajiem instrumentiem. A. Tumševica savā darbā 

eifonijam ar orķestri Māja pie jūras izmanto vibrafona spēli ar čella lociņu, kas padara 

instrumenta skanējumu neierastu un klausītājā raisa jaunas emocijas. 



Piemēram, savdabīgu un īpatnēju timpānu spēles pielietojumu izmantojis 

F. Casarini (1961) skaņdarbā The haunter of the dark(1994) – timpāna glisando –, 

mūsdienu mūzikas novitāte, kas agrāk nebija iespējama, kamēr netika ieviests pedāļa 

mehānisms. Nozīmīgas jaunievedumus sitaminstrumentu spēlē ieviesis ķīniešu 

komponists Tans Duns (1957), kura koncerti papīram un ūdenim izsaukuši, lielu izbrīnu 

mūsdienu klausītājos. Tans Duns arī ierakstījis simfoniju Eroica(2008) interneta 

portālam www.youtube.com, kurā kā sitaminstrumenti tiek izmantoti automašīnu 

diski, kas nedaudz atgādina zvanu skaņas, bet tomēr savā skanējumā ir oriģināli. 

Mūsdienās sitaminstrumentālistam ir jābūt tehniski attīstītam, jo novitātes mūzikā 

ienāk ar katru jaunu skaņdarbu. Vairs nepietiek tikai ar tradicionālo 

sitaminstrumentu – timpānu, šķīvju un lielo bungu – spēli, bet jāprot spēlēt uz 

glāzēm, izmantot stīgu instrumentu lociņus un jāpielieto modernās tehnoloģijas, 

kuras mūsdienu komponisti partitūrās iekļauj samērā bieži. Viss, kas rakstīts 

sitaminstrumentālistu partijās, ir jāprot nospēlēt, tādēļ mūziķi ir spiesti apgūt daudz 

un dažādus paņēmienus, lai to panāktu un klausītājos radītu sajūsmu. 


