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Go zro[iG z [olQcymi
oRuszlamifl

861 opuszköw palcöw lewej rqki jest

problemem pocz4tkuj 4cych gitarzystdw,
ktörych palce dopiero od niedawna maja
kontakt ze strunami. Dla naszych opuszk6w
jest to nowe do6wiadczenie i zupelnie nowe
zadanie, dlatego te2 bgdq potrzebowaly cza-

su,2eby sig do niego przystosowaö. Do mo-
mentu kiedy odpowiednio stwardniejq, b6l
bqdzie czym6 naturalnym i nieuniknionym.
Mo2na go jednak zlagodzii mocz4c palce w
wodzie zlrlydlem. Nie przesadzajmy zatem
z (wiczeniem w pierwszych tygodniach.
Stopniujmy ilo6ö czasu przeznaczonego na
iwtczenie, codziennie wydfuiaj4c go o kiika-
na6cie minut.

Problemem jest te2 sam instrument.
Czqslo zaczynamy na zlych, trudnych do
grania gitarach. Zröbmy wtedy przynajmniej
tyle ile mo2na, aby przystosowaö j4 do na-
szych potrzeb. Struny powinny znajdowa(
sig na odpowiedniej wysoko6ci ponad pro-
gami (ok.0,5cm nad 12 progiem).Uzywanej
gitarze wychodzi na dobre wymiana strun
na nowe. Struny nylonowe s4 latwiejsze
do grania ni2 stalowe. fe6li jednak chcemy
Swiadomie graina stalowych to dobierzmy
odpowiedni4 ich gruboSö (twardo6ö).Kupu-
j4c komplet stalowych strun zwrdömy uwagg

na grubo6ö struny El. 013 to do6ö twardy
komplet, 012, 011, 010 s4 odpowiednio la-
godniejsze. JeSli chodzi o nylonowe struny to
polecam naci4g,,normal" (a nie np.,,hard').
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Czy mozta uczf sig samemu? Czy
lepiej z nauczycielem? Pltania powaine
- wymagajq dluZszej odpowiedzi. Moim
uczniom na poczqtku zadajg zazwyczaj
dwa pytania:
l. Co umiesz?
2. Co chcesz graö?

Zawsze,rrawet je6li odpowiedi na pierwsze
pltanie brzmi: ,,nic", drq2ymy temat
dalej: jak4 muzykg lubisz, czy grasz na
innym instrumencie, cry §piewasz? KaLdy
powinien w ten sposdb ustaliö punkt
startu i (nawet tylko szkicowo) mety
swojej gitarowej drogi.

Na starcie nale2y (konieczniel) oceniö

wlasne zdolno§ci mrzyczne. Dobrze jest

zdai siq na kogo§ zaufanego - znajomego
muzyka lub dobrego nauczyciela. Wa2ne jest

pozyt)'wne podej6cie do samego siebie, bo
wedlug statystyk 80% ludzi jest zdolnych
mrzycznie,a tylko 20 % niezdolnych, wiqc
nawet jak na pocz4tku co6 nie wychodzi, to
najprawdopodobniej z powodu tremy.

JeSli za6 idzie o metq, to wbrew po-
wszechnemu mniemaniu, nie ma wielkiego
znaczenia, czy kto6 chce graö prtblicznie, czy

tylko prl.watnie, dla siebie. To tak jakby kto6

stwierdzil, ze poniewai nie chce byi zawo-
dowym kolarzem, bgdzie pedalowal tylko
praw4 nog4, a lewa bgdzie swobodnie zwisaö.

Muzyka jest sztuk4 wymagaj4c4 wyj4tkowej
dyscypliny i sposöb pracy jest w obu przy-
padkach taki sam.,,Po drodze" dostosowuje
siq tylko repertuar, ilo6ö öwiczenia, ostro6ö

analizy r 6 Lny ch problemöw.
A czy z nauczycielem, czy samemu?

Moje do6wiadczenia pokryrvaj4 sig ze sta-

tystyk4 - zgodnie zkrzyw4Gaussa, tylko
l0-20 o/o ponadprzecigtnie zdolnych nadaje

sig na samouköw. A przeciez sukces to nie
tylko zdolno6ci - przede wszystkim praca.

Zasad4jest,2e im wigksze zdolno§ci, tym
mniej potrzebujemy pedagoga. |ednak wielu
znajomych samouköw chwalilo sobie choö

przelotny kontakt z nauczycielem.
Krzysztof Cyran
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Do6ö szybko moinanarcryö sig kilku-
nastu podstawowych akorddw Ale nie po-
winni§my zaczynaö od akord6w pelnych, na
6 strunach. fednym z podstawowych blgdöw
popelnianych na pocz4tku nauki jest fal<t,Le

öwiczymy zbyt trudne chwyty. Czgsto pierw-
szym kontaktem z gitar4s4 pröby nauczenia
podstawowych akordöw, a 6-strunowe chwy-
ty s4 w wigkszo6ci zbyt trudne jak na pocz4-

tek nauki. Efektem tego s4 röinego rodzajt
nieprzyjemne b6le rqki, opuszköw palc6w,
mig6ni itp.

WaLn4 zasadq jest, ze tale?y öwiczy ö

latwe, a nie trudne rzeczy. Aby wyöwiczyt
te trudne nalezy je wpierw ulatwiö.Zamiast
akorddw 6-strunowych mo2emy z röwnie
dobrym efektem graö prostsze, 3-struno-
we. Wigkszo6ö podstawowych akordöw to

wspölbrzmienie trzech röLnych dZwigk6w.
Chwyty obejmuj4ce 6 strun podwajajq tylko
ich podstawowe skladniki.

Poni2sze diagramy (ilustr.l) przedstawia-
j4 takie wlaSnie proste,3-strunowe chwyty,
kt6re s4 jednoczeSnie pelnowartoSciowymi
akordami. 54 one te2 odpowiednim przy-
gotowaniem do tych trudniejszych. Wyko-
rzystajmy do tego podany zestaw iwiczeiz
ilustr.2. Pamigtajmy przy tym aby rderza(
piörkiem lub kciukiem tylko 3 struny (wio-
linowe).

ferry Koenig
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