
urarszlaty
Jerzy Koenig - gitarzysta i

pedagog. Na stale mieszka w
Niemczech gdzie uczy gry na gita-
ze, nagrywa w swoim prywatnym
studio i koncertuje. Laureat wielu
konkursöw polskich i zagjanicz-
nych, m.in. Konkußu RTVw Pary-
2u w '1 981 roku i w Belgradzie w
1 984. Dokonalwielu nagrafi tele-
wizyjnych i radiowych. Wydat pty-
te CD, zawieajaca m.in. nagrania
na 2)ryo, zarejestrowane podczas
koncertu w Koszalinie.

O prawidlowym uktadzie rgki pisano
i mdwiono ju2 wiele. Praktycznie, ka2dy
gitarzysta wypracowal sobie wtasny, in-
dywidualny uklad, do ktörego sig przy-
zwyczail i ktöry jest dla niego wygodny.
Warto jednak zadaö sobie pytanie, czy
taki uklad jest w stanie sprostaö, teraz
lub w przyszlo6ci, naszym wysokim wy-
maganiom technicznym?

Rgkg mo2emy ustawiö pod najr62-
niejszym kqtem w stosunku do strun.
Nasze wra2liwe na estetykg d2wigku
ucho podSwiadomie zmusza nas do wy-
brania takiego uktadu dloni, w ktdrym
uzyskujemy odpowiedni dla nas rodzaj
d2wigku. Do takiego ukladu dostosowu-
jemy ksztalt paznokci. Najtatwiej efekt ten
jest uzyskad ustawiajqc dlori mniej wig-
cej w ten sposöb:

Pitujqc paznokcie bardziej z lewej a
mniej z prawej strony uzyskujemy na
ogdl zadowalajqcy rodzaj d2wigku, nie
baczqc na wiele istotniejszy problem
motoryki calej dloni.

Taki uklad dloni wymaga niestety
ciqglego podtrzymywania dtoni na tej
wysoko6ci i pozycji nie biorqc pod uwa-
gg naturalnego prawa ciq2enia, ktöre
Sci4ga dton w nieco innym kierunku,
tzn. bardziej w dot. Walcz4c przez caly
czas z silq grawitacji tracimy sporq czg§ö

energii, ktdrej pozostaje juz mniej na
samo granie.

Jaki uklad pozwolilby na wyelimino-
wanie tych niedogodno§ci? Stopniowo
popuszczaj4c dlori z dotychczasowego,
uko6nego ukladu w kierunku w dot, na-
trafimy w pewnym momencie na lekki
op6r kosteczek nadgarstka. To jest mo-
ment, w ktörym nie potrzebna jest 2adna
dodatkowa sila, konieczna do podtrzy-
mywania rgki w poprzednim ukladzie:

JeSli opuScimy jq jeszcze bar-
dziej swobodnie w döt pozbawimy jej
gotowo6ci do akcji.

Do optymalnego uktadu rgki musimy
jeszcze dopasowaö kciuk. Kciuk gitarzysty
to lewa rgka pianisty. Warto wigc po6wip-
ciö mu trochg uwagi. Porusza sig w kie-
runku przeciwnym do pozostalych pal-
cöw i dlatego te2 kciuk i pozostale palce
nie powinny sobie nawzajem przeszka-
dza6. Jest to w petni mo2liwe, je6li wy-
suniemy go mocno w lewo (patrzqc od
strony grajqcego). W takiej pozycji nie
przeszkadza pozostalym palcom, szcze-
gölnie podczas grania na sEsiadujqcych
strunach i posiada du2q swobodg ruchu
o optymalnej sile uderzenia. Szukajqc
nowego, lepszego aparatu gry nie za-
pominajmy, 2e sita przyzwyczalenia jest
du2a iwszelkie zmiany wydajq nam sig

z reguty mniej wygodne ni2 dotychcza-
sowy sposdb gry. Szukamy jednak lep-
szych, naturalnych drög.

Nastgpnym krokiem jest dopasowa-
nie odpowiedniego ksztaltu paznokci. W
nowej pozycji prawdopodobnie paznok-
cie spilowane pod kqtem nie bgdq sig
nadawaö do grania. Sprawa pilowania
paznokci jest jednym z najbardziej in-
trygujqcych tematdw w§röd gitarzystöw.
To sprawa bardzo indywidualna, zale2-
na od naszej wra2liwo6ci estetycznej.
Szukajqc idealnych rozwiqzafi staram
sig zawsze obserwowaö naturg i pod-
porzqdkowywaö sig rozwiqzaniom, ktö-
re dyktuje. ldqc w kierunku, ktöry dyktuje
natura bgdziemy ptzez ni4 wspomagani
i nagradzani. ldealnym ksztattem we
wszechswiecie jest kula i wla§nie okrE-
gly ksztait paznokci spelnia wszystkie
warunki jakich od nich oczekujemy, a im
bardziej bliskie idealnej kolisto§ci tym
lepiej.

rys. 1

Na rysunku widzimy schemat pito-
wania paznokcia idealnie okr4gtego.
CzgSö wystajEca (szara) to zakoficzenie
paznokcia, ktöry bierze udziat w grze.
Linia przerywana to pozostala
czg6ö wyimaginowanego okrggu. Pro-
szg zauwa2yö jakie ogromne korzy6ci
uzyskujemy z takiego a nie innego
ksztaltu: w ka2dym miejscu paznokieö

Prawa rQka UitarZysty
Rgka czlowieka to wspaniala machina, o potencjalnie ogromnych moiliwo§cinch.
Podczas gry na instrumencie stawiamy jej bardzo wysokie wymagania, ktörym
moie w pelni sprostad tylko pod warunkiem, ie bgdziemy sig ni4 odpowiednio
poslugiwaö. Naleiy uzmyslowü sobie, ie podlega ona naturalnym prawomfizyki
i ekonomä. Energig, ktörqposiadamy moiemy rozplanowa| w rflinorodny spo-
sdb. Przy optymalnie ustawionym aparacie gry nie tracimy energü i nie ograni-
c zamy naturalny ch mo illiw o §c i.
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warsztaty rc
jest tak samo okrqgrty, tak samo oplywo-
wy, nigdzie nie haczY, nie zawadza i

mo2na uzyskaÖ ladny, okrqgly d2wigk.
Przy u|dadzie rgki, ktöry polecam "nie

skrobie" podczas grania na basowych
strunach. Zmieniajqc barwg d2wigku
podczas grania (zmieniajqc chwilowo i

celowo k4t uderzania palcöw w strunp)

wci4Z zachowujemy idealnq kolistoSd

naszych paznokci, aco zatym idzie, pod

ka2dym kqtem d2wigk jest estetycznie
przyjemny dla ucha.

Pozostaie ieszcze sprawa omöwie-
nia samego uderzania w strung' Palec
poruszamy za pomoca trzech staw6w, z

ktörych pierwszy idrugi (patrz rys.2) po-
trafimy z latwoSciq i absolutn4 niezaleZ-
noSci4 zginaö, ale tylko w jednq strong,

a mianowicie w kierunku dtoni. Pa-
lec zakonczony jest stawem najmniej-
szym (3), kt6ry nie jest tak niezale2ny jak

pozostate dwa, ale posiada zdolno6Ö
wyginania sig w obie strony. Uderzaiqc
strung mamy do wyboru wszystkie stawy

i ich kombinacje, tzn. ieste6my w stanie

zginaö lub usz§wniaÖ je niezale2nie od

siebie. Na ogot zginamy stawy 1 i 2 przy
jednoczesnym usztywnianiu stawu (3),
gtöwnie przy uderzeniu tirando.

Przy uderzeniu apoyando wigkszo6d
gitarzystdw jednak swobodnie zgina tak-
2e staw (3),w kierunku przeciwnym do

uderzenia:

Nie jest tajemnicq, 2e sPosobem
apoyando latwiei i szybciej mo2na wy-
konywaö gamy ni2 sposobem tirando. A

wta6ciwie dlaczego? Jednym z aspek-

t6w röZniqcych apoyando od tirando jest

wta6nie fakl,2e PtzY a2oyando na

og6t ostatni staw swobodnie uginamy'
Taki rodzaj uderzenia wydaje sig naj-
bardziej naturalny. Przenoszqc te natu-
ralnq cechg na uderzenie tirando mo2-
na uzyskad zbli2onq swobodg, prgdko6Ö

i sprawno66 jak4 cechuje apoyando.
Tutaj röwnie2 dzialai4 prawa ekonomii.

Usztywniaj4c lg czg$ö palca musimy zu-
2ywaö na to czg6Ö energii , aprzy ugina-
jqcych sig swobodnie wszystkich sta-
wach pozostaje nasza rgka absolutnie
rozluflniona. To jeszcze nie wszystkie
korzy6cijakie wyplywajq z takiego spo-
sobu grania tirando. Przy usztywnionym
stawie struna ma stosunkowo maly kon-
takt z opuszk4nakorzy§ö samego pa-
znokcia, zwlaszcza w szybszych tem-
pach, bo po Prostu dla oPuszka, kt6ry
niejako rozpoczyna akcjg, nie pozostaje

zbyt wiele czasu. W efekcie daje to zbyt
metaliczny, zbyt paznokciowy rodzaj
d2wigku. Zawsze zazdro6cilem pocz4t-
kujqcym gitarzystom, grajqcym metod4
bezpaznokciowE, ich pelnego, soczyste-
go brzmienia, ieszcze "nie zepsutego"
paznokciem. ldealnym bytoby polqcze-
nie tych metod. Wy2ej wspomniany ro-
dzaj uderzenia tirando spetnia wla6nie
te warunki. Uginaj4cy sig swobodnie ko-
niec palca daje szansg opuszce na o
wiele dtu2szy kontakt ze strunE, co po-
woduje w efekcie, 2e d2wigk jest bar-
dziej petny i soczysty. Mdwiqc bardziej
fachowo jest to d2wigk o petnej gamie

alikwotdw niskich iwysokich. Mistrz Abel

Carlevaro opisuje w swoich szkolach, 2e

w ten spos6b potrafi wyeksponowaÖ je-
den d2wigk w akordzie, co potwierdza
fakt, Ze ten rodzaj d2wigku jest silniejszy,
pelnieiszy, bardziej no5nY.

Je6li chodzi o kciuk, to efekt pelnego

brzmienia, mo2na uzyskad wyci4gajqc go

mocno w lewq strong (patrzqc od strony
grajqcego), zalecany przecie2 röwnieZ z

innych powod6w, o ktörYch ju2 wY2ei
wspominatem. W takiej pozycji kciuka, w
produkcji d2wigku bierze udzial du2a
czg6ö opuszka.

Chcialbym na koniec dodaÖ, 2e oPi-
sywane tu problemy zwiEzane z apara-
tem gry prawej rgki s4 wynikiem moich

wieloletnich do6wiadczeri, wyn ikajqcych

z polrzeby zop§malizowania techniki gry

i ukladu rgki. Nie jest moim celem pod-
wa2anie innych sposoböw gry. Chcial-
bym jedynie pom6c szukaiqcym izachp-
ciö ich do eksperymentowania. Najlepiej
kierowaö sig star4, dobrq zasad4: je6li

co6 dtu2szy czas nie zdaje egzaminu,
nie spelnia naszych oczekiwah nale2y

szukac innych rozwiqzah podpatruj4c
naturg. W nastgpnym odcinku warszta-
tdw omöwig Praca lewej rgki. I
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i nrzede wszystkim osolY:
- Uinnie Golaiuila
- John Balcluell
- llaue !.om[anlo
- Baymond Henera
- Ghad §miüt
- Jose Pasillas
- Gezary l(ontad
- Jacel Pelc
- Iomel losowslti
- Piot Pnia[ iin.
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