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lal czQsto t]ze[a stroiG gitarEfl

lafti iest niezawoilny srus6[ st]oieniap

To zalezy z jak4 gitar4 mamy do czynienia. Gdyby§my - bardzo
pobie2nie!- podzielili nasze instrumenty wg jako6ci na 3 klasy: A

- wysoka, B - Srednia i C - niska, to wolalbym omöwiö tylko klasy A
iB.Przez klasq C rozumiem przypadkowo, czqsto wadliwie wykona-
ne instrumenty, ktörymi moim zdaniem nie nale2y siq zajmowaö, bo
nie powinno sig graö na czym6, czego sig nie da nastroiö.

Je6li wigc mamy gitarq, kt6ra stroi r6wnomiernie na calej dlugo-
§ci gryfu, i jeszcze trzyma ströj przez jaki6 czas, to w zasadzie wystar-
czyloby raz-dwa razy dziennie. 54 jednak r62ne ,,ale i

Najwa2niejsze parametry przy strojeniu, to struny oraz zmia-
na wilgotnodci i temperatury powietrza. Nowe struny szybciej sig

rozstrajaj4, z kolei stare (np. czgsto grane dwumiesiqczne) ju2 nie
trzymaj4strojtt.Z zasady cierisze struny (np. naci4glow albo medium

tension) szybciej sig rozstrajaj4 od grubszych (np. extra hard ten-

sion).2 tym wi42e siq nastqpny problem. Nasze rgce tei.wplywaj4
na strojenie.

Pierwsza sprawa to tzw. intonacja, czyli sposdb przyciskania
struny palcami lewej rgki. Nikt nie robi tego idealnie pod k4tem

prostym, ale u osöb o wadliwej technice zdarza sig podci4ganie
strun o takim odchyleniu,2e dobrze nastrojona gitara w ich rqkach
nie bgdzie stroiö! Druga sprawa to potliwo6ö r4k - nadmierna lle
wplywa na strojenie. Wtedy trzeba z zelazn4 regularno6ci4 wycieraö
instrument po ka2dym graniu.

fak najlepiej nastroiö gitarg? Sposob6wjest wiele. Powszechnie

znane s4 dwa,w zasadzie mechaniczne - na tuner (stroik) i na pi4ty prög (choö,

prawdq m6wi4c, wymaga on odrobiny sluchu). Ja chcialbym wspomnieö o dwöch
do6ö skutecznych sposobach ,,na sluch I

Pierwszy - to fla2olety. Po ustaleniu (np. za pomoc4 kamertonu) wysokodci
struny E1 sprawdzamy fla2olet,,e" na VII progu struny ,{5. Nastqpnie por6wnu-
jemy fla2olet,,e" na V progu struny E6. Powinien sig zgadzaö.W ten sam sposöb

sprawdzamy parami struny ,{5 -D4, D4-G3 oraz El-H2.
Drugi - na oktawy. Rdwniei zaczynamy od ustalenia wysoko6ci struny El.

PöLniej sprawdzamy oktawy - ,,e" na strunie d4 oraz pust4 86. Potem dostrajamy
kwintg, czyliIH na strunie A5. Dopiero do niej (co mo2e sig wydawaö dziwne)
pust4 H2. Wreszcie do dlwigköw,,g" na strunie El i E6 dostrajamy pust4 G3.

Potem gramy takie chwyty, iebykaida pusta struna wyst4pila ze swoj4 okta-
w4, czyli na przyklad e-moll, a-moll, D-dur i G-dur. I ju2.

Krzysztof Cyran

Automatyczny tuner do
gitary i basu QwikTune
QT1 1. Dystrybutorem tych
tuneröw w Polsce jest firma
Emi Trade: www.emitrade.pl
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