
Jednym z najbardziej charakterystycznych instrumentów w muzyce ludowej Beskidu
Śląskiego są gajdy. Gajdy są instrumentem dętym drewnianym z grupy aerofonów
stroikowych. Pojawienie się gajd się na terenie Beskidu Śląskiego związane jest z
wędrówką pasterzy wołoskich podczas ich migracji przez Karpaty. 
Pochodzenie nazwy gajdy jest słowem gwarowy, które powstała "na Istebnym". W gwarze
istebniańskiej utrzymuje się do dnia dzisiejszego czasownik "gajdować", określający ruch
wiatru. Ponieważ ruch wiatru jak i ruch powietrza przy grze na instrumencie wyrażał się
pojęciem "gajdować", stąd instrument otrzymał nazwę gajdy. Natomiast grający na tym
instrumencie to gajdosz, w liczbie mnogiej – gajdosze. Gajdosz zazwyczaj występowała ze
swoim towarzyszem skrzypkiem, a w gwarze zwanym hóślistą. Instrument ma złożoną
budowę i wymaga od budowniczego znajomości różnych technik i metod pracy z
drewnem, metalem, skórą. Poszczególne elementy to: gajdzica, róg przedni, kłódka,
koziczka, hók, róg zadni, dymlok, miech i stroiki.
Poszczególne elementy wykonuje się z różnego rodzaju gatunków drewna: - z drewna
cisowego, drewna sliwkowego, drewna jabłoni, drewna z wiśni.
Sercem dźwięku gajd jest piszczek - stroik - Piszczek - rodzaj stroika klarnetowego, to on
odpowiada z brzmienie gajd. Gajdy posiadają dwa stroiki: mniejszy – w piszczale gajdzicy.
większy – stroik basowy w hóku. Tradycyjnie wykonywane są z drewna czarnego bzu,
dzikiej róży i trzciny.
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C Z Y  W I E S Z ,  Ż E . . .
Gajdy różnią się od dud tym, że: - gajdy nadyma się specjalnym miecham, dzięki
czemu gajdosz może jednocześnie śpiewać, a dudy nadymane są ustami.
W pracowni Jana Wałacha zachował się jeden z pierwszych instrumentów Jana
Kawuloka - znanego budowniczego gajd z Istebnej, a sam Jan Wałach na nich grywał.

Z A D A N I A
Czy mając zdjęcie instrumentu potrafisz nazwać jego poszczególne elementy?
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