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\ /\ / zaleZno6ci od postepu d2wigkdw dzielimy technicznie gi-
U Y tarowe legato na wstgpujqcei zstgpujqce.

Legato wstgpuj4ce polega na do56 mocnym uderzeniu stru-
ny palcem lewej rgki. Wyjqtkowo trafnym jest termin angielski -
hammer on - uderzyö mloteczkowo. Rzeczywi6cie, naszq lew4
rgkg powinni6my upodobniö do mlotka, gdzie dlori to jego rgko-
je56 a palec to metalowy obuch, pzy czym czubek palca to jego
ostro zakohczona czgSö, natomiast ca{y staw najmniejszy to pta-
ski koniec obucha (ilustracja 1). Jesli pordwnamy proceder ude-
rzania palca lewej rgki w strung do wbijania mlotkiem gwo2dzia
lo zauwa2ymy wiele podobienstw i analogii.

OdlegloS6 palca od struny
Jest oczywiste, 2e mlotek musi znajdowad sig w odpowied-

niej odlegto6ci aby sila uderzenia byta dostatecznie du2a. Po-
dobnie nasz palec - przed momentem uderzenia powinien znaj-
dowa6 sig wysoko nad strunq. Tylko z takiej pozycji mo2e jq
odpowiednio mocno uderzyö - fot. 1. Mimo, 2e mowa jest o sile
nie powinni6my wykonywad tego silowo tylko technicznie. lm
bli2ej struny znqdujq sig palce przed uderzeniem tym wigksza
tendencja do nadmiernego zaanga2owania mig6ni rgki, co jest
czgstym powodem ich pzemgczenia i niepo24danych bölow
Silq, potrzebnq do uderzenia struny powinna by6 energia
potencjalna uniesionej dtoni a nie mig6nie rgki. Jest to chy-
ba jedyny moment kiedy wysoko uniesione palce sq technicz-
nie uzasadnione, w pozostalych przypadkach powinny znajdo-
waö sig mo2liwie blisko strun.
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Legato

Legato to termin oznaczq1cy mo2liwie doktadne tqczenie nastepujacych po
sobie d2wigköw. Dla gitarzysty legato jest jednym z podstawowych sposoböw
artykulacji a zatazem jednym z najtrudniejszych. W wigkszo6ci odpowiedzial-
na jest zalQ technikg lewa rgka choö mo2liwe jest r6wnie2legato praworecz-
ne. Przyirzyjmy sip aspektom tej wa2nej techniki i sprdbujmy rozwi4zaö jei
typowe problemy.

Powierzchnia styku ze strune
Nie bytoby sensowne wbijaö gw62d2 oslro zakonczon4czg-

Sciq mlotka bo zbyt mata bylaby szansa trafienia z wigkszej od-
legüo6ci. Lepiej nadaje sig do tego ptaska, o wigkszej powierzchni
czg6ö metalowego obucha. Podobnie, przesadnie "klasycznie"
ustawiony palec, ktdry uderza strung tylko swojq koricowqcz?-
SciE ma mniejsze szanse na dokladne trafienie struny. Wska-
zane jest wigc ustawienie palca bardziej plaskie, o wigkszej
powierzchni styku ze strunq - fot. 2. W sytuacji na fot. 1 i 2 ko-
rzystne jest bardziej ukoSne, niemal2e skrzypcowe ustawienie
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dtoni w stosunku do strun. Zaletq jego jest dtu2sza droga palca do struny i wigksza powierzchnia kontaktu ze strunq podczas
samego uderzenia. Dopuszczalne jest lekkie zginanie najmniejszego stawu co dodatkowo zwigksza plaszczyznp styku ze strunq,
alakZe ma pozytywny wplyw na ogölne rozlu2nienie dloni.

Gwiczenie legata
Bardzo dobre efekty przynosi öwiczenie legata samE lewq rgkq. Poniewa2 struna nie zostaje uprzednio wprowadzona w drga-

nie, wyra2niejsza jest kontrola nad sednem problemu tzn. silq i efektem samego uderzenia. Proponujg kilka praktycznych öwiczen.
Bierze w nich udzial tylko lewa rpka. Sprdbujmy wyobraziö sobie doslownie mlotek i gw62d2 z ilustracji 1.

W öwiczeniu 1 pojedyncze palce, niczym nie skrgpowane, do6ö wysoko uniesione kolejno uderzaj4 odpowiedni4 strung. Po
uderzeniu powinny wröci6 do swojej pozycji wyj6ciowej, nie zostaj4c na strunie (öwicz. 1).

W dwiczeniu 2 kolejno jeden z palcdw uderza strung, podczas gdy pozostate le2E swobodnie w miejscach oznaczonych nutami
mniejszych rozmiardw. Palce poto2one na strunach nie powinny ich dociskaö lecz jedynie lekko na nich spoczywad, co zapewni
rpce jak zwykle wa2ne i konieczne - rozluZnienie. Uderzajqcy palec unie6my do6ö wysoko nad strung. Mocny efekt uderzenia
spröbujmy uzyskaö technicznie, przy minimalnym u2yciu mig6ni. W wypadku zmgczenia rgki natychmiast przerwijmy öwiczenie.
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Legato zstgpujqcepolega na szarpnigciu struny palcem le-
wej rgki. Samo szarpnigcie powinno byö lekkie, estetyczne dla
ucha. Postuguj4c sig terminologiq prawej rgki mo2liwa jest tech-
nika tirando i apoyando.

Stosujqc leworgczne tirando omijamy sqsiedniq strung pod-
noszqc palec po momencie szarpnigcia nieco w görg (fot.3).
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Zalelqjego to: wyrdwnany, odpowiednio tagodny elekt powsta-
tego dZwigku, lu1na rgka oraz korzystna, gotowa do kolejnej
akcji pozycja palca nad strunq.

Nie polecam (z malymiwyj4tkami) techniki apoyando pole-
gajqcej na poto2eniu palca po szarpnigciu na sqsiedniej strunie.
Cechuje go zbyt mocny, mato este§czny dZwigk a pozycja pal-
ca jest mniej korzystna. Odleglo6ö migdzy koricem struny a miej-
scem jej szarpnigcia jest przy technice legato bardzo krötka i

przypomina granie przy podstawku a stosowanie apoyando w
tych rejonach nie jest brzmieniowo korzystne.

Podczas öwiczenia legata istnieje tendencja do nadmiernego
napinania mig6ni rgki lote2 zwracalrny szczeg6ln4 uwagg na jej
rozlu2nienie. Nie dwiczmy dtugo zbyt trudnych fragmentöw. Dobre
efe§ przynoszq czestsze, ale kr6tkie podej6cia. Warto czasami
zreztlgnowaö z wybrzmienia pozostalych d2wipk6w, np. akordu
wybierajqc pewn iejsze, wygod n iejsze opalcowanie. W dwiczen iu 3
zawarte sq wszystkie mo2llwe kombinacje palcowe i nale2y je wy-
konywad bez udziatu prawej rgki. Cyfry w ksZalcie nut wskazujq,
ktdrym palcem lewej rgki i z ktdrego miejsca na gryfie nastgpuje
szarpnigcie. Grajmy je metodq staccato, zwalni$4c nacisk struny
po ka2dym dZwigku.Wszystkie öwiczenia wykonujmy wolno i do-
kladnie, an'tracdlqc uwagg na rozlu2nienie rpki.
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Prryktadnutowy-a-d

ar-b

Ozdobniki i tryle
Ozdobniki i tryle to polqczenie obu kierunkdw legata.
Przyklad nutowy - a , to typowy, bardzo czgsto wystgpujqcy

ozdobnik. Przy niedokladnej realizacji najczg§ciej szwankuje
czg6ö mloteczkowa bo jest ona wbrew pozorom trudniejsza od
nastgpujqcego bezpo§rednio po niej legata zstgpuj4cego. Szar-
panie strun jest po prostu dla instrumentu strunowo-szarpane-
go bardziej naturalne od uderzania. Powinni6my zalem zwröciö
szczegölnq uwagg na prawidlowe wykonanie uderzenia mto-
teczkowego, wykorzystuj4c powy2sze sugestle i öwiczenia do-
lyczqcej tej techniki. Zreasumujmy: wysoko uniesiony palec,
wigksza powierzchnia styku, ewentualne, lekkie zginanie naj-
mniejszego stawu ibardziej uko6ny uklad dtoni, szczeg6lnie w
rejonach strun wiolinowych, alak2e jak najmniejszy udziat mig-
§ni, wykorzystujqc w uderzeniu energig uniesionej dtoni.

Nastgpujece po tym szarpnigcie powinno byö w tym wy-
padku do6ö mocne poniewa2 realizuje ono nutg gtöwnq, kt6ra
powinna byö akcentowana.

Mordent w przykladzie b stwarza innq trudno6ö - palec po
uprzednim szarpnigciu musi powröcid do swej pozycji wyj6cio-
wej ito zdecydowanie mocnym uderzeniem. Najlepsze rezulta-
ty przynosi u2ycie dwöch r62nych palc6w. lntenual sekundy wiel-
kiej rozpoczyna palec "4" a koficzy "3", sekundg malq rozpo-
czynamy "3" ako{czymy "2".

Podobna zasada do§czy trylu - przyklad c . Wielokrotne
uderzanie tego samego dZwigku rozs4dniej jest gra6 rö2nymi
palcami. Zauwa2my,2e piani6ci röwnie2 to stosujq uderzajqc
wielokrotnie ten sam klawisz. Opröcz typowego, leworgcznego
trylu ciekawe rezultaty daje u2ycie palc6w prawej rgki na dw6ch
s4siednich strunach. Brzmiqone bardzo dosadnie i efektownie.
Aby wykonaö tryl dostatecznie szybko nale2y u2yö wszystkich
mo2liwych palcöw i to w odpowiedniej kolejno6ci. Przyklad d
przedstawia typowq kadencjg, w ktdrej u2ycie prawej rgki jest
korzystne poniewa2 legato leworgczne nale2aloby wykonaö
wyjqtkowo trudnq i niewygodnq kombinacjq palcowq - "3" "4".

Tapping
Tapping to swoiste pol4czenie legata lewej i prawej rgki. Jest

to technika stosowana güownie na gitarze elektrycznej, coraz
czg6ciej jednak pojawia sig we wsp6tczesnych kompozycjach

Przyklad nutowy * f

R.H. R.H.

mapap

röwnie2 na gitarg klasyczn4. Wskazujqcy palec prawej rgki pel-
ni tu rolp przedtu2enia lewej rgki - fot. 4. Mo2liwe jest w ten
sposöb legato o du2ej rozpigto6ci interwatdw na jednej strunie
co daje bardzo ciekawy efekt brzmieniowy i harmoniczny. W
przykladzie nutowym e pienarszy d2wigk wykonujemy wskazu-
jqcym palcem prawej rgki. Polega to na lekkim szarpnigciu struny
do göry z pozycji XII progu (R.H. pull), co prakycznie jest pra-
worgcznym legatem zstgpujqcym. Kolejne dwa d2wigki wyko-
nujemy tradycyjnq metodq legata leworgcznego (L.H.). Czwarty
z kolei dZwigk - wysokie "e" to praworpczne legato wstgpujqce
realizowane zn6w przez wskazujqcy palec prawej rgki, ktdry
udeza strung na Xll progu (R.H. tap), koficz4c tym samym cykl
czterech dZwigkow. Bezpo6rednio po tym rozpoczynamy na-
stepny cykl czlerod2wigkowy szarpiqc strung palcem prawej
rgki itd. Przyktad f przedstawia typowy tapping tröjdZwigkowy.
Uniezale2nienie sig od u2ycia pustej struny stwarza mo2liwo6ö
grania absolutnie dowolnych akordöw w dowolnych tonacjach.
Eksperymentujmy, tak2e na pozosta|ych strunach, to wspaniata
zabawa a zatazem nauka harmonii.
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