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ferry Koenig - giturysta
i pedagog. Na state mieszka
w Niemczech gdzie uczy gry
na gitilze, nagrywa w swoim
prywatnlm studio i koncertuje
Laueat wielu konkus6w
polshch i zagrmicaych, m.in.
Konkursu RTV w Pary2u w
1981 roku i w Belgradzie w
1984. Dokonal wielu nagraf
telewizyjnych i radiowych.
Wyilal p\rtg CD awieraj4c4
m.in. nagrmia na Z,ryo,
zareiestrowme podczas
koncertu w Koszalinie.

Mimo, ii wydaje sig

to absurdalne to
jednak do pewnego

stopnia moie
gitara nailadowad

murmurando ch6ru.
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ama gitara nie jest cze§ciq
standardowego skladu
orkiestry symfonicznej.

Istnieje natomiast do6ö ju2 bogata
literatura na gitar€ jako instrument
solowy z towarzyszeniem orkiestry
albo lepiej ujmujqc, partnerskiego
dialogu z orkiestr4.

lnstrumenty
strunowo-szarpane

Najbli2szym gitarze brzmieniowo
i technicznie instrumentem
orkiestrowym jest bez w4tpienia
h arfa. To takze przeciez
instrument strunowo-szarpany.
Technika uderzania strun
jest pordwnywalna do tej2e
wykonywanej pr aw 4 r gk4 pr zez
gitaruy stg. Charakterystycznym
sposobem gry na harfie s4 szeroko
r ozlozole akordy. Wykor zy strj 4c
odpowiedni4 gitarow4 technikg
arpeggio moZna uzyskaö ten tak
typowy, harfowy efekt. Polega ona
na ze6lizgiwaniu jednego z palciw
po kolejnych strunach.

PrryW.L to fragment 3 czg§ci
Concierto de Aranjuez. Joaquin
Rodrigo czgsto proponowal w

swych utworach ten ciekawy i
efektowny rodzaj arpeggia.

Tremolo gitarowe to wyj4tkowo
lubiana technika gry. W kontek6cie
naszego tematu to dwa instrumenty
röwnoczeSnie, a mianowicie
m an d oli n a z tow ar zy szeniem
gitary. Grane piörkiem tremolo
na mandolinie zastgpuj4 szybko
po sobie nastQpujqce uderzenia
trzech palcöw a, ffi, i przy
akompaniamencie realizowanl,rn
przez kciuk. Brakuj4cy dZwiqk
tremo§4cych trzech palcöw jest
trudny do wychwycenia przez
sluchacza pod warunkiem,2e jest
tremolo technicznie optymalnie
wykonywane. Prakryka tczy, 2e

gitarzy6ci borykaj4sig z dwoma
problemami, a mianowicie:
1. zbyt wielki odstep czasowy
migdzy rderzeniem kciuka a
pierwszym tremolujqcym palcem a.

2. zbyt powierzchowne uderzanie
palcdw a, rr, I spowodowane
duzym, trudnym do kontroli
tempem.

Oto kilka praktycznych
wskazöwek kt6re powinny zaradziö
tym typowym problemom:

Ad. I Aby zminimalizow aö

odstgp czasowy migdzy kciukiem a

palcem a r;ialezy p odczas uderzenia
kciuka rdwnoczeSnie podstawiaö
palec a na wta6ciw4 strunq.
Podobny problem opisywalem juZ
w odcinku po6wiqconym arpeggio.

Fot.2 iprrykl.2 ukazuj4 ten
wla§nie decyduj4cy o rdwnym
tremolu moment.W przykl.2 -
(a) oznacza wlaSnie ten moment
polo2enia, podstawienia palca na
strung röwnocze(nie z uderzeniem
kciuka.

Jerzy Koenig

Kolorystyka gry e,

"Gitara to mala orkiestra" - to slynne powiedzenie bylo mottem poprzedniego odcinka.
Przy umiejgtnym i Swiadomym stosowaniu r62nych technik gry mo2e gitarzysta uczyni(
sw6i instrument niezwykle kolorowym w barwy, ktöre moina przyrdwna( do konkretnych
instrument6w orkiestry. Om6wilem jui grupe instrumentriw smyczkowych oraz dgsch.
Najistotniejsrym aspel«em tych por6wnari iest nie tyle doslowna ich imitacja co orkiestrowy,
kolorowy spos6b gry.
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Przykl.3 to propozycja 
.

sprawdzonej metody technicznego
rozwi4zania tego problemu. Polega
ona na celowym skröceniu czasu
pomigdzy uderzeniem kciuka i
pierwszego z dZwigk6w tremola.

Ad.2 Postqpuj4ce po sobie

trzy kolejne uderzenia struny
palcami a, m, i to drugi techniczny
problem. Opr6cz wla§nie tremola,
t9 kolejno§ö palc6w u2ywamy
stosunkowo rzadko. Du2o
czqiciej stosowan4 kombinacj4
jest i, m. Rezultatem jest tremolo
niedokladne, zbyt powierzchowne.
Proponujg öwiczenie, kt6re pomo2e
wyr6wnaö ten niekorzystny bilans.

Podany schemat chromatycznie
postgpuj4cych dilwigkiw w prnykl.4
powinni6my kontynuowaf az do 6
struny. To dobre öwiczenie nie tylko
ze wzglgdw na technikg tremolo.
Ta kombiaacja palcowa mo2e byö
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bardzo przydatna w utworach a
stosujemy j4 rzadziej poniewa2 nie
czujemy siq w niej zbyt mocni.

Ch6r

Mimo, i2 wydaje sig to
absurdalne to jednak do pewnego
stopnia moie gitara na§ladowaö
murmurando ch6ru.

Efekt ten mo2na uzyskaö
pocierajqc w szybkim tempie
wyprostowanym, wskazuj 4cym
palcem prawej rgki struny gitary.

KOLORYSTYKA GRY WARSZTATY

Instrumentv
perkusyjne'

Odglosy rozmai§ch
instrumentöw
perkusyjnych to
ogromne pole do
popisu dla gitary.

Odglosy rozmaitych
instrumentdw perkusyjnych to
ogromne pole do popisu dla gitary.

Do najbardziej efektownych
nalezy z pewno6ci4 tamburo (wl.
bgben). U derzaj4c odpowiednio
kciukiem w struny w pobli2u
podstawka mo2na uzyska ö bardzo
zbli2ony efekt uderzania dloni4 w
blong tamburyra. Dodatkowym
atutem gitary w por6wnaniu do
autentycznego tamburynu jest
mo2liwo6ö wydobywania w tym
czasie konkretnych akord6w. Aby
byly one dostatecznie klarowne
ralezy zwr6cit szczegdlnq uwagg
na struny wiolinowe, kt6re s4 mniej
podatne na rezonans.Aby ten
stosunek wyröwnaö powinniSmy
skierowaö kciuk tak, zeby
struny wiolinowe byty uderzane
paznokciem jak na fot.4.

Du2o ciekawych efekt6w, w tym
wla6nie perkusyj nych zastosowal
Fr. Tarrega w swych wariacjach na
temat Joty (stynna Gran Jota). Oto
fragment 22 wariacji (przyki. 5).

Charakterystyczne brzmienie
w e r b I a rzy skuj e my W zy iuj 4c
struny basowe w okolicach 9 progu.
Nale2y 6 strung podloiyö pod 5.

Najlepiej dokonamy tego palem 1

lewej rgki. Po uzyskaniu momentu
skrry2owania naleiy struny w tej
p ory cji pr zytr zy maö wla6nie I
palcem. Proste uderzenia kciukiem
na6laduj4 pojedyncze uderzenia
werbla. Czgsto stosowane w tym
instrumencie jest tak2e tremolo,
co daje gitarzystom dodatkowe
pole do popisu. Idealnie nadaje
siq do tego kolejnoSö a, m, i z
proponowanego öwiczenia w
przykl.4. Szczeg6lnie trafnie i
efektownie wykorzystal tg technikg
Fr. Tarrega w 28 wariacji Gran |oty.
Na tle werblowat o br zgcz4cy ch
strun (efekt ter' ozfiacza liter4 T)
wygrywana jest dodatkowo melodia
kolejnej wariacji (przyki. 6).
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Golpe

Pudlo rezonansowe gitary
to istny bEben, z ktdrego mo2na
wydobyö rozmaite akustyczne
odglosy. Standardowe oznaczenie
golpe jest moim zdaniem za malo
pr e cyzy jne. Zalezrrie o d miej sca

i sposobu uderzania uzyskamy
odglosy zbli2one do konkretnych
instrument6w perkusyjnych. I tak:

Brzmienie bqbna basowego
(stopa) przypomina uderzenie
kciukiem wpodstawek.

Zestaw tom-tomöw to uderzanie
plaskq rgk4 w najrozmaitsze
miejsca ptyty wierzchniej.

Lekkie stukniqcie paznokciem
w bok gitary przlryomina z kolei
uderzenie paleczki w kant werbla
(sidestick).

Odglosy rdznej wielko6ci
b o ngo s öw uzyskamy uderzaj4c
kciukiem w bok pudla, najlepiej
na zmiang z uderzeniem jednym
plaskim palcem lub kciukiem przy
korlcu ptyty wierzchniej.

Fot.6 ukazuje przykad takiego
bongosowego dialogu. Zmiefiaj4c
miejsce uderzania zmieniamy
r6wnie2 wyimaginowan4 wielko6ö
bgbenköw. Poprdbujmy, to du2e
pole do eksperyment6w.

W kolejnych dwöch odcinkach
"kolorystyki" przedstawilem
moZliwe do wydobycia z gltary
barwykojarz4ce siq z konkretnymi
instrumentami orkiestry. Co
prawda wymaga to pewnej dozy
wyobraZni, nic nie jest przecie?w
stanie zast4piö ich oryginalnego,
unikalnego brzmienia. Istotne
jest w tym wszystkim uchwytne,
dostatecznie wyraäne, akustyczne
zr 6 znicow anie kolor6w, kt6re
upodobniaj4 gitarq do malej
orkiestry - a w jak duLy stopniu,
zaleiy tyko od jej dyrygenta.

Miroslow DroZdZowski

Miroslaw Droidiowski
- gituzysta, pedagog, kom-
porytor Studia w Atademü
Muzycznej w l-odzi w klasie
gitary prof.. J. Nalepki. Od 1991

roku uczy gry na gituze w PSM
I i I1 stopnia w Piotrkowie Tryb.
i Tomaszowie Maz. OtraTmal m.
in. III nagrodg na MiEd4maro-
dowlm Konkursie na dziecigc4
kompozycjg gituowQ - Rene-
sms Gitary, Mirisk - Gomel
2003.
Posiada w dorobku okolo
200 utwor6w na gitarq solo i
kmeralnych. Wydal autorski
album -Utwory dziecigce na
gitar{' oraz zbiorek,,Utwory
wybrme na gitui' wru z p\.t4
CD. W 2004 roku ukeala si§

iego autorska p\,ta 
"Mireseses-

feres' z nagranimi 14 utwor6w
dokonanlmi przez Marka
Mikulskiego.

N i ezapomniane przeboje r

Jan u sz Poplawski Scherzo

w 6r czo§i kompozytorska

]anusza Poplawskiego
obejmuje piosenki, utwory

instrumentalne na zesp6l rockowy,
muzykg elektroniczn4 i ilustracyj-
n4. Kompozycje wokalne i instru-
mentalne byiy wykonywane przez
zespoly NIEBIESKO - CZARNI,
BUMERANG i FLASH BAND. |ego
piosenki 6piewali: Ada Rusowicz,
Barbara Kowalska, Lidia Stanislaw-
ska, Irena Wierzbicka, Wojciech
Korda, Piotr fanczerski, Stan Borys,
Piotr Buldeski i inni. Nagrania opu-
blikowane s4 na ponad szeiödzie-
siqciu plytach analogowych i CD.
Kilkadziesiqt utwor6w wyduty dt"-
kiem w postaci parqrtur, fortepia-
n6wek i glosöw ztowarzyszeniem
fortepianu lub gitary, na gitarq solo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
Koman Production, Wydawnictwo

Gamma, Wydawnictwo Marek Sart,
Professional Music Press.

Nastrojowe i sentymentalne Scherzo
(do sl6w Bogdana Olewicza) zosta-

lo skomponowane ptzez |anusza
Poplawskiego dla zespolu FLASH
BAND w pierwszym skladzie (1978-

79), w kt6rym lpiewaly jazn\4ca
wokalistka Barbara Kowalska i pio-
senkarka Lidia Stanislawska. Utw6r
pochodzi zkasety lanusz Poplawski

/ Po2egnalny rejs - Farewell Travel,

wydanej podczas trzymiesiqcz-
nego rejsu wycieczkowego statku
pasa2erskiego Stefan Batory w
roku 1988. Byl to ostatni rejs przed
sprzedaniem statku dla armatora
zagranicznego.
Prezentowane opracowanie na gita-
rg solo nale2y do 6rednio trudnych.
Utrzymane jest w gitarowej tonacji
D-dur (z przestrojon4 sz6st4 strun4

D). Efektowny wstqp wymaga sporej
sprawno§ci w szybkim wykonywa-
niu przebieg6w gamowych. Szcze-

göln4 trudno6 t moLe sprawiö gam-
ka w takcie trzecim (i jej powt6rze-
nie w przedostatnim). Zaproporto-
wane rozwi4zanie z u2yciem legato
gitarowego nie tylko ulatwia tech-
niczne wykonanie tego fragmentu,
ale rdwnieZ podkre6la odpowiedni4
akcentacjq i wprowadza ciekawq
artykulacjg. Fla2olety szt,rczne tLyTe
w 7 i 8 systemie wykonujemy za po-
moc4 przyciSnigcia struny na odpo-
wiednim pro2ku palcem lewej rgki,
jednoczesnego dotkniqcia struny w
polowie dlugo§ci jej czytnej czg(ci
palcem wskazuj4cym prawej rgki,
oraz szarpniEcia tej struny trzecim
palcem prawej rgki.
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