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pedagog. Na stale mieszka w
Niamczech gdzie uczy gry na gi-
tazo, nagrywa w swoim prywat-
nym studio i koncertuje. Laureat
wielu konkursdw polskich i zagra-
nicznych, m.in. Konkursu RTV w
Pary2u w 1981 roku i w Belgra-
dzie w 1 984. Dokonal wielu na-
grai telewizyjnych i radiowych.
Wydal ptyte CD, zawierajAcq
m.in. nagrania na 2ywo, zaeje-
strowane podczas koncertu w
Koszalinie.

Czym iesr I iok
powstoie wlbroto?

Ogölnie mdwiqc wibrato to oscylo-
wanie migdzy dwiema wysoko§ciami
d2wigku, ptzy czym intenryat jest bardzo
zrö2nicowanwy, zale2nie od instrumen-
tu oraz wykonawcy. W wypadku instru-
mentöw dgtych jest to ro2nica migdzy
dZwigkiem podstawowym i nieco ni2-
szym,z reguly okolo öwierö tonu, w tech-
nice wokalnej natomiast dochodzi do
znacznie wipkszych rö2nic, czgsto

puekr aczaj4cych i nte nrval seku ndy wiel-
kiej.

W naturze instrumentu jakim jest gi-
tara mo2liwe jest falowanie migdzy
d2wigkiem podstawowym i nieco wy-
2szym. Powstaje wskutek naciqgania i

popuszczania struny. Metalowe struny
gitary elektrycznej z tatwo6ciq dajq sig
podciagaÖ tote2 chgtnie i czesto stosuje
sig na niej wibrato o do6ö du2ym waha-
niu, dochodzEcym nawet do tercji wiel-
kiej.

to efekt przesunigcia tylko zmiany po-
wierzchni styku ze strunq poprzez lekkie
przekrgcenie palca w lewq strong. Na-
ci4gana w ten sposdb struna zmienia
wysoko6ö tonu na nieco wy2szy. Nastep-
nie powinien palec wröciö do pozycji
neutralnej jak na fot.1 co w efekcie daje
pienivotn4, ni2szq wysoko§d d2wigku itd.
Zwr6ömy uwagg aby powracajqcy palec
nie wychylal sig w prawq strong od swej
podstawowej pozycji. Zasadg naciqga-
nia struny ilustruje jeszcze lepiej sche-
matyczny rysunek.

warsztaty

Wibrato
Wibrato to gitarowy atut, ktöry powinnismy sobie ceniö i umiejetnie wykorzystywac.
Potrafi, jak chyba 2aden inny Srodek ekspresji wi1zaö emocje artystyczne wykonaw-
cy z najwra2liwszymi rejonami percepcji stuchacza. Andreas Segovia w du2ej mierze
dzigki wibratu, ktörym po mistrzowsku potrafit siq postugiwad przekonywat swoich
stuchaczy nie tylko do swojej gry, ale lak2e do gitary jako instrumentu koncertowego.
Poprzez bezpo6redni kontakt palcöw ze strunA gitarzysta ma wplyw na ksztaltowanie
d2wigku po uderzeniu struny. Sam efekt uzale2niony jest od wra2liwo6ci muzyczneji
potrzeby Wrazu artystycznego wykonawcy
Wibrato to jednak nie tylko Srodek muzycznej ekspresji. Stosunkowo krötki d2wigk
gitary mo2na skutecznie Wzed+u2yö za pomocq umiejgtnie sterowanego, delikatnego
wibrata.

Nylonowe struny gitary
klasycznej nie sq a2 tak po-
datne na naciqganie tote2
typowe wibrato jest bardziej
umiarkowane o interwale
mniejszym ni2 öwier6 tonu.
Mniej klasyczne, ale za lo
coraz czgSciej wykorzys§-
wane jest naciEganie strun
na wz6r gitary elektrycznej,
tzw. - bending. Przyjrzyjmy
sig im bli2ej.

Wlbrolo klosyczne
Fotografie l i2przed-

stawiaje oba istotne mo-
menty wibrowania. Fot.1
przedstawia ulo2enie palca
do d2wigku podstawowego
(jeszcze nie znieksztalco-
nego) natomiast fot. 2 uka-
zuje moment naciqgania
struny polegajqcy na wy-
chyleniu w kierunku bardziej
sko6nym w stosunku do
struny. Poröwnujqc obie fo-
tografie widzimy, 2e odchy-
lony palec na fot. 2 odsunigty
jest nieco od progu. Nie jest

o

Najbardziej podatne na wibrowanie
sa struny basowe tote2 proponuje po-
ni2sze öwiczenie

na 6 strunie, ktöre powinno byö kon-
tynuowane rdwnie2 na strunach 5 i 4.
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Öwicz. 1

VI

Obserwujqc wprawionych ju2 instru-
mentalistöw wykonujqcych wibrato wi-
dzimy szybko poruszaj4c4 sig ruchem
wahadlowym lew4 rgkg. Aby efekt byl
prawidlowy nale2y je jednak w poczqt-
kowej fazie koniecznie öwiczyö w bar-
dzo wolnym tempie. lstotne jest, aby wy-
ra2nie slyszed r62nicA w wysoko6ci
d2wigku obracajqc palec po powierzch-
nijego opuszka (ak na fotografiach 1 i 2
oraz ilustracji), unikajqc zbgdnych, mato
efektywnych ruchöw.

W öwiczeniu 1 wg2ykowate laseczki
6wier6nut reprezentujq ten wla6nie mo-
ment przechylenia palca. Cala rgka po-
winna go wspomagaö naturalnym, re-
gularnym ruchem wahadtowym. AbY
swoboda tego ruchu nie byla niczym
skrgpowana nale2y kciuk odsunqd nie-
co od gryfu. Strung uderzamy tylko raz,
na poczqtku dwutakowych powt6rek.

Wibrato na strunach wiolinowych z
reguly wykonujemy szybciej ni2 na ba-
sowych ijest sil4 rzeczy technicznie trud-
niejsze. PowinniSmy je zatem pr6bowa6
dopiero po dwczesnym opanowaniu
techniki wibrata na strunach basowych.

W öwiczeniu 2 dsemki wykonujmy na
wz6r öwJ , tyle 2e szybciej. Warto6ci ca-
lonutowe to momenty spoczynku. Szyb-
kie wibrato w dtu2szym ciqgu czasowym

Öwicz.2
VII
i

jest muzycznie nieeste§cz-
ne, a tak2e niekorzystne
technicznie. W miarg pozy-
tywnego rezultatu prdbujmy
öwiczyö je r6wnie2 na stru-
nach 2 i 1.

Wlbrolo
poPfzecznG

Oprlcz wy2ej omawia-
nego, klasycznego wibrata
wzdlu2 struny mo2liwe jest
naciqganie struny w po-
przek.

Sama technika pochodzi
od gitary elektrycznej, ist-
niej4 jednak drobne r62ni-
ce w sposobie ich wykony-
wania. Tendencjq gitarzy -
st6w elektrycznych jest na-
ci4ganie w kierunku strun
basowych, uklad rgki gita-
rzysty klasycznego z kolei
sprawia, 2e korzystniejsze
jest naciqganie struny w kie-
runku przeciwnym jak na
fot.3. lnn4 istotnq rö2nicq jest
fakl, 2e struny nylonowe sq
mniej podatne na naciqga-
nie co ogranicza stopief
znieksztalcenia do okolo
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pöltonu, podczas gdy metalowe struny
podciqgane sq nawet do dwöch calych
tonöw. Wspölny natomiast dla obu instru-
mentdw jest kierunek wibrowania 6 stru-
ny (fot.4). Kciuk, w paeciwiefistwie do wi-
brata klasycznego powinien wspomagaö
rgkg. Korzystne jest röwnie2 u2ycie wigk-
szej ilo6ci palcöw.

Wibrato wykonywane t4 technikq ma
ogromne zalety. Oscylowanie o odchyle-
niu do pöltonu w poröwnaniu do wibrata
klasycznego (mniej ni2 6wierö tonu) stwa-
rza o wiele wigksze mo2liwo6ci ekspresji
muzycznq. ldealnie nadaje sig do wibro-
wania w niskich pozycjach, (nawet na 1

progu - jak na fot.4) co w wypadku kla-
sycznego wibrata jest w du2ym stopniu
ograniczone.

Bending
Bending to podstawa technki solujq-

cych gitarzystöw w rockowej i bluesowej
muzyce. Sama technika naciqgania strun
nie rö2ni sig od opisanego wy2ej wibrata
popzecznego, ma jednak nieco inne za-
stosowanie. Chodzi w niej bardziej o jed-
norazowy "podjazd" z ni2szego dZwigku
w kierunku wy2szego lub te2 odwrotnie.
Zastosowanie znajdujq oba kierunki na-
ciqgania struny. Ciekawy rezultat daje tez
bending na dwöch strunych rdwnocze-
Snie (fot.S)

Wspdlczesne kompozycje gitarowe
coraz czg§ciej uwzglgdniajq tp ciekawq
technikg. Oto fragment "Fuoco" - trzeciej
czg6ci Libra Sonatiny Rolanda Dyensa.

Samo oznakowanie tej artykulacji w
muzyce klasycznej nie jest jeszcze spre-
cyzowane. Dyens oznacza jq w ksztalcie
lilery "Z" z dodatkowym obja5nieniem
francuskim (tlum: podwy2szyö nutg po-
przez elekt znieksztalcenia). Podciqgana
jest struna 3 na tle pustych strun 1,2 i 6,
tote2 aby ich bamienia nie tfumiö korzyst-

pnykl. 1

niejszy jest kierunek w stro-
ne strun basowych jak na
fot.6.

Na koniec typowy lick
bluesowy. Du2e litery BU i BD
(bend up oraz bend down)
to oznaczenie utrwalone w
muzyce rockowej. W tym wy-
padku nale2y zagraö d2wigk
"e" na 3 strunie, nastgpnie
podciqgnqö strune o pot tonu
w görg (fot.6) i nie udezajqc
jej ponownie - popu6ciö do
punktu wyj6ciowego.

Samo naciqgnigcie stru-
ny wykonuje palec 3, ktöry
mo2e byö wspomagany
przez palce 1 i 2. Wibrato
(poprzeczne) wykonujmy
pierwszym palcem w dot (w
kierunku struny E1) oscylu-
jqc migdzy dZwigkiem "d" i

okoto 6wierö tonu wy2ej.

Wibrato jest nieodlqcz-
nym elementem gry wielu
instrumentöw. Ale kiedy wta-
§ciwie nale2y je stosowaö?
Na szczg6cie nie ma naka-
zöw i zakaz6w. Zale2y to od
indywidualnych potrzeb i

wra2liwo6ci muzyka. W jak
du2ym stopniu - Swiadczy najlepiej fakt,
2e nie jest (z malymi wyjqtkami) nawet
czg6ciq typowych oznakowari interpre-
tacyjnych umieszczanych w partyturach
takich jak artykulacja (sul tasto, ponticello
itp.) czy te2 dynamika i agogika.

Na pewno koaystne jest wibrato pod-
trzymujqce dZwigk pzy dlu2szych warto-
Sciach nutowych. t-atwiej i ekonomiczniej
realiz$e sig je w wy2szych pozycjach to-
te2 wykoaystujmy fakt, 2e te same dZwigki
mo2na graö na r62nych strunach. W opal-
cowyivaniu naszych utworöw powinni§my

braö pod uwagg aspekty techniczne, ale i

przede wszystkim muzyczne. Ekspery-
mentowanie na tym polu nale2y do przy-
jemnego obowiqzku muzyka. Wibrato
ekspresyjne z kolei to potgzny Srodek ar-
tystyczny, ktörym rozwa2nie sig poslu-
gujmy. W niczym nie nale2y przesadzaö.
Zbyl du2o wibrowania mo2e przeslodziö
naszq gre a tym samym jq zaszkodziö. Z
drugiej za6 strony rezygnujqc z wibrata
niepotrzebnie zubo2amy brzmienie na-
szego instrumentu.

Fuoco (fragment)

hausser la note par effet de distorsion
ami

Lick bluesowy

(bending) (wibrato)

przykl. 2

www.swiatgitary.com.pl . 1l2OO4


