
7-dniowy Kurs Perkusji - Dzień 5 (PIĄTEK) 
 

Dzień dobry w piątym dniu kursu! 
 
Dziś lekcja mocno techniczna, ale jednocześnie bardzo muzykalna, więc zachęcam do ogrywania 
opisanych dziś schematów. Omawiamy niezwykle przydatne systemy gry, tzn. paradiddle i tzw. granie 
linearne (liniowe). 
 
1.Paradiddle pojedynczy, podwójny i potrójny. 
 
Paradiddle jest połączeniem uderzeń pojedynczych (“para”) i podwójnych (“diddle”). Istnieje wiele 
rodzajów paradiddle, w zależności od ilości uderzeń pojedynczych i ich kombinacji względem 
podwójnych. Najprościej mówiąc mamy: 

- paradiddle pojedyncze (4 rodzaje) 
- paradiddle podwójne (6 rodzajów) 
- paradiddle potrójne (8 rodzajów). 

 
Z przyczyn technicznych skupimy się na wybranym 1 przedstawicielu każdej z tych trzech grup. 
 

(1) Paradiddle Pojedynczy - najbardziej powszechnym jest paradiddle o takiej budowie: 
 

 
Jest to baza, którą trzeba dobrze wgrać rękoma, aby pójść dalej. 
 
Jak ogrywać paradiddle, by ręce wykonywały go sprawnie? Oto kilka sposobów: 
 
-ćwiczymy w wolnym tempie i  w pełnym skupieniu, 
-staramy się aby brzmienie było wyrównane - obie ręce brzmią tak samo, niezależnie czy 
grają jedynki, czy dwójki, 
-dodajemy akcenty w różnych miejscach paradiddle (np. kolejno na: 1, 2, 3 … 8 ósemkę), zachowując 
stały układ pracy rąk, 
-ćwiczymy crescendo i decrescendo (coraz głośniej i coraz ciszej), zachowując stały układ rąk, 
-ćwiczymy na różnych instrumentach, np. na padzie, werblu, tomie, hihacie, ridzie, itd, 
-zwiększamy prędkość, gdy już wychodzi w wolnym tempie. 
 
A teraz rozwijamy to ćwiczenie, przenosząc ręce na tomy. Najprościej jest przenieść rękę prawą i ten 
zabieg utworzy bardzo efektowne ćwiczenie: 
 

 
Możemy tę formę wykorzystać do budowy groovu - więcej w materiale filmowym dzisiejszej lekcji. 
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Przenosząc kończyny na zestaw, uzyskujemy niezwykle efektowny groove: 

 
Trzeba jednak spełnić kilka warunków, aby podział ten miał sens muzyczny: 
1.Ręce pracują swobodnie (dobrze wgrana figura), by paradiddle właściwie “siedział” rytmicznie, 
2.Odpowiednia dynamika - mocno i pewnie zagrana stopa oraz werbel na 3 (lub gdyby 
zapisać ćwiczenie szesnastkowo - na 2 i 4), dużo ciszej grane ghosty i hihat (lub ride). 
 
Możemy dodać stopę w kilku innych miejscach (przede wszystkim tam gdzie gramy hihat), aby 
rozwinąć ten groove i nadać mu innego kształtu. 
 
 

(2) Paradiddle Podwójny - liczymy do trzech lub sześciu (triolowo lub ósemkami w metrum 6/8, 
12/8 itd.). 

 
Dwie pary uderzeń naprzemiennych “wydłużają” paradiddle do postaci trójkowej, stąd określenie 
podwójny. 
 
To ćwiczenie także trzeba dobrze wgrać rękoma (werbel / pad), aby móc je efektownie 
wykorzystywać na całym zestawie.  Warto też akcentować na pierwszą ósemkę grupy (tak samo jak 
w paradiddle’u pojedynczym, opisanym wyżej). 
 
Konsekwentnym rozwinięciem tego paradidle, będzie - tak jak poprzednio - przeniesienie rąk na tomy. 
 

 
 
Tym razem przenosimy prawą i lewą, wyciszając uderzenia pomiędzy tomami do ghostów, a bardziej 
wyraziście akcentując uderzenia na tomach. 
 
Gdy zamienimy zapisanego powyżej ghosta na początku drugiej grupy na akcent i dodamy stopę na 
pierwsze uderzenie pierwszej grupy, otrzymamy bardzo efektowny groove. 
 
A teraz forma mocno ugroove’iona - przenosimy prawą na hihat lub ride, dodając stopę: 
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Możemy oczywiście zagęszczać groove, dodając stopę w miejsce granego hihatu, poza tym wybrane 
uderzenia lewą ręką można zagrać na tomach, zamiast ghostami - będzie jeszcze ciekawiej. 
 

(3) Paradiddle Potrójny - dochodzi jeszcze jedna para uderzeń naprzemiennych, przez co układ 
jest znów parzysty (tutaj zapisany szesnastkowo): 

 
Ciekawym wariantem tego ćwiczenia jest akcentowanie pierwszego z wszystkich trzech grup 
uderzeń naprzemiennych (trzy razy prawą w pierwszej połowie taktu i trzy razy lewą w drugiej), z 
wyciszeniem pozostałych uderzeń do ghostów. 
 
I wersja z udziałem tomów: 

 
Ręce przenosimy symetrycznie - prawą ”do dołu” tomów (od pierwszego do trzeciego), a lewą ”ku 
górze”. 
 
I jeszcze postać groove’owa paradiddle potrójnego. 

 
Mamy tym razem już bardziej skomplikowane ćwiczenie, z gęstszą stopą, aby podział lepiej osadzić. 
 
Używanie tak gęstego grania jak paradiddle ma zastosowanie przede wszystkim podczas grania 
wypełnień / przejść, solówek, krótkich przerywników. W większości sytuacji muzycznych granie 
całego przebiegu paradiddle na zestawie jako regularny groove okazałoby się zbyt hałaśliwe (gęste). 
 
 
2.Granie linearne (liniowe). 
 
To nie tylko konkretne zagrywki techniczne, ale też odrębny sposób myślenia rytmem, a w rezultacie 
zupełnie oryginalne technicznie efekty muzyczne. 
Granie liniowe polega na uderzaniu w jednym momencie tylko w jeden instrument, bez nakładania się 
na siebie instrumentów, np. hihatu i stopy, hihatu i werbla, itd. 
 
To bardzo efektowny sposób gry, nie wymagający od grającego dużej szybkości rąk, ale za to dobrej 
koordynacji rąk i nóg. Oto pierwszy przykład podziału liniowego: 

 
Wypełniamy prawą ręką na hihacie szesnastkami przestrzeń pomiędzy stopą i werblem. 
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Aby jednak ułatwić sobie zadanie i uczynić podział ciekawszym, wprowadzimy innowację, wstawiając 
ghosty grane ręką werblową pomiędzy hihatem. 
 

 
Jeśli posiadasz dwa hihaty (prawa i lewa strona zestawu), bardzo ładnie zabrzmi taki podział grany 
prawą na hihacie z prawej strony (zamkniętym na stałe), a lewą opisane tu ghosty również na hihacie, 
ale głównym - z lewej strony (zamkniętym stopą). Do tego lewą akcent na 2 i 4 na werblu. 
 
Kolejny przykład podziału liniowego, ciekawy ze względu na przesunięcie werbla z 2 na 2i. 
 

 
Druga połowa taktu jest także bardzo użyteczną figurą, również użyteczną całotaktowo, jako 
niezależny groove. 
 
I jeszcze jeden podział liniowy, z gęstszą tym razem stopą. 
 

 
W tym wypadku werbel przesuwamy z 4 na 4i, a szesnastkę przed nim gramy dodatkowo 
napędzającą puls stopę. 
 
3.Wypełnienia - paradiddle’owe i liniowe. 
 

(1) Paradidle’owo 
 
Jak już wspomniałem, “gęsto ścielony” paradiddle wykorzystujemy częściej jako efektowny 
wypełniacz, niż stałą figurę groove’ową.  

 
W pierwszym przykładzie wypełnienia, ciekawa sytuacja - stopa tworzy paradiddle z rękami (czyli 
zamiast układu PLPP, mamy układ: S R S S   R S R R, S - stopa, R - ręce). 
 
To kolejny sposób “myślenia” paradiddlem - stopa vs ręce - nie tylko prawa vs lewa ręka. 
 
Przejście to zabrzmi dobrze także z tomami - przenosimy wybrane uderzenia z werbla na tomy. 
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A teraz drugie wypełnienie paradiddle’owe. 
 

 
Użyłem tylko jednego fragmentu (połówka paradiddle), kończąc uspokojeniem - werbel + hihat na i. 
 

(2) Liniowo 
 
Podziały liniowe możemy z łatwością urozmaicać, zamieniając hihat grany pomiędzy stopą i werblem 
na tomy - już sam ten zabieg tworzy bardzo efektowne wypełnienia. 
 
Innym sposobem jest budowanie określonych systemów - najczęściej grup, które wypełniają takt, np.: 
 

 
Grupą budującą to wypełnienie jest schemat: P L S P L S P L S P L, S-stopa). 
 
Zacznij od prostszej formy tego przejścia, grając wspomnianą wyżej grupę tylko na werblu i stopie 
(obie ręce uderzają w werbel, zgodnie z podanym w nutach schematem kolejności rąk). 
 
Możemy oczywiście w dowolny sposób przekształcić brzmieniowo to wypełnienie, używając innych 
instrumentów granych rękoma niż te w zapisie. 
 
Drugie wypełnienie opiera się na wspomnianym wyżej sposobie zapełniania tomami przestrzeni 
pomiędzy stopą i werblem. 

 
Aby zredukować gęstość, po werblu na 4 darujemy sobie już tomy, grając dużo subtelniejszy hihat. 
 
Mam nadzieję, że podane w tej lekcji ćwiczenia mocno Cię zainspirują. Faktem jest to, że trzeba wiele 
czasu poświęcić każdemu z systemów (paradiddle, podziały liniowe), aby czuć muzykalność tych 
układów i swobodę grania, jednak nie ma nic piękniejszego jak to gry ręce “same” prowadzą, za 
sprawą wgranych wcześniej układów, które używamy już później nieświadomie, jako efekt ćwiczeń. 
 
Materiał filmowy ilustrujący tę lekcję znajdziesz TUTAJ (https://youtu.be/B0xlTbFkKKg). 
 
Do jutra! Obiecuję, że weekend też będzie pracowity! :) 
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