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Jerzy Koenig - gitarzysta i

pedagog. Na sta'le mieszka w
Niemczech gdzie uczy gry nagita-
rze, nagrywaw swoim prywatnym
studio i koncertuje. Laureat wielu
konkurs6w polskich i zaganicz-
nych, m.in. Konkursu RTVw Pary-
2u w '1981 roku i w Belgradzie w
1984. Dokona'lwielu nagrah tele-
wizyjnych i radiowych. Wydal W-
te CD, zawieajaca m.in. nagrania
na 2ywo, zarejestrowane podczas
koncertu w Koszalinie.

Leura tQka UitarZysty

1. Sila nacisku [alc6w
Jednym z powszechnych btgdöw jest

zbyt mocny, niekontrolowany nacisk palcöw
na struny. Wywodzi on sig z tego, ze mocny,
pewny nacisk palca zapewnia osiqgnigcie
czystego, pozbawionego nieprzyjemnego
brzgczenia niedociSnigte! struny d2wigku.
Akus§cznie jest zatem w poz4dku, ale eko-
nomicznie - nie.

Chodzi oto, aby osiqgnqö maksymalny
efekt przy minimalnym wysitku ita regula
dotyczy wla6ciwie wszystkich technicznych
aspektöw gry na instrumencie.

Kontrolowanie tego zjawiska jest utrud-
nione faktem, i2 niekoniecznie przejawia sig
on konkretnym rodzajem bÖlu czy innych do-
legliwo§ci. Wyra2nie jest widoczny, ale w
ogölnym efekcie poziomu grania. Cierpi na
tym przede wszystkim precyla wykonaw-
cza, wszystko wydaje sig trudne, a przy-
jemno5ö samego grania jest w du2ym stop-
niu ograniczona.

Jak zatem sprawdziÖ czy naciskamy
zbyt mocno?

Poniewa2 nie posiadamy aparatu do po-
miaru nacisku proponujg problem podej6Ö z
drugiej strony. Spröbujmy zagraö jakiS d2wigk
zbyt lekko (np. ,,b" na pierwszej strunie na 6
progu) w ten spos6b, 2e palec zaledwie do-
tyka strung, nie dociskajqc jej. Slyszymy
przyttumiony d2wigk w rodzaju pizzicalo.
Proszg leraz bacznie obserwowaö jak za-
chowuje sig rgka. Jest na pewno calkowicie
rozlu2niona bo nie wykonuje 2adnej pracy.

Palec dotyka jedynie swobodnie struny. To
przyjemne uczucie rozlu2nienia i tatwo6ci
oraz braku jakiegokolwiek wysitku. Ot62 to
jest sedno sprawy - takie uczucie powinno
nam towarzyszy ö podczas calej naszej gry.

Jak to osiqgnqö? Na razie zagraliSmy jeden

d2wigk i to przytlumiony. Spröbujmy doci-
snqö strung lerazw ten sposöb aby nie-
przyjemniebrzgczala, a wigc co6 pomigdzy
poczqtkowym pizzicato a dobrze brzmi4cym
d2wigkiem. Wta6nie takich d2wigk6w na ogol
unikamy. Obserwujmy ponownie naszq rgkg.
Uczucie rozlu2nienia jest wciqz podobne jak

w poprzednim öwiczeniu. W tym momencie
jeste6my ju2 bardzo blisko celu. Doci6nijmy
ostroznie strung tak, aby powstal prawidto-
wo brzmiqcy d2wigk, ale zachowujqc roz-
lu2niony stan rgki jak w poprzednich
dwöch öwiczeniach. Nale2y t eraz na zmia-
ng pröbowaö wszystkie trzy rodzaie naci-

sku, szukajqc lekko6ci i uczucialatwoSci tak2e
przy pdno brzmiqcym d2wigku. Dodawajmy

stopniowo kolejne dZwigki, przenoszqcle tak-
2e na kolejne struny, a w dalszej kolejno6ci
na utwory.Wracajmy czgsto do tego Öwicze-
nia bo to najlepszy sprawdzian tego, czy na-
cisk naszych palcöw jest prawidtowy a wigc
mo2liwie najl2ejszy, wciqz poröwnujqc
stan rozlu2nienia rgki.

2. Mieisce nacislu
Kolejnym wa2nym ekonomicznie aspek-

tem naszej gry jest miejsce, w ktörym umiej-
scawiamy palce pomigdzy progami. Opinia,
2e palce powinny byö stawiane mniel wigcej
w potowie drogi migdzy pro2kami nie ma zad-
nego racjonalnego uzasadnienia. Znöw tro-
chg eksperymentujqc, zagrajmy jaki6 dZwigk
z palcem umiejscowionym przy samym pro-
gu, naciskajqc mo2liwie najl2ej, ale uzysku-
jqc prawidtowy d2wigk.feraz nie zmieniajqc
sily nacisku stopniowo odsuwajmy palec od
niego - d2wigk pogarsza sig. Wniosek im bli-
2ei pro2ka tym lepiej poniewa2 kosztuje to
najmniej wysitku. Stawianie palcöw bezpo-
Srednio przy progu ma jeszcze jednq zaletg:
odczuwalny opör pro2ka na jaki napotyka
palec jest doskonalym punktem orientacyj-
nym dla grajqcego.

28o w ww. sw iatgitary.c om.p I



§firarsztaty

3. l(at slawiania palcdw

na strunach
Odlö2my na chwilg instrumenti ptzyjrzyj-

my sig uwa2nie naszej dloni: opuSdmy calq
rgkg w dd, tak aby zwisata, calkowicie roz-
lu2niona. UnieSmy jq teraz w görp i przfirzy-
majmy jE tak jakby6my mieli przed sobq gryf
gitary, ale koniecznie calkowicie bezwtadnie
opuszczalEc palce dtoni. (fot. 1 ).

Przeanalizujmy ksztalt palcdw: widzimy,
ze stawy palca wskazujqcego uginajq sig nie-
co mniej ni2 u pozostalych palcdw. Zwröömy
röwnie2 uwagg na stopieh ich naturalnego
zaokrqglenia. Przenie6my tetaz lakq lu1nE
dlofi na struny. Nasza rgka znajduje sig w
punkcie zerowym, nie wykonuj4c jeszcze
2adnej pracy. Oczywiste staje sie teraz
stwierdzenie, 2e im bardziq odchodzimy od
tego ukladu podczas grania tym wigcej kosz-
tuje to pracy i wysifku - i odwrotnie.

W klasycznym ukladzie (fot.2) wygina-
my palce na ksztalt rnloteczköw aby nie prze-
szkadzaly sqsiednim strunom i jest to uza-
sadnione i sluszne, ale tylko w pewnych sy-
tuacjach: gtöwnie w grze akordowej lub poli-
fonicznej, wszgdzie tam, gdzie gramy röw-
nocze6nie na sqsiadujqch ze sobq strunach.
Poröwnujqc obie fotografie widzimy, 2e punkt
zercwy, w ktdrym to rgka jest najbardziej
swobodna i naturalna (fot. l) röZni sig od kla-
sycznego ukladu, w ktdrym to rgka musi sig
nieco wysilid aby uzyskaö taki ksztalt palc6w
(fot.2). Wniosek: palce wyginamy bardziej tylko
tam, gdzie to jest absolutnie konieczne, w
pozostalych sytuacjach uklad palcdw powi-
nien przypominaö wizerunek z fot.1.

Ustawmy teraz palce na kolejnych pro-
gach w V pozycji na pieruuszej strunie w ukla-
dzie klasycznym, jak na tot.2. Zwr5ömy przy
tym uwagg, aby rgka bylalu2na i swobodna.
Nastgpnie przeniesmy wszystkie palce na
sz6stq strung, nie zmieniajqc przy tym uktadu
rgki, tak aby palce bardziej sig wyprostowaly,
le2qc prawie calkowicie na pozostalych stru-
nach (fot.3). Patzlak2e'. przyklad nutowy.

Tak w*a5nie powinna wyglqdaö rpka gra-
jqca w rejonach strun basowych. lm bli2ej stru-
ny pieruvszej palce stopniowo wyginajq sig w
naturalny sposöb w kierunku klasycznego
ukladu. Zagrajmy najlepiej gamg A-dur w lV
pozycji. Sprdbujmy zastosowaö powy2sze
zalecenia, stopniowo zmniejszajqc k1l zgig-

V

cia stawdw w miarg zbli2ania sig do strun ba-
sowych.

4. Palec wskazuiaoy
Stawy palca wskazujqcego sE z natury

mniej wygigte ni2 u pozostalych palcöw. To
röwnie2 powinni6my mieö na uwadze, a
wiec nie starajmy sig go "dopasowa6" do po-
zostalych. Palec wskazuj4cy ukladamy za-
tem bardziej ptasko bo taka jest jego natura.
Optycznie powinien przypominaö chwyt bar-
re, ztqr62nicq, 2e dociska tylko jednq strung
podczas gdy pozostala czg6öle2y swobod-
nie na sqsiednich. Spelnia to jeszcze jednq
po2yteczn4 f unkcjg a mianowicie - tlumienie
strun, ktöre nie biorq udzialu w grze.

Godnym polecenia jest czgstsze stoso-
wanie techniki grania palcem wskazujqcym,
tzw.pivot (z angielskiego: o§). Przyciskajqc
przykladowo tylko pienruszq strung palec po-
zostaje wyprostowany, nie dotykajqc jednak
pozostalych, pozwalajqc im swobodnie
brzmieö. Taki uktad palca wskazujqcego
jest korzystny z powoddw omawianych wy-
2q a zarazem bardzo praktyczny. Zagrqmy
teraz öwiczenie z przykladu nutowego, gra-
jqc na zmiang chromatycznie na strunie
pieruuszej i szöstel. Zastosujmy dwa warian-
ty: w pienwszym uktadajmy palec wskazujqcy
na pienrvszej strunie jak natol.2, w drugim za6
wariancie jak na fot.4.Wariant drugi wydaje sig
o wiele korzystniejszy bo kosztuje mniej pracy.
Wskazujqcy palec znajduje sig ca{y czas w
pobli2u strun basowych, gotowy do akcji. To
tylko prosty przyktad. Podobnych sytuacji w
utworach spotkamy wiele.

5. Bane
Barre to uktad czgsto stosowany na gi-

larze.Wruz ze wspomagajEcym go kciukiem
ma za zadanie dociskaö wigkszq ilo56
sirun rdwnocze6nie, co pociqga za sobq zu-
2ycie wigkszej iloSci energii, bgdqc niestety
cz?sl4 przyczynq przem?czenia mig6ni. Po-
lecam öwiczenie Johna Duana, kt6re zdecy-
dowanie wzmacnia odpowiedzialne za ten
chwyt mig6nie'. nale2y rozlo2yö szeroko ga-
zetp o niezbyt twardym papierze i zmiqd jq do
postaci mieszczqcej sig w dtoni kuli, rozpo-
czynal4c w centralnej czg6ci,bez pomocy
drugiej rgki. Powtarzajmy to raz dziennle. To
dobre öwiczenie r6wnie2 dla prawej rgki.

Chwytem barre poslugujmy sig ze szcze-
g6lnq ostro2noSciq. Kciuk powinien go wspo-
maga6, a nie brad calq pracg na siebie. Nie
wolno dwiczyö go zbyt dtugo. Czgstym btg-
dem jest dlugotruuale usitowanie dociskania
go a2 do zadowalajqcego efektu. Niestety, je-
dynym skutkiem takiego öwiczenia jest prze-
mgczenie mig6ni.

Nale2y podjqö kilka pr6b, krötko przyci-
skajqc struny, po ktörych koniecznie musi
nastqpi6 rozlulnienie. Poniewa2 jest on jesz-
cze nie gotowy brzmieniowo, mo2e lepiej nie
dra2niö uszu, nie uderzdlqc strun prawE re*
kqprzy ka2dej nowej prdbie przycisku. Nie
dopuSdmy do zmgczenia mig§ni. Je5li ju2 do
tego dojdzie to odt62my instrument i wr66my
do niego p62niej. Przeplatajmy öwiczenie trud-
niejszych fragmentöw z innymi, dajmy szan-
sg rgce odpoczEd, najlepiej grajqc w prze-
rwach samq prawq rgkE. Szukajmy zawsze
najkorzystniejszego ukladu palca na strunach.
Czgsto nie ma potrzeby dociskania wszyst-
kich strun. Nasz wskazujqcy palec jest bar-
dzo gigtki i wykorzystujmy ten fakt. Ten sam
efekt mozna uzyskaö czgsto przy mniejszym
naktadzie sily. Najlepiej zobrazuje to chyba
przyktad akordu h-mollw drugiej pozycji, gdzie
barre obejmuje 5 strun ale muszq by6 doci-
Snigte tylko struny 1 i s.Wyginajqc palec w
formie tuku (fot.S) dociskamy z pelnym efek-
tem obie struny wkladajqc w to o wiele mnlej
pracy ni2przy niepotrzebnym dociskaniu po-
zostalych, wewnetrznych strun (na fotografii
dla lepszej widoczno§ci pozostale palce unie-
sione s4 w görg).To tylko przyklad. Ekspery-
mentujmy sami bo warto.

Od strony technicznej nasza gra powin-
na polegaö na ciEgtej kontroli pracy migSni
albowiem mo2liwo6ci ich sq Sci5le ograniczo-
ne. Po ka2dym wysilku musi nastqpiö rözlu?-
nienie. Wykorzystujmy do tego ka2dq, nawet
najmniejszq okazjg.Takimi sq np. zmiany po-
zycji czy akord6w. B4d1my krytyczni w ka2-
dym szczegöle naszego grania. Zadawajmy
sobie czgsto pytanie: czy to co w tej chwili
gram jest ekonomicznie optymalne? Czy do-
ciskam struny mo2liwie n{lzej? Mo2e mogg
jeszcze co6 utatwi6, usprawniö?

Tylko ci4gle eksperymentowanie, wnikli-
wa analiza problemöw, na ktöre napotykamy
oraz wyci4ganie wnioskdw z popelnianych
btgdöw zapewni nam postgpy adekwatne do
godzin pracy nad instrumentem. Szukajmy
zawsze najtatwiejszych rozwiqzafi , obserwuj-
my naturalne tendencje naszego organizmu.
lm naturalniej tym latwiej. Mistrzowie, ktdrzy
osiqgngli ju2 wysoki poziom gry tak wtaSnie
robiq i dlatego, kiedy gra1E, wszystko wydaje
sig takie latwe i proste. I ty mo2esz zostaö
mistrzem - umiejgtnie pracujqc nad instru-
mentem.
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