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mniejszego stawu, przeciwne do kierunku
uderzenia. Przy uderzeniu tirando, palec po-
winien z naturaln4 swobod4, do6ö daleko od-
chyliö sig w kierunku dloni. WielkoSciE tego
odchylenia sterujemy migdzy innymi sitg ude-
zenia. Zwröömy baczn4 uwagg na to, zeby
palec poruszal sig tylko w jednym, prostopa-
dlym kierunku, nie odchylaj4c go w bok. Samo
uderzenie to krdtki impuls, po ktörym nastg-
puje rozlu2nienie. Palec powraca wiec natych-
miast jak sprg2yna do punktu wyj6cia, po
czym nastgpule uderzenie kolejnym palcem
itd. W uderzeniu apoyando palec pozostaje
na s4siedniej strunie a2 do momentu uderze-
nia kolejnym palcem.

W szybszych tempach istniejq jednak
nieco inne zasady. Podobnie jak w opisywa-
nej w poprzednim odcinku technice arpeggio
musimy zadbaö o odpowiedni4 przvczepno6ö
palcdw do struny. Zapewni nam to nastepuiE-
ce öwiczenie: öwicz.2. Litery umieszczone w
nawiasach to moment stawiania palca na stru-
ng, bez nawiasdw - moment uderzenia.Wy-
konujEc to öwiczenie w wolnym tempie uzy-
skuiemy rodzaj staccato. Od momentu jed-
nak przej§cia z biegu wolniejszego w szyb-
szy, podobnie jak z chodu w bieg, nie slyszy-
my efektu staccato poniewa2 d2wigki nastg-
pujE po sobie bardzo szybko. Uzyskujemy w
ten sposöb doskonalq przyczepno6ö do stru-
ny, palce doslownie klelq sig do niei, co iest
warunkiem decydujqcym o szybkiej grze.
Unikajmy podobnych öwiczefi na pierwszej
strunie poniewaZ fiak sqsiadujqcej struny
pozwala na zbyt du2y odstgp palc6w.

Momenl zmiany strun
Do trudniejszych aspektöw grania gam

nale2y moment przejScia z jednej struny na
drugq. Problem nie le2y tylko w zmianie pal-
c6w. Przy zmianie strun powinno wspotpra-
cowad cate przedramig, ktöre lekko opiera-
my na kancie pudla rezonansowego tu2 za
stawem tokcia. PrzenieSmy teraz kilka razy
rgkg z pierwszej na sz6st4 strung po luku,
traktujEc miejsce oparcia przedramienia jako

o5. Na fot 3 widzimy tor, po ktdrym porusza

Öwicz.2

sig rgka. Zastosujmy lo w öwicz.3 granym po

lednym d2wigku na strunie. Ten sposdb po-
ruszania sig rgki w duzym stopniu ulatwia nie-

wygodny moment zmiany strun i korzystnie
wplywa na ptynno6ö wykonywanych gam.
Palce sE niemal wypychane peez przedra-
mig w kierunku sqsiedniej struny. Litery
umieszczone w nawiasach sugeruiq podkla-
danie palcdw na kolejne struny jeszcze przed
ich uderzeniem, zgodnie zzasad4z öwicz.2.

W kolelnym öwiczeniu uderzamy ka2dq
strung po dwarazy. To röwnie2 dobra okazja
do zastosowania metody gry zalecanel w
öwicz. 2. Aby zatrudniö takze lewE rgkg pro-
ponujg zestaw tryton6w: öwicz. 4. Grajmy je
a2 do mo2liwie najwy2szej pozycli. Fakt, Ze
granie poza Xll progiem jest trudne i niewy-
godne najlepiej Swiadczy o tym, 2e nie nale2y
tych rejonöw w öwiczeniach unikaö.

Kolejne öwiczenie (öwicz.S) rozwija syn-
chronizacjg obu r4k. Poprzez dodanie jednej
szesnastki (takt 5/1 6) nastgpuje korzystna
zmiana opalcowania prawej rgki. Gamy zstg-
pujqce wygodniej jest graö kombinacjq
I rn,wstgpujqce natomiast m i, co powinni6my
mied tak2e na uwadze opalcowujqc tragmenty
gam w utworach.

l(ombinacie [aloowc
W wielu przypadkach standardowa kom-

binacja I m jest gorsza, mniej korzystna. Oso-
biScie preferufg m abo z$muj4 one centralnq

pozycjg w6röd palc6w i tworzE znakomitE
przeciwwagg dla kciuka.

Nasza rgka to szereg zale2nych od sie-
bie Sciggien i mig§ni. lch uzale2nienie od sie-
bie jest w 2yciu codziennym (chwytanie
przedmiotdw itp.) korzystne, w graniu na istru-
mencie - nie. Naszym celem powinno byö
catkowite uniezale2nienie ich od siebie. Jak
tego dokonaö? Öwicz4c gamy tylko kombi-
naci4 i m nie osiqgniemy tego celu. Chcqc je
w petni od siebie uniezale2niö nale2y w röw-
nym wymiarze öwiczyö mnie! wygodne kom-
binacjejak: m a, i m a, i a, m a i itp. Niejestto
strat4 czasu. Naszym celem powinno byö
doprowadzenie do wysokiel sprawno6ci tech-
nicznej ka2dej z nich. Czgstsze ich stoso-
wanie w grze ogromnie zwigksza mo2liwo6ci
techniczne calej rgki, naszego motoru.

JeSli chodzi o bardzo szybkie tempa to
znakomicie nadaje sig to tego: a m i.Yllqcza-
j4c do akcji trzeci palec to dodanie wy2sze-
go, szybszego biegu. Tam, gdzie kohczq sig
mo2liwo6ci dwöch zaczynajq sip trzech pal-
c6w. Pewnq niedogodno6ci4 jest ich niepa-
rzysto6ö w stosunku do najczgSciej wystg-
pujqcych parzystych grup szesnastkowych.
W miarg jednak czgstszego ich stosowania
przestaje to byö problemem, natomiast mo2-
liwo§ci grania w bardzo szybkich tempach
ogromnie wzrastajq. To nie jedyna korzy§ö.
Znamy doskonale problem niewygodnego,
krzy2owania sig palcdw przy zmlanie struny
graiEc tradycyinq metod4 i m, co ma niew4t-
pliwie niekorzystny wplyw na plynnosö wy-
konywanych gam. Odpowiednie, dodatkowe
u2ycie trzeciego palca mo2e catkowicie zni-
welowaö tg niewygode.

Czgsto wystgpujq w utworach krötkie,
szybkie fragmen§ gam. PowinniSmy szcze-
gölnie zwracaö w nich uwagg na wygodne
opalcowanie a mo2liwo6ci jest zazwyczl wie-
le. Oto propozycla opalcowania fragmentu z
pierwszej wariacji F. Sora na temat Mozarta
(przykt. nutovry 6). Pierwsze 4 d2wipki gamy
(zaznaczone klamrq) grane sA praktycznie
technikq tremolo, ktör4 potrafimy sig postugi-
waö w bardzo szybkich tempach.

Cwicz.3
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Polö2my p na lrzeci4 oraz a na drug4
strune jeszcze przed rozpoczgciem tej krdt-
kiei gamy. Zastosowanie uderzenia tirando
wydaje sig sensowne obok przewa2alqcei w
tej wariacji techniki legato. Apoyando zbyt
wyrö2nialoby sig swojE sitq brzmienia.

W wigkszo6ci gam ilo6Ö przypadaj4cych
d2wipk6w na jednq strung röwna sig liczbie 3.
To kolejny argument aby czg5ciej u2ywaö
trzech palcdw. Oto przyktad opalcowania
gamy E-dur: przykl.nutovvy 7.

Obok podanych propozycii i dwiczeh po-
lecam granie gam chromatycznych na
wszystkich strunach, w rö2nych kombina-
cjach palcowych, tak2e powy2ej Xll progu.

Ulycie GzwailGgo [alca
Rozwöj techniki gitarowel wyeliminowal

najmniefszy palec prawej rgki z gry. Co za
strata! Harfi6ci go nie odrzuc$4 a ptzeciez
technika uderzania strun na obu instrumen-
tach ,est bardzo zbli2ona. Jest on czg§ciq
dtoni i bierze udzialw systemie potqczef Scig-
gien i mig§ni reki, majEc tym samym wplyw
na wzajemne uzale2nienie pozostatych pal-
cdw. JeSli celem naszym jest niczym nieogra-
niczony aparat gry to nie powinni6my go a2
tak ignorowaö. Fakt, 2e jest on krötszy od
innych jest mankamentem, z kt6rym mo2na
sobie poradziö. Srodkowy palec, du2o dlu2-

Öwicz.5
I

Przykl. nutowy 6

il

Przykl. nutowy 7
I

szy od wskazujqcego nie przeszkodzit do
wyksztalcenia podstawowej pary palcdw lak4
jest kombinacja I m. Problem ten rozwiqzalem
w ten spos6b: poniewa2 preferuig swobodne
uginanie najmnielszych staw6w, cala dloti
obni2a sig nieco w kierunku strun co w du-
zym stopniu niweluje rö2nicg w dtugo6ci pal-
c6w a dodatkowo usztywniai4c go w malym
palcu eliminujg j4 calkowicie. Sprawa uginania
i usztywniania stawdw powinna byö przez nas
w petni kontrolowana. Preferujqc jednq, nie
odrzucam drugiel, wzbogacaj4c tym röwnie2
mo2liwo6ci artykulacyine. Poczqtkowe pröby

wprowadzenia tego "nowego"palca sq doSÖ

trudne, ale w moim przypadku po dwdch la-
tach pracy (do§6 intensywnei) mogg stwier-
dziö, 2e sta{ sie petnowarto6ciowq czgSci4
aparatu gry. To uczucie otrzymania cudow-
nego prezentu. Wyra2nie zauwazalna iest
takae wyzsza sprawnosc techniczna i nie-
zale2no§ö pozostalych palcdw.Wprowadze-
nie go do gry to kolejny, najwy2szy bieg. Gru-
py czterech szesnastek i kombinacja e a m i
pasuj4 do siebie 'lak ulaf' a mo2liwo§ci iego
zastosowania na tym sig przecie2 nie koi-
czq. Sceptycznie nastawionych namawiam
chocia2 do pröby stosowania go w sztucz*
nych fla2oletach, do ktdrych poprzez swoie
korzystniejsze od serdecznego palca umiej-
scowienie idealnie sig nadaje.

Öwiczenie gam powinno nale2eö do co-
dziennego rytuafu instrumentalisty. Pod pojg-
ciem gam niekoniecznie musimy rozumieÖ
konkretne durowe czy molowe. Wigcel po-
zytku mo2e przynie§d granie ich element6w,
jak np. repetycle w Öw.4. lstotnym aspektem
prawidtowego öwiczenia sq jego pozytywne
rezultaty. Niektöre z nich przynoszq natych-
miastowy efekt: np. zmiana opalcowania na
korzystniejsze. lnne dajE czekaÖ na siebie
trochp dlu2el np. odczuwalny wzrost tempa
wykonywanych gam czy zmiana aparatu gry.

Jeszcze inne to inwestycja, kt6ra przynosi
efek§ po latach np. ewentualne wprowadze-
nie do gry malego palca itp. Cierpliwo6d iwy-
trwalo6ö sq warunkiem postepu. Codzienne
öwiczenia powinny mied swöj plan, nawet wie-
loletni nie pozbywajqc sig lednak tu i dwdzie
cudownej w graniu na instrumencie sponta-
nicznoSci. Korzystajmy z istniej4cej literatury
fachowej, ale pröbujmy te2 wtasnych sit, bqd2-
my w tym odwa2ni i kreatywni. Öwiczenia
techniczne niekoniecznie muszE byÖ tylko
pracq, ztem koniecznym. CiEgty, widoczny
postgp, jaki zapewnia codzienne, rozs4dne
öwiczenie motywuje do dalszej pracy i mo2e

daö obok po2ytku tak2e wiele rado§ci, czego
serdecznie 2yczg.
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