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derzona struna gitary potrzebuje okoto kilkunastu se-
kund do calkowitego, naturalnego wyga6nigcia jej
brzmienia. Aby wcze6niej ten proces zakoriczyö musi

byö drganie struny w jaki6 sposöb przerwane. Mechanizm for-
tepianu, przyktadowo, ttumi strung automatycznie z chwilE po-
puszczenia klawisza. U2ycie pedalu natomiast powoduje od-
dalenie sig stosownych filcöw od strun pozwalajqc im swobod-
nie brzmieö. Technika gry gitarowej czesto przypomina wta§nie
grg z u2ylym pedalem. Zadaniem gitarzysty jest zatem stata
kontrola nad odpowiednim tlumieniem uderzanych wcze6niej
strun. O ile dla pianisty to zwykle zwolnienie pedalu o tyle dla
gitarzysty to czesto do56 skomplikowany proceder.

W przyktadzie 1 do oznaczenia momentu tlumienia u2yty

f est znak stosowany w muzyce fortepianowej oznacz$4cy zwol-
nienie wcze6niej u2ytego pedalu, a zalem powröt do automa-
tycznego tlumienia strun.

Przykl..l

W tym prostym przypadku realizujemy pauzy poprzez poto-
Zenie kciuka na strunp, ktöry na niej pozostaje do momentu
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kolejnego uderzenia (dodatkowe litery umieszczone w nawia-
sach oznaczajq moment polo2enia konkretnego palca na stru-
ne).

Nie zawsze jednak konieczno6ö ttumienia strun oznaczona
jest znakiem pauzy.

W przykladzie 2 d2wigki arpeggia naktadajq sig, zlewaj4
sig ze sobq (znak pedalu) i aby oddaö ich faktyczne brzmienie
nale2aloby ten fragment oznakowaö w podany sposöb.

Chcqc zachowaö harmonicznq selektywno6ö moment roz-
poczgcia ka2dego nowego akordu powinien byö zarazem mo-
mentem ttumienia poprzedniego. Nale2y tu zastosowad techni-
kg röwnoczesnego stawiania wszystkich palcöw prawej rgki na
odpowiednie struny. Palce lewej rgki co prawda röwnie2 biorq
udzial w ttumieniu kolejnych akordöw, ale jest to tylko czg6cio-
we, nie w pelni kontrolowane, dlatego leZ zalecam wariant z
u2yciem prawej rgki.

Kiedy mamy do czynienia z konkretnq liniq melodycznqczy
odrgbnym gtosem zlewanie sig d2wigköw jest calkowicie nie-
wskazane. Przyklad 3 to typowy, dwugtosowy przebieg melo-
dyczny zu2yciem pustych strun w glosie basowym. Zapis nuto-
wy nie jest calkowicie zgodny zlaktycznym brzmieniem zagra-
nego fragmentu. Wierniej graficznie oddaje to inny, komputero-
wy zapis midi tzw. matrix. D2wigki przedstawione sq za pomoca
podtu2nych prostokqtdw, w ktörych dokladnie widaö nie §lko
poczqtek, ale i moment zakofczenia d2wigku. Klawiatura po le-
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Przykl. 3

wej stronie wskazuje wysokosci nut. llustracja 1 przedstawia glos basu z
przykJ.3 zgodny z zapisem nutowym: kolejne d2wigki bzmiqtylko do mo_
mentu zagrania nastgpnego. llustracja 2 przedstawia z kolei rzeczywiste
brzmienie: zamiast docelowych warto6ci pötnutowych d2wigk kolejno ude-
rzanych strun przeciqgniety jest praktycznie a2 do korica drugiego taktu.
D2wigkizlewajq sig ze sobE co ma niewqtpliwie negatywny wplyw na kla-
rownosö tego glosu. Jak temu zaradziö? Nale2y natychmiast po uderzeniu
kolejnych strun tlumiö poprzednie za pomocE kciuka. pzeöwiczmy lo (przykl.
4). Upodobnienie znaku tlumienia do nuty wskazuje dodatkowo, o ktörq strung
chodzi. Zagralmy teraz oba gtosy z przykladu B z przeöwiczonym, wytlu-
mianym basem. Dla pordwnania zagrajmy to le2bez proponowanej techniki
ttumienia i zadecydujmy czy wklad pracy jest wart efektu.
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Czgsto problem tlumienia strun mo2na rozwi4zaö poprzez wygodniej-
sze opalcowanie. Oto fragment znanej etiudy N. Coste,a (przykl. S). Za_
miast niewygodnej do tlumienia pustej struny A, po ktörej nastgpuje pusta E
korzystamy z mo2liwosci grania tego d2wigku na szöstej strunie. Tlumienie
d2wigköw z udzialem palcöw lewej rgki jest znacznie prostsze. Wystarczy
przecie2 tylko palec zdjqö ze struny aby przerwaö jej brzmienie. Dla kciuka
kilkukrotne ttumienie tej samej struny jest tak2e latwiejsze od,,skakania,'ze
struny na strung.
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Samo zdjgcie palca lewej rgki ze struny nie zawsze jednak rozwiqzuje
do kofca ten problem. ZagrEmy fragment z przykladu 6. Zdejmuj4c palec
1 z szdstej struny wprowadzamy jq w lekkie, niekontrolowane drganie. W
efekcie slyszymy niepo2qdane odezwanie sig pustej struny E. Aby temu
zaradziö nale2y w momencie zdjgcia palca süumiö strung ktadec na niq
kciuk. Podobnych sytuacji jest w utworach wiele, warto wigc po6wigciö im
nieco uwagi.
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Czasami istnieje konieczno6ö üumienia wigkszej
ilo6ci strun. W przykladzie Z realizaqa pauzy nie
jest mo2liwa poryzez postawienie palcdw prawej rgki
na struny jak w przykl. 2. Wygodnym i efektywnym
sposobem w takich wypadkach jest u2ycie wska-
zujqcego palca lewej rgki. Jak widaö w przyl4adzie,
dociska on 6 strung, ttumiqc röwnocze6nie pozo-
state.
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lm czg6ciej zwracamy uwage na tlumienie niepo24danych

d2wigk6w tym bardziej uwra2liwiamy na nie nasz sluch. Ude-
rzai4c jedn4,jedynq strung slyszymy nie tylko jej d2wigk. Drga-
nie jej przenoszone jest w mniej lub wigkszym stopniu na pozo-
stale struny. Odzywa sig takze caly szereg alikwotdw. W "nor-
malnych" sytuacjach alikwoty wzmacniajq brzmienie doSÖ ci-
chejprzecie2 gitary, wspomagaj4c nas w grze. lstniejq jednak
momenty, w ktörych mogq naprawdg przeszkadzaö. Przykla-
dem mo2e byd poczqtkowy temat fugi lub inny, bardzo odkryty
fragment utworu grany na wiolinowych strunach. ldealnie do tlu-
mienia nadaje sig tu kciuk prawej rgki. Kladqc go na wszystkie
pozostale, ni2sze struny z petnym efektem zapobiegamy ich nie-
po2Edanym drganiom (fot. 1).

Powrödmy jeszcze raz do przykl. 3, a dokladniej do taktu 2 w
g6rnym glosie. Istnieje tutaj du2e prawdopodobiefstwo zlewa-
nia sig d2wigköw w dwöch miejscach, a mianowicie w momen-
cie zej6cia z pustych strun E orazH. W przyktadzie 8 miejsca
le zaznaczone sq legatur4 (pamigtajmy jednak, 2e jest to efekt
niepo2qdany). D2wigkijednego, tego samego glosu nie powin-
ny sig nigdy na siebie nakladad, tzn. nie powinny byd slyszalne
röwnocze6nie i nie dotyczy to tylko intenrvalu sekundy. Nailepiej
jest wyobra2aö sobie konkretny glos czy melodig doslownie jako
Spiew lub te2 granie instrumentu dgtego, kt6ry przecie2 nie
potrafi wydobywaö dw6ch dZwigköw röwnocze6nie. Niepo24-
dany efekt nastqpiwtedy, gdy palce lewej rgkl stawiamy na struny
przesadnie prostopadle. W konkretnych liniach melodycznych
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powinni6my stawiaö je bardziej ptasko aby rlwnoczeinie z za-
granym d2wigkiem tlumily strune poprzedniq (fot. 2).

Czgsto w wieloglosowej grze palce bywajq na tyle zatrud-
nione, 2e 2adnaz wy2ej podanych metod nie jest w stanie roz-
wiqzaö problemu tlumienia. Momentöw zej6cia z jednej na dru-
g4 strung jest w utworach wiele. Ptaskie ukladanie palcöw lewej
rgki jest czesto niemo2liwe lub co najmniej niewygodne. God-
nym polecenia sposobem w takich przypadkach jest tlumienie
strun wcze6niej uderzonych palcami prawej rgki przy röwno-
czesnym uderzeniu innej struny. llustruje to dokladnie öwicze-
nie (przykl. 9). Nalezy je rozszerzyö takze o inne kombinacje
palcowe. Metoda ta wymaga trochg przygotowania, niemniej
jednak goreco do niej namawiam. Jest to jedna z najbardziej
efektywnych, a zatazem najczg6ciej przydatnych metod tlumie-
nia. Dzigki niej konkretne melodie czy glosy w naszych utwo-
rach mog4 staö sig bardziej przejrzyste, bardziej zrozumiate dla
stuchacza.

Realizowanie pauz oraz Sci6le z tym zwi4zany problem tlu-
mienia strun nie nale2qmo2e do pienvszoplanowych aspektöw
gry na gitarze. Doltlczq one bardziej szczegc>low, kosmetycz-
nych nluansdw, ale zwracajEc wla§nie uwage na drobiazgi na
pewno podnosimy poziom i profesjonalizm naszej gry.

Wiq2e sig to czgsto z wigkszym nakladem pracy, dodatko-
wym wysilkiem ale czy2muzyka, ktörq gramy nie jest tego war-
la?
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