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Rozdziaï 2

Zabieramy siÚ do gry: kluczowa
wiedza i umiejÚtnoĂci
W tym rozdziale:
Ź WïaĂciwe trzymanie basu.
Ź Pozycja prawej i lewej dïoni.
Ź Odczytywanie diagramów gryfu.
Ź Strojenie basu.

W

tym rozdziale stawisz czoïa fundamentom gry na basie. Dowiesz siÚ, jak trzymaÊ
instrument, jak ustawiÊ dïonie, jak czytaÊ diagram gryfu oraz jak stroiÊ gitarÚ
basowÈ. Zakasuj wiÚc rÚkawy i do dzieïa.

Jak dobrze (za)ïapaÊ bas
Zanim zaczniemy, pozwól mi coĂ wyjaĂniÊ. W tej ksiÈĝce bÚdÚ pisaï o prawej i lewej
dïoni, lecz tak naprawdÚ liczy siÚ funkcja kaĝdej z nich.

9 Prawa dïoñ to dïoñ uderzajÈca struny, czyli ta, którÈ uderzasz (lub trÈcasz)
poszczególne struny, aby wprawiÊ je w drgania i uzyskaÊ děwiÚk.

9 Lewa dïoñ to dïoñ przyciskajÈca progi, czyli przyciskajÈca struny do progów w celu
uzyskania okreĂlonej wysokoĂci děwiÚku.

Progi to maïe metalowe paski zatopione w szyjce pod strunami (w gryfie). W basie
zazwyczaj bÚdziesz miaï od 20 do 24 progów. Aby przycisnÈÊ jakiĂ děwiÚk, dociĂnij
strunÚ do gryfu miÚdzy dwoma progami. Na przykïad: aby zagraÊ strunÚ na piÈtym
progu, przyciĂnij jÈ palcem miÚdzy czwartym i piÈtym progiem, bliĝej piÈtego.
Rysunek 2.1 przedstawia wïaĂciwy sposób przyciskania progów.
JeĂli jesteĂ leworÚczny i postanowisz graÊ na basie na odwrót, instrukcje dla prawej rÚki
zastosuj do lewej, a te dla lewej — do prawej.
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CzÚĂÊ I: ¥wiat wedïug basu

Rysunek 2.1.
Przyciskanie
progu

Trzymanie basu
W tym rozdziale w koñcu zaïoĝysz swój instrument, co po przebrniÚciu przez uwagi
wstÚpne z rozdziaïu 1. bÚdzie mile widzianÈ odmianÈ.
ObserwujÈc innych basistów, czy to na ĝywo, czy w telewizji, zauwaĝysz, ĝe istnieje
mnóstwo róĝnych sposobów trzymania basu. Niektóre wyglÈdajÈ zdecydowanie fajniej,
lecz gdy instrument païÚta Ci siÚ w okolicy kostek, moĝesz mieÊ problemy z uzyskaniem
wïaĂciwej pozycji rÚki w trakcie gry. Kompromis jest tu kluczem do sukcesu.

Bas na pasku: strunami na zewnÈtrz
Gdy po raz pierwszy zakïadasz bas z paskiem, polecam Ci zrobiÊ to na siedzÈco. W ten
sposób ïatwiej wyregulowaÊ dïugoĂÊ paska. Najlepiej, gdy struny bÚdÈ przecinaïy liniÚ
brzucha i pÚpek, skierowane pod niewielkim kÈtem do góry (gïówkÈ). Ta pozycja
zapewnia optymalny dostÚp prawej i lewej dïoni oraz sprawdza siÚ zarówno na stojÈco,
jak i na siedzÈco. Aha, struny powinny byÊ skierowane na zewnÈtrz!
Zakïadanie basu bÚdzie dla Ciebie równie naturalne jak jeĝdĝenie na rowerze lub
chodzenie, lecz za pierwszym razem musisz przestrzegaÊ pewnych podstawowych
zaleceñ, jeĂli chcesz to zrobiÊ dobrze. JeĂli podczas gry czujesz napiÚcie w lewej dïoni,
spróbuj zawiesiÊ bas wyĝej. JeĂli odczuwasz dyskomfort w prawej dïoni, spróbuj
obniĝyÊ bas.
IdealnÈ kompromisowÈ pozycjÚ prawej i lewej dïoni uzyskasz po wykonaniu
nastÚpujÈcych punktów:
1. Przyczep gruby koniec paska do uchwytu (maïej metalowej tulejki)
na korpusie w pobliĝu gryfu.
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2. Cienki koniec paska przyczep do uchwytu (zwanego takĝe zaczepem)
na dole korpusu.
3. ChwyÊ pewnie bas za korpus lub gryf lewÈ rÚkÈ, po czym przeïóĝ pasek
przez gïowÚ, prawe ramiÚ i prawÈ rÚkÚ.
Oprzyj pasek (z przyczepionym do niego basem) na lewym ramieniu w taki sposób,
ĝeby przechodziï po plecach i pod prawÈ stronÈ klatki piersiowej, aĝ do dolnego
zaczepu w korpusie.
4. Dopasuj dïugoĂÊ paska, aby struny znalazïy siÚ w obszarze miÚdzy
pÚpkiem a sprzÈczkÈ paska i w takiej pozycji wyreguluj dokïadnie jego
pozycjÚ.
ByÊ moĝe znajdziesz innÈ pasujÈcÈ Ci pozycjÚ, lecz generalnie bas powinien
spoczywaÊ mniej wiÚcej w tym miejscu. Przyjrzyj siÚ rysunkom 2.2 i 2.3, zwracajÈc
uwagÚ na to, ĝe ogólna pozycja basu jest taka sama niezaleĝnie od tego, czy stoisz,
czy siedzisz.

Voilà! Stanie z basem
A teraz wstañ! Nadszedï czas, aby przyjÈÊ pozycjÚ stojÈcÈ z basem. Oto jak tego dokonaÊ.
1. Sprawdě, czy pasek jest dobrze przytwierdzony do zaczepów.
Sprawdě teĝ, czy pasek jest prosto i nie jest przekrÚcony na ĝadnym z koñców.
2. Pozwól instrumentowi swobodnie wisieÊ na ramieniu.
Trzymaj rÚkÚ pod szyjkÈ, ale nie Ăciskaj jej. Niektóre basy trochÚ przewaĝajÈ
w stronÚ gïówki, a inne sÈ idealnie wywaĝone. Niezaleĝnie od tego, jaki rodzaj
basu masz, musisz przywyknÈÊ do tego, jak go czujesz.
3. Ustaw dïonie na basie.
Lewa dïoñ powinna móc swobodnie wÚdrowaÊ po caïym gryfie od doïu do góry
bez koniecznoĂci podtrzymywania instrumentu. Prawa dïoñ ma swobodnie
dosiÚgaÊ do kaĝdej struny.
Pozycja stojÈca bÚdzie przypuszczalnie TwojÈ pozycjÈ koncertowÈ (zobacz rysunek 2.2).

Siedzenie z basem
W trakcie tych niekoñczÈcych siÚ godzin Êwiczeñ moĝesz zapragnÈÊ usiÈĂÊ (zobacz
rysunek 2.3). Polecam Ci korzystanie z taboretu lub wysokiego krzesïa bez
podïokietników. W ten sposób bas bÚdzie ustawiony podobnie jak w pozycji stojÈcej.
Poza tym Twoje uda powinny byÊ co najmniej równolegle do podïogi, ale staraj siÚ
siedzieÊ tak, aby biodra byïy wyĝej niĝ kolana.
Gdy usiÈdziesz, nie zdejmuj paska. ByÊ moĝe odczujesz, ĝe jest mniej napiÚty, gdy gitara
opiera siÚ na udach, lecz powinien nadal trzymaÊ jÈ we wïaĂciwej pozycji. Lewa dïoñ
ma swobodÚ ruchu po caïym gryfie bez koniecznoĂci podtrzymywania instrumentu,
a prawa dïoñ bez trudu dosiÚga do wszystkich strun.
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Rysunek 2.2.
Stanie z basem

Rysunek 2.3.
Siedzenie
z basem
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WïaĂciwa pozycja dïoni
Sekret wïaĂciwej pozycji obu dïoni jest prosty: powinny byÊ rozluěnione i zrelaksowane.
Chcesz, aby uderzanie i przyciskanie strun wymagaïo jak najmniejszego wysiïku.
Odpowiednia pozycja umoĝliwia granie z duĝÈ szybkoĂciÈ i doskonaïÈ precyzjÈ,
a jednoczeĂnie pozwala w znacznym stopniu panowaÊ nad brzmieniem.

Pozycja lewej dïoni
Kaĝdy palec lewej dïoni powinien móc naciskaÊ inny próg bez nadmiernego napiÚcia.
Gdy kaĝdy palec spoczywa na innym progu, dïoñ jest w stanie zagraÊ niemal kaĝdÈ
figurÚ muzycznÈ bez przesuniÚÊ, czyli zmian pozycji w celu wydobycia děwiÚku (figura
to niezaleĝna i autonomiczna fraza muzyczna, coĂ w rodzaju zdania w mowie).
Gdy przesuniÚcie jest konieczne, zazwyczaj wystarcza zmiana o jeden próg w jednÈ lub
drugÈ stronÚ. Sprawdě na rysunku 2.4 wïaĂciwÈ pozycjÚ lewej dïoni, a ĝeby jÈ uzyskaÊ,
wykonaj poniĝsze punkty.
1. WyciÈgnij lewÈ rÚkÚ przed siebie.
Nadgarstek i dïoñ powinny zwisaÊ.
2. Nie zmieniajÈc kÈta nadgarstka, obróÊ rÚkÚ wnÚtrzem dïoni do góry
i delikatnie zegnij palce.
Ustaw kciuk naprzeciw palca wskazujÈcego (lub przestrzeni miÚdzy palcem
wskazujÈcym i Ărodkowym).
3. Przysuwaj ïokieÊ do boku klatki piersiowej (nie ruszajÈc dïoniÈ),
aĝ gryf znajdzie siÚ w Twojej dïoni.
PamiÚtaj: nie zamykaj dïoni!
4. Poïóĝ wierzchoïek kciuka na Ărodku tylnej strony szyjki (oczywiĂcie
szyjki basu, a nie butelki z piwem).
Pilnuj, aby koniuszki palców byïy skierowane do góry.
5. Delikatnie rozïóĝ palce nad strunami, ustawiajÈc je kolejno w pobliĝu
sÈsiadujÈcych progów.
6. Zegnij palce, aby ich koñce znalazïy siÚ na jednej ze strun.
PamiÚtaj, ĝeby palce leĝaïy blisko progów.

Rysunek 2.4.
Pozycja lewej
dïoni
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Teraz jesteĂ gotów, aby przycisnÈÊ strunÚ do progu i zagraÊ děwiÚk. Chociaĝ moĝesz
przyciskaÊ poĝÈdane nuty, brakuje nam jednak czegoĂ, co wprawi strunÚ w drgania
i wydobÚdzie z niej děwiÚk. Do tego wïaĂnie potrzebujesz prawej rÚki.

Pozycja prawej dïoni
Zapewne widziaïeĂ róĝne popularne techniki prawej dïoni. Tak naprawdÚ jest ich tak
wiele, ĝe moĝna by o nich napisaÊ osobnÈ ksiÈĝkÚ. Tutaj skupimy siÚ na grze palcami,
która jest najbardziej elastycznÈ i najczÚĂciej stosowanÈ technikÈ pozwalajÈcÈ zagraÊ
w niemal kaĝdym stylu muzyki. Sprzyja ona takĝe rozwijaniu dynamiki (akcentowania
okreĂlonych nut). W tej sekcji pokaĝÚ Ci takĝe wïaĂciwe pozycje do grania piórkiem
i grania kciukiem (tzw. klangu).
PrawÈ rÚkÚ nazywam „rÚkÈ uderzajÈcÈ struny”, a nie „trÈcajÈcÈ” czy „podrywajÈcÈ”.
Wszystkie okreĂlenia sÈ technicznie poprawne, ale ja wolÚ uderzanie, gdyĝ trÈcanie
i podrywanie sugeruje, ĝe powinieneĂ odciÈgaÊ strunÚ od korpusu gitary, co prowadzi
do uzyskania cienkiego brzmienia. Lepiej uderzaÊ strunÚ w stronÚ korpusu, a nie odciÈgaÊ
od niego.

Pozycja prawej dïoni do grania palcami
Ta nazwa (granie palcami) oznacza korzystanie z palca wskazujÈcego i Ărodkowego.
Ten sposób wydobywania děwiÚków usïyszysz w country, rocku, jazzie, funku i niemal
kaĝdym innym rodzaju muzyki. Jaco Pastorius, James Jamerson i Francis Rocco Prestia
to zaledwie trzech spoĂród niezliczonej rzeszy basistów grajÈcych tÈ technikÈ. Poniĝsze
punkty pomogÈ Ci we wïaĂciwym uïoĝeniu dïoni, a potem porównaj uzyskany efekt
z rysunkiem 2.5.

Rysunek 2.5.
WïaĂciwa
pozycja
prawej dïoni

1. PodnieĂ rÚkÚ do góry, jakbyĂ pokazywaï coĂ w oddali. Nadgarstek, dïoñ
i palce powinny byÊ rozluěnione.
Zegnij nadgarstek pod kÈtem 45 stopni (okoïo), ustaw kciuk naprzeciw palca
wskazujÈcego i delikatnie zegnij palce, kierujÈc ich czubki w stronÚ podïogi.
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2. Zacznij powoli zginaÊ ïokieÊ, zachowujÈc nieznaczny dystans od klatki
piersiowej.
3. Pozwól dïoni zbliĝaÊ siÚ do instrumentu, aĝ kciuk dotknie podpórki
kciuka (plastikowej lub drewnianej sztaby sïuĝÈcej do opierania kciuka)
lub przetwornika (magnetycznej sztaby, która wychwytuje wibracje strun).
Trzymaj ïokieÊ obok klatki piersiowej, a nie za niÈ.
4. Oprzyj ciÚĝar rÚki na kciuku.
ByÊ moĝe bÚdziesz potrzebowaï trochÚ czasu, ĝeby przywyknÈÊ do tej pozycji,
ale pozwala ona na maksymalne rozluěnienie rÚki i ramienia. Kciuk sïuĝy jako
narzÚdzie pomiarowe dla palców i poszczególnych strun. W tej pozycji nie musisz
patrzeÊ, którÈ strunÚ grasz, gdyĝ wyczuwasz, gdzie jesteĂ.
5. SiÚgnij do najwyĝszej struny palcem wskazujÈcym lub Ărodkowym
(zobacz rysunek 2.6).

Rysunek 2.6.
SiÚganie do
najwyĝszej
struny

BÚdziesz musiaï nieco bardziej zgiÈÊ kciuk i potraktowaÊ go jak wysiÚgnik,
na którym przesuniesz rÚkÚ w stronÚ wyĝszych strun.
OkreĂlenia wysoka struna i niska struna odwoïujÈ siÚ do wysokoĂci děwiÚku strun,
a nie do pozycji rÚki. Wyĝsze struny to te, które sÈ bliĝej Twoich stóp, a niĝsze
struny to te, które sÈ bliĝej gïowy.
6. SiÚgnij do najniĝszej struny.
Teraz kciuk jest bardziej wyprostowany. Wsparta na nim rÚka zbliĝa siÚ do ciaïa,
a dïoñ do korpusu basu, jak widaÊ na rysunku 2.7.
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Rysunek 2.7.
SiÚganie
do najniĝszej
struny

Pozycja prawej dïoni do grania piórkiem
Niektórzy basiĂci wolÈ wydobywaÊ děwiÚki piórkiem (maïym trójkÈtnym kawaïkiem
plastiku mniej wiÚcej wielkoĂci piÚciozïotówki), a nie palcami. Poniewaĝ struny basu
sÈ znacznie grubsze niĝ w gitarze, piórko takĝe musi byÊ odpowiednio solidne.
Piórko moĝna trzymaÊ na dwa sposoby: otwarty i zamkniÚty. Aby zagraÊ zamkniÚtÈ
dïoniÈ, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce kroki.
1. ChwyÊ piórko kciukiem i palcem wskazujÈcym.
2. Zrób z dïoni nie do koñca zaciĂniÚtÈ piÚĂÊ.
3. Przesuwaj palec wskazujÈcy wzdïuĝ wewnÚtrznej krawÚdzi kciuka,
aĝ dotrzesz do jego pierwszego stawu.
W tym miejscu powinno znaleěÊ siÚ piórko z widocznÈ tylko koñcówkÈ.
Zobacz rysunek 2.8.

Rysunek 2.8.
Trzymanie
piórka w zamkniÚtej dïoni
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Od Carol Kaye do Paula McCartneya:
krótki przeglÈd najsïynniejszych piórkujÈcych basistów
Granie piórkiem byïo popularnÈ technikÈ w latach
mïodoĂci gitary basowej (czyli latach piÚÊdziesiÈtych i szeĂÊdziesiÈtych, które byÊ moĝe nie sÈ dla
Ciebie latami mïodoĂci). Wielu basistów pierwszej
generacji zamieniïo gitarÚ na bas i przeniosïo na
niego technikÚ gry piórkiem. Przykïadem mogÈ byÊ
Joe Osborn i Carol Kaye, muzycy sesyjni i gitarzyĂci,
którzy po przejĂciu na bas nadal grali piórkiem.
Ostry atak piórka dawaï nowy poziom wyrazistoĂci
i prezencji granych przez nich děwiÚków. W ten
sposób rozbite zostaïo przekonanie (wyznawane
wczeĂniej przez producentów i inĝynierów děwiÚku
majÈcych do czynienia z kontrabasem), ĝe bas
powinno siÚ czuÊ, a nie sïyszeÊ. Przyczyniïo siÚ
to do rozpowszechnienia gitary basowej na caïym
Ăwiecie. Partie Joego Osborna sïychaÊ na wielu
przebojach grupy Fifth Dimension, takich jak
„Aquarius/Let The Sunshine In”, a Carol Kaye miÚdzy
innymi graïa na licznych hitach zespoïu Beach Boys,
takich jak „Good Vibrations”.

JeĂli poszukasz w internecie informacji o tych sïawnych basistach, odkryjesz, ĝe ich Ăwietne partie
znajdujÈ siÚ w bardzo wielu sïynnych kawaïkach.
¥wietna partia basowa to linia basu, która wprawia w ruch i rozwija melodiÚ, ma wyjÈtkowe cechy definiujÈce utwór (pomyĂl o „Come Together”
The Beatles) i nie zakïóca ani melodii, ani wokali.
OczywiĂcie jednym z najsïynniejszych piórkujÈcych
basistów jest Paul McCartney, byïy basista The
Beatles. Paul wïasnorÚcznie (tak dokïadnie to piórkiem) wyciÈgnÈï gitarÚ basowÈ na pierwszy plan
w muzyce popularnej, komponujÈc po drodze jedne
z najbardziej pamiÚtnych linii basowych wszech
czasów. Posïuchaj jego partii w „Penny Lane”,
„Day Tripper” czy niesamowitym „Something”,
a bardziej uĂwiadomisz sobie kluczowÈ rolÚ basu
we wspóïczesnej muzyce.

Moĝesz takĝe graÊ piórkiem w otwartej dïoni (zobacz rysunek 2.9). Piórko takĝe
trzyma siÚ palcem wskazujÈcym i kciukiem, lecz miÚdzy palcami i wnÚtrzem dïoni
zostawia siÚ trochÚ przestrzeni. ByÊ moĝe spodoba Ci siÚ wiÚksza kontrola, jakÈ daje
oparcie palca serdecznego i maïego o korpus gitary. Oba style wymagajÈ naprzemiennych
skrÚtów nadgarstka rÚki uderzajÈcej struny.

Rysunek 2.9.
Piórko w otwartej dïoni

Gdy grasz piórkiem, moĝesz uderzaÊ strunÚ albo od góry, albo od doïu. Niektórzy
basiĂci preferujÈ grÚ wyïÈcznie uderzeniami w dóï, inni wyïÈcznie uderzeniami w górÚ.
SÈ teĝ tacy, którzy ïÈczÈ oba rodzaje uderzeñ w celu uzyskania jeszcze wiÚkszej szybkoĂci.
Nie bój siÚ eksperymentowaÊ i sprawdě, która technika pasuje do Twojego stylu
muzycznego.
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Klang i kciukowanie
Klang (ang. slap) staï siÚ popularny w latach siedemdziesiÈtych i osiemdziesiÈtych. Jednym z pierwszych basistów grajÈcych tÈ technikÈ byï Larry
Graham (Sly and the Family Stone, Graham Central
Station), a tacy muzycy jak Stanley Clarke rozwijali

jego technikÚ. WĂród popularniejszych wspóïczesnych basistów posïugujÈcych siÚ klangiem znajdujÈ siÚ Marcus Miller, Flea (Red Hot Chili Peppers)
i Victor Wooten (Béla Fleck, The Flecktones).

Granie piórkiem przestaïo byÊ koniecznoĂciÈ ze wzglÚdów děwiÚkowych (akustycznych).
Technologia siÚ rozwinÚïa i zarÚczam Ci, ĝe Twój bas bez piórka bÚdzie sïyszalny
równie dobrze.

Pozycja prawej dïoni do grania klangiem
Granie klangiem lub slapem polega na uderzaniu niskich strun bokiem kciuka, co prowadzi
do uzyskania perkusyjnego brzmienia (ostrego ataku i szybkiego wyciszenia nuty, podobnie
jak w perkusji), a nastÚpnie podrywaniu wysokiej struny palcem wskazujÈcym. Oto jak
tego dokonaÊ.
1. Zrób prawÈ dïoniÈ nie do koñca zaciĂniÚtÈ piÚĂÊ.
PodnieĂ kciuk, aby byï od niej oddalony, tak jak przy ïapaniu autostopu.
2. Rozluěnij palec wskazujÈcy i zrób z niego hak.
Palec wskazujÈcy powinien wyglÈdaÊ tak, jakbyĂ pociÈgaï za spust pistoletu.
3. Oprzyj przedramiÚ na korpusie basu, aby prawa dïoñ unosiïa siÚ nad
strunami.
4. Wykonaj szybki skrÚt dïoni w kostce i uderz kciukiem jednÈ z niĝszych
strun, trafiajÈc jÈ dokïadnie na koñcu gryfu.
Ten styl wymaga sporej pracy nadgarstka. Rysunek 2.10 (zdjÚcie z prawej)
demonstruje poprawny sposób wykonywania tego ruchu.
5. Zahacz palec wskazujÈcy o wysokÈ strunÚ i obracajÈc nadgarstek
w przeciwnÈ stronÚ, poderwij jÈ, aby uderzyïa o gryf.
Zobacz, jak to zrobiÊ, na rysunku 2.10 (zdjÚcie po lewej).

Rysunek 2.10.
Uderzenie
struny kciukiem
(po prawej)
i poderwanie
struny palcem
wskazujÈcym
(po lewej)
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PamiÚtaj o niezwïocznym oderwaniu kciuka od strun, aby děwiÚk mógï zabrzmieÊ.

Nie ciÈgnij zbyt mocno za cienkie struny, gdyĝ moĝesz je urwaÊ. Wystarczy niewielka siïa.

Czytanie diagramu gryfu
W niektórych sytuacjach muzycy sÈ zmuszeni do odczytywania muzyki, a nawet do
dokïadnego zagrania děwiÚków zapisanych w nutach (podstawy odczytywania muzyki
poznasz w rozdziale 3.). WiÚkszoĂÊ basistów woli jednak tworzyÊ wïasne akompaniamenty
do zadanej melodii. Wybrane děwiÚki postrzegajÈ jako obraz. Korzystanie z diagramu
gryfu (lub siatki) stanowi Ăwietny sposób na wyobraĝenie sobie takich obrazów.

Skale i akordy
Muzycy w tworzeniu melodii bazujÈ na skalach, czyli uporzÈdkowanej sekwencji
wznoszÈcych siÚ lub opadajÈcych děwiÚków. NajczÚĂciej stosowane skale skïadajÈ siÚ
z siedmiu děwiÚków i zaczynajÈ siÚ od podstawy (pierwszej nuty). Ósmy děwiÚk
w sekwencji jest taki sam jak pierwszy, lecz o oktawÚ wyĝszy. Akord to kombinacja
trzech lub wiÚkszej liczby děwiÚków zaczerpniÚtych ze skali. Zarówno skale, jak
i akordy bardziej szczegóïowo opisujÚ w rozdziale 5.
Nie musisz umieÊ czytaÊ nut, ĝeby graÊ na basie: muzyka to nie sztuka wizualna,
lecz děwiÚkowa. Inaczej mówiÈc, sïucha siÚ jej. Niektórzy z moich ulubionych
basistów nie umiejÈ odczytaÊ nawet jednej nuty. WiÚkszoĂÊ jednak przekonuje siÚ,
ĝe jest to przydatna umiejÚtnoĂÊ, gdy muzykuje siÚ z innymi luděmi. Niektórzy
liderzy zespoïów tego wymagajÈ.
Muzyka jest czÚsto zapisywana na papierze po to, aby moĝna jÈ byïo przekazaÊ innym.
Moĝna to zrobiÊ na kilka róĝnych sposobów. Ja na przykïad czÚsto korzystam z diagramu
gryfu, aby pokazaÊ pozycje poszczególnych skal i akordów na gryfie. Diagram to po prostu
schemat gryfu naniesiony na papier. Rysunek 2.11 przedstawia przykïadowy schemat gryfu.
Diagram skïada siÚ z nastÚpujÈcych elementów:

9 Pionowe linie reprezentujÈ struny od najniĝszej (z lewej strony) do

najwyĝszej (z prawej). Poniewaĝ caïÈ skalÚ (jednÈ oktawÚ) lub akord czÚsto
moĝna zagraÊ na trzech strunach, diagramy zazwyczaj zawierajÈ trzy struny,
nawet jeĂli bas ma przynajmniej cztery. PiÚkno tego systemu polega na tym,
ĝe diagram moĝna zastosowaÊ do dowolnego miejsca na basie, pod warunkiem
ĝe bÚdziesz miaï do dyspozycji odpowiedniÈ liczbÚ strun i progów.

9 Poziome linie diagramu reprezentujÈ progi.
9 Peïne czarne kropki i biaïe w Ărodku okrÚgi oznaczajÈ děwiÚki do

zagrania. OkrÈg to podstawa lub tonika, czyli najwaĝniejszy děwiÚk skali lub
akordu i zazwyczaj pierwszy do zagrania (szczegóïowe wyjaĂnienie tych pojÚÊ
i koncepcji znajdziesz w rozdziale 5.).
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Rysunek 2.11.
Opis elementów diagramu
gryfu

9 Cyfry obok kropek oznaczajÈ palce, którymi naleĝy przycisnÈÊ
okreĂlony próg zgodnie z nastÚpujÈcym schematem:
1 = palec wskazujÈcy.
2 = palec Ărodkowy.
3 = palec serdeczny.
4 = maïy palec.

9 Strzaïki miÚdzy kropkami wskazujÈ kolejnoĂÊ wydobywania děwiÚków

(jeĂli mamy do czynienia z jakÈĂ sekwencjÈ). Na basie niemal zawsze gra siÚ
jeden děwiÚk na raz.

Opisana powyĝej czteropalcowa technika pozwala zagraÊ wszystko z minimalnym
wysiïkiem, najmniejszÈ liczbÈ zmian pozycji i najwiÚkszÈ spójnoĂciÈ. Stosowanie tego
samego palcowania za kaĝdym razem, gdy grasz tÚ samÈ skalÚ, jest kluczowe dla
rozwijania prÚdkoĂci i dokïadnoĂci oraz pïynnoĂci wydobywania děwiÚków. Skala
durowa zaczynajÈca siÚ od podstawy C, zwana skalÈ C-dur lub gamÈ C, wyglÈda
dokïadnie tak samo jak skale durowe zaczynajÈce siÚ od innej podstawy. Na przykïad
wyglÈda identycznie jak skala durowa zaczynajÈca siÚ od D (która, jak siÚ domyĂlasz,
nazywa siÚ skalÈ D-dur). Obie skale majÈ jednakowÈ strukturÚ oraz sÈ grane tym samym
palcowaniem w identycznej sekwencji. Skala D po prostu zaczyna siÚ dwa progi wyĝej
niĝ skala C.
Gdy nauczysz siÚ na pamiÚÊ schematu grania skali lub akordu w jednej tonacji, ten sam
ukïad moĝesz zagraÊ w dowolnej tonacji i dowolnym miejscu na gryfie gitary basowej.
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Diagram skali durowej i molowej
Skale molowa i durowa to dwa podstawowe rodzaje skal stosowanych w muzyce. Oba
skïadajÈ siÚ z kombinacji przejĂÊ o póï tonu i o caïy ton. Póïton to odlegïoĂÊ od jednego
progu na basie do nastÚpnego. Caïy ton oznacza ominiÚcie jednego progu. BudowÚ skali
molowej i durowej szczegóïowo opisujÚ w rozdziale 5.
Rysunek 2.12 przedstawia diagramy z děwiÚkami obu skal.

9 Po lewej znajduje siÚ skala durowa.
9 Po prawej znajduje siÚ skala molowa.

Rysunek 2.12.
Diagram ze
skalÈ durowÈ
(po lewej)
i diagram ze
skalÈ molowÈ
(po prawej)

Aby zagraÊ caïÈ skalÚ, zacznij od wybranego děwiÚku (na przykïad C) i wydobÈdě
kolejne, coraz wyĝsze děwiÚki aĝ do tego samego (C), lecz wyĝszego (jak na rysunku
2.12). DěwiÚki skali mieszczÈ siÚ na trzech strunach i moĝna je zagraÊ bez zmiany
pozycji lewej rÚki. Jedna peïna skala to oktawa.
KaĝdÈ skalÚ durowÈ i molowÈ moĝesz zagraÊ bez zmiany pozycji rÚki.
Posïuchaj skal z rysunku 2.12 granych po kolei. Pierwsza czÚĂÊ nagrania to skala G-dur,
co oznacza, ĝe zaczyna siÚ od děwiÚku G (pamiÚtaj, ĝe budowa skali nie zmieni siÚ,
niezaleĝnie od tonacji, którÈ wybierzesz; spróbuj zagraÊ tÚ skalÚ durowÈ w tonacji D
lub zaczynajÈc od dowolnego innego děwiÚku na gryfie). Druga czÚĂÊ nagrania zawiera
skalÚ g-moll. Ona takĝe zaczyna siÚ od podstawy G (ale moĝesz zagraÊ tÚ skalÚ w dowolnej
tonacji bez zmiany jej budowy).

Skale z otwartymi strunami
Skale z otwartymi strunami tworzÈ nieco inne schematy. OtwartÈ strunÚ gra siÚ bez
naciskania jakiegokolwiek progu. Pierwsza otwarta struna jest podstawÈ. W tonacjach
E i A moĝesz wykorzystaÊ otwarte struny (nieprzyciĂniÚte na progu) do zagrania skali
durowej lub molowej. Zobacz rysunek 2.13.
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Rysunek 2.13.
Diagram nr 1:
skala E-dur
z otwartymi
strunami, diagram nr 2:
skala A-dur
z otwartymi
strunami, diagram nr 3:
skala e-moll
z otwartymi
strunami, diagram nr 4:
skala a-moll
z otwartymi
strunami

Szukanie děwiÚków na gryfie
Kaĝdy ze schematów skal (poza skalami E i A na otwartych strunach) moĝna zagraÊ
w dowolnej tonacji. Pozostaje wiÚc jedno pytanie: jak znaleěÊ okreĂlonÈ tonacjÚ, gdy
ktoĂ poprosi CiÚ na przykïad o zagranie w C? Poniewaĝ schematy moĝna transponowaÊ
do dowolnej tonacji, musisz jedynie trafiÊ w podstawÚ (w tym przypadku w děwiÚk C)
odpowiednim palcem lewej rÚki (zazwyczaj Ărodkowym przy skalach durowych
i wskazujÈcym w molowych), a znajdziesz siÚ we wïaĂciwej pozycji.
Na boku szyjki, a czasem teĝ na gryfie basu, znajdujÈ siÚ kropki. SÈ to Twoje drogowskazy
uïatwiajÈce zlokalizowanie děwiÚków. DěwiÚki sÈ uporzÈdkowane w sekwencjÚ
póïtonów, czyli najmniejszych odlegïoĂci muzycznych (przynajmniej na zachodniej
póïkuli). Kaĝdy próg to jeden póïton. Kolejne děwiÚki oddalone o jeden póïton to:
C, C# (C podwyĝszone) lub Dᅈ (D obniĝone), D, D# lub Eᅈ, E, F, F# lub Gᅈ, G, G#
lub Aᅈ, A, A# lub B, H i C. ZwróÊ uwagÚ, ĝe niektóre děwiÚki majÈ dwie nazwy.
Na przykïad C# i Dᅈ to ta sama nuta (o póï tonu wyĝsza od C lub o póï tonu niĝsza od D).
DěwiÚk zwiÚkszony o póï tonu (jeden próg) ma obok swojej nazwy krzyĝyk (#).
Gdy na przykïad C grane na trzecim progu struny A (drugiej grubej struny) zostanie
podniesione o póï tonu i zagrane na czwartym progu, zamieni siÚ w C#. DěwiÚk
zmniejszony o póï tonu (jeden próg) ma obok swojej nazwy bemol (ᅈ). Gdy na
przykïad G grane na trzecim progu struny E zostanie obniĝone o póï tonu (do drugiego
progu), zamieni siÚ w Gᅈ.
DěwiÚki na otwartych strunach Twojego basu (od najniĝszego do najwyĝszego) to E,
A, D i G. Moĝesz zaczÈÊ od dowolnej otwartej struny i policzyÊ póïtony, aby znaleěÊ
szukanÈ nutÚ. Na przykïad: gdy szukasz C na strunie A (zobacz rysunek 2.14), na
pierwszym progu jest A# lub B, na drugim H, a na trzecim C (czyli pierwszym progu
z kropkÈ).
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Rysunek 2.14.
Diagram
pokazujÈcy
děwiÚk C
na strunie A

Na dwunastym progu Twojego basu znajdujÈ siÚ dwie kropki. OznaczajÈ one oktawÚ.
PrzyciskajÈc dowolnÈ strunÚ na dwunastym progu i uderzajÈc jÈ, uzyskasz tÚ samÈ nutÚ
co na otwartej strunie, lecz o oktawÚ wyĝszÈ. JeĂli chcesz znaleěÊ C na strunie E
(zobacz rysunek 2.15), moĝesz zaczÈÊ od znaczka oktawy na tej strunie i pójĂÊ do tyïu:
E, Eᅈ lub D#, D, Dᅈ lub C# i C. C jest cztery progi niĝej od znaczka oktawy, miÚdzy
trzeciÈ i czwartÈ kropkÈ na strunie E.

Rysunek 2.15.
Diagram pokazujÈcy děwiÚk C
na strunie E

Identyfikowanie interwaïów:
schemat jest zawsze taki sam
Interwaï to odlegïoĂÊ miÚdzy dwoma děwiÚkami. Na przykïad w skali C odlegïoĂÊ od
podstawy C w górÚ do děwiÚku F to cztery stopnie (C, D, E i F), wiÚc interwaï nazywa
siÚ kwartÈ. Gdy identyfikujesz interwaï, musisz znaleěÊ zarówno pierwotnÈ nutÚ
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(w naszym przykïadzie C), jak i koñcowÈ nutÚ (F). Muzycy komunikujÈ siÚ za pomocÈ
tej terminologii: „Hej, spróbuj zagraÊ kwartÚ zamiast kwinty w akordzie G”, co oznacza:
„Zagraj G z C (kwarta), zamiast G z D (kwinta)”. Dlatego znajomoĂÊ interwaïów jest
waĝna. Schemat jest jednak zawsze taki sam; na przykïad kwarta zawsze wyglÈda i jest
odczuwana tak samo, niezaleĝnie od tonacji.
Rysunek 2.16 przedstawia nazwy i konfiguracje kaĝdego interwaïu. Pusty okrÈg
oznacza děwiÚk, od którego liczysz, a peïna czarna kropka to interwaï. Moĝesz znaleěÊ
je samodzielnie, wyczuwajÈc je palcami (gdy kaĝdy palec obsïuguje jeden próg). Gdy
przywykniesz do tego, jak sÈ odczuwane, bÚdzie Ci ïatwiej wykorzystaÊ je na ĝywo.

Rysunek 2.16.
Diagramy
z interwaïami
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Strojenie gitary basowej
Gdy juĝ zawiesisz bas na pasku, Twoim pierwszym zadaniem jest jego nastrojenie.
Moĝna to zrobiÊ na kilka sposobów. W tej sekcji pokaĝÚ Ci poszczególne techniki krok
po kroku. PrzywykniÚcie do nasïuchiwania niskich czÚstotliwoĂci děwiÚków basu moĝe
trochÚ potrwaÊ, ale praktyka i kilka trików (które Ci pokaĝÚ) sprawiÈ, ĝe nauczysz siÚ
stroiÊ bas bïyskawicznie.
Na 1. Ăcieĝce pïyty gram kolejno wszystkie struny czterostrunowego basu. Przywyknij
do ich děwiÚku, abyĂ wiedziaï, jak powinien brzmieÊ dobrze nastrojony bas. Moĝesz
wykorzystaÊ tÚ ĂcieĝkÚ do strojenia wïasnego basu. Przypuszczalnie jednak nie bÚdziesz
nosiï ze sobÈ odtwarzacza CD wszÚdzie, gdzie grasz, dlatego przydadzÈ Ci siÚ takĝe
inne techniki strojenia basu.

Uĝywanie děwiÚku odniesienia
przy samodzielnej grze
DěwiÚk odniesienia to děwiÚk, którego uĝywasz jako podstawy do nastrojenia strun
swojego basu. Pianino jest wyĂmienitym ěródïem wzorcowej wysokoĂci děwiÚku,
poniewaĝ ma bardzo stabilny strój. Nie jesteĂ jednak ograniczony do tego instrumentu,
gdyĝ istnieje wiele innych ěródeï.

DěwiÚk odniesienia uzyskany za pomocÈ tunera
Korzystanie z elektronicznego tunera (stroika) to chyba najïatwiejszy sposób strojenia
basu. Nowoczesne tunery majÈ wyĂwietlacz, który dokïadnie pokazuje, gdzie jest
Twoja struna (pod wzglÚdem wysokoĂci děwiÚku oczywiĂcie, bo fizycznie to jest na
gitarze), czy jej děwiÚk jest podwyĝszony (z krzyĝykiem), czy obniĝony (z bemolem)
oraz do jakiej nuty masz najbliĝej (na wypadek, gdyby Twój bas zostaï sponiewierany
i struna G dawaïa děwiÚk bliĝszy F niĝ G).
Aby nastroiÊ bas za pomocÈ tunera, wykonaj poniĝsze punkty.
1. Kup tuner.
No dobrze, dobrze! ByÊ moĝe nie trzeba o tym wspominaÊ, pamiÚtaj jednak,
ĝe potrzebujesz tunera, który wykrywa niskie czÚstotliwoĂci basu. Nie wszystkie
to potrafiÈ.
2. PodïÈcz bas do tunera kablem (tym samym, którym podïÈczasz go
do wzmacniacza).
W rozdziale 17. znajduje siÚ zdjÚcie kabla.
3. Uderz otwartÈ strunÚ i pozwól jej wybrzmieÊ.
Niskie děwiÚki rozchodzÈ siÚ powoli i tuner potrzebuje czasu, ĝeby odczytaÊ nutÚ.
4. Dostrój strunÚ tak, aby igïa (lub wyĂwietlana kreska) tunera znalazïa siÚ
w Ărodku ekranu, co oznacza, ĝe struna ma wïaĂciwÈ wysokoĂÊ.
Upewnij siÚ, ĝe wyĂwietla siÚ wïaĂciwa dla danej struny nuta (E, A, D lub G),
ĝeby siÚ nie okazaïo, iĝ na przykïad strunÚ G idealnie nastroiïeĂ do G#, co
oznacza, ĝe bÚdzie brzmiaïa zupeïnie inaczej, niĝ powinna brzmieÊ ta struna.
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Strojenie tunerem sprawdza siÚ nawet w haïaĂliwym otoczeniu. PamiÚtaj o zapasowej
baterii, ĝeby nie doszïo do sytuacji, w której jedynym sposobem na zobaczenie ruchu
igïy bÚdzie wĂciekïy rzut stroikiem o ĂcianÚ.
Nie powinieneĂ bazowaÊ wyïÈcznie na urzÈdzeniu elektrycznym. Musisz wiedzieÊ,
jak nastroiÊ bas samodzielnie, na wypadek gdyby cofajÈca Ămieciarka rozjechaïa Twój
tuner, gdy pakujesz sprzÚt do samochodu.

DěwiÚk odniesienia z innej struny wïasnego instrumentu
Gdy grasz sam, moĝesz dostroiÊ struny basu wzglÚdem siebie, co okreĂla siÚ jako
strojenie wzglÚdne. W takim przypadku wykorzystujesz jednÈ strunÚ, zazwyczaj niskie E,
jako děwiÚk odniesienia i dostrajasz do niej pozostaïe trzy struny (opis tego procesu
znajdziesz nieco dalej w tym rozdziale w sekcji „Strojenie strun basu wzglÚdem siebie”).
Gdy nastroisz instrument tÈ metodÈ, moĝe siÚ okazaÊ, iĝ nie stroisz z ĝadnym innym
instrumentem, jeĂli struna E uĝyta jako děwiÚk odniesienia dla pozostaïych strun nie
miaïa takiej wysokoĂci děwiÚku, jakÈ powinna mieÊ.

DěwiÚk odniesienia z kamertonu
Kamerton daje tylko jeden děwiÚk odniesienia. Odpowiada on (chociaĝ jest o kilka
oktaw wyĝszy) děwiÚkowi struny A, czyli drugiej z najgrubszych lub drugiej od góry
(liczÈc od strony Twojej gïowy). Kamerton pozwala na wyĂmienite nastrojenie basu,
pod warunkiem ĝe wykonasz poniĝsze punkty.
1. Uderz kamertonem o twardÈ powierzchniÚ i umieĂÊ jego rÈczkÚ miÚdzy
zÚbami (nie dotykajÈc jego zÚbów).
Usïyszysz děwiÚk A rezonujÈcy w Twojej gïowie. Uwaga: dzielenie siÚ kamertonem
jest raczej niewskazane (chyba ĝe ze swojÈ drugÈ poïówkÈ), warto teĝ dbaÊ, ĝeby
byï w miarÚ czysty.
2. Nastrój strunÚ A — albo otwartÈ, albo za pomocÈ flaĝoletów (zobacz:
„Stosowanie flaĝoletów w strojeniu” nieco dalej w tym rozdziale,
jeĂli interesuje CiÚ szczegóïowy opis) — do děwiÚku A uzyskanego
z kamertonu.
3. Dostrój pozostaïe struny do struny A.
Nieco dalej w tym rozdziale, w sekcji „Strojenie strun basu wzglÚdem siebie”,
wyjaĂniam podstawy tego procesu strojenia.
Gdy grasz sam, moĝesz nastroiÊ gitarÚ basowÈ za pomocÈ tunera elektronicznego
lub kamertonu, albo dostroiÊ bas do struny E. Jeĝeli jednak Twoi znajomi pianiĂci
i gitarzyĂci przyszli pograÊ z TobÈ, zrezygnuj z tych metod i dostrój bas do pozostaïych
instrumentów.
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DěwiÚk odniesienia w grze zespoïowej
Gdy grasz z innymi muzykami, musisz dostroiÊ bas do pozostaïych instrumentów.
Moĝesz stroiÊ poszczególne struny, porównujÈc je kolejno do odpowiednich děwiÚków
nastrojonego instrumentu, takiego jak pianino.
Namawiam CiÚ jednak, ĝebyĂ stroiï jednÈ strunÚ do děwiÚku odniesienia (bazujÈc
na normalnych děwiÚkach lub flaĝoletach, zobacz sekcjÚ „Stosowanie flaĝoletów
w strojeniu” nieco dalej w tym rozdziale), a nastÚpnie nastroiï pozostaïe struny
w odniesieniu do tej.

DěwiÚk odniesienia z pianina
Poniewaĝ strój pianina jest bardzo stabilny, stanowi doskonaïe ěródïo děwiÚku
odniesienia. Rysunek 2.17 pokazuje, które klawisze odpowiadajÈ otwartym strunom
basu. Moĝe siÚ okazaÊ, ĝe ïatwiej Ci bÚdzie nastroiÊ strunÚ, gdy děwiÚk odniesienia
(na pianinie) bÚdzie o oktawÚ wyĝszy.

Rysunek 2.17.
Klawisze pianina, które
odpowiadajÈ
otwartym
strunom basu
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DěwiÚk odniesienia z gitary
Najniĝsze (najgrubsze) cztery struny gitary odpowiadajÈ czterem strunom basu.
ZaczynajÈc od niskich (grubych) i idÈc w stronÚ wysokich (cienkich), sÈ to struny E,
A, D i G. PamiÚtaj, ĝe w gitarze sÈ to děwiÚki wyĝsze o jednÈ oktawÚ. To te same děwiÚki,
tylko wyĝsze.
Rysunek 2.18 pokazuje, które struny gitary odpowiadajÈ strunom basu.

Rysunek 2.18.
Struny gitary,
które odpowiadajÈ otwartym
strunom basu

Stosowanie flaĝoletów w strojeniu
WiÚkszoĂÊ nut podawanych Ci jako děwiÚki odniesienia (na przykïad z gitary) bÚdzie
pochodziïa z wyĝszej oktawy. GdybyĂ próbowaï dopasowaÊ bas do wyĝszych nut,
strojona struna wymykaïaby siÚ Twojemu sïuchowi. Porównywanie děwiÚków
róĝniÈcych siÚ o oktawÚ (lub dwie) jest ïatwiejsze z wykorzystaniem flaĝoletów.
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Flaĝolety to děwiÚki, które naturalnie wybrzmiewajÈ na strunie, gdy dotkniesz jÈ lekko
w okreĂlonych punktach, po czym uderzysz prawÈ rÚkÈ. Ze wzglÚdu na to, ĝe bas jest
tak niski, znacznie ïatwiej usïyszeÊ wyĝsze flaĝolety. Najsilniejsze i najwyraěniejsze
uzyskuje siÚ na dwunastym, siódmym i piÈtym progu.
Spójrz na rysunek 2.19, aby poznaÊ podstawowe flaĝolety.

Rysunek 2.19.
Podstawowe
flaĝolety

Flaĝolety brzmiÈ krystalicznie czysto, dlatego Ăwietnie nadajÈ siÚ do strojenia, lecz aby
z nich korzystaÊ, musisz najpierw porzÈdnie opanowaÊ technikÚ ich grania. Aby zagraÊ
flaĝolet, wykonaj poniĝsze punkty.
1. Delikatnie dotknij poĝÈdanÈ strunÚ na dwunastym, siódmym lub piÈtym
progu jednym z palców lewej dïoni (Ărodkowy i wskazujÈcy sÈ najlepsze,
ale moĝesz uĝyÊ dowolnego).
Nie dociskaj struny do progu. Oderwij palec lewej dïoni od miejsca, w którym
dotykasz struny (dwunastego, siódmego lub piÈtego progu) w momencie, gdy
uderzysz strunÚ prawÈ dïoniÈ.
2. UmieĂÊ dïoñ blisko mostka i uderz strunÚ (którÈ dotykasz lewÈ dïoniÈ)
palcem wskazujÈcym lub Ărodkowym prawej dïoni.
Im bliĝej mostka bÚdzie uderzajÈcy palec (prawej dïoni), tym czystszy flaĝolet
uzyskasz.
3. Gdy flaĝolet zacznie wybrzmiewaÊ, oderwij palec lewej dïoni od struny.
Flaĝolet bÚdzie wybrzmiewaï, pod warunkiem ĝe nie dotkniesz struny.
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Gdy uderzasz flaĝolet na strunie, która nie jest dokïadnie nastrojona, moĝesz usïyszeÊ
dudnienie lub falowanie děwiÚku. Trzeba nauczyÊ siÚ to sïyszeÊ, ale dziÚki trzeciej Ăcieĝce
pïyty bÚdziesz wiedziaï, czego nasïuchiwaÊ. Pozwól flaĝoletom wybrzmiewaÊ, a sam
powoli pokrÚÊ kluczykiem struny, którÈ stroisz. JeĂli falowanie przyspiesza, krÚcisz
w zïÈ stronÚ. Jeĝeli zwalnia, to krÚcisz we wïaĂciwym kierunku. Obracaj kluczykiem
tak dïugo, aĝ falowanie ustanie. Gdy děwiÚk bÚdzie równy, struna jest nastrojona.
JeĂli falowanie zwalniaïo, po czym znowu zaczÚïo przyspieszaÊ, przekrÚciïeĂ za punkt,
w którym powinieneĂ siÚ zatrzymaÊ. Powoli przekrÚÊ kluczyk z powrotem, aĝ falowanie
zaniknie.

Strojenie strun basu wzglÚdem siebie
PrÚdzej czy póěniej wszystko sprowadza siÚ do tego, ĝe stroisz jednÈ strunÚ basu do
děwiÚku odniesienia, po czym musisz dostroiÊ resztÚ strun do tej nastrojonej. Strojenie
strun basu wzglÚdem siebie moĝna wykonaÊ na trzy sposoby: metodÈ piÈtego progu,
metodÈ siódmego progu i za pomocÈ flaĝoletów.
Niezaleĝnie od metody, jeĂli děwiÚki nie bÚdÈ dokïadnie dopasowane, usïyszysz
falowanie. Gdy krÚcisz kluczykami poszczególnych strun, spowolnienie falowania
oznacza, ĝe zbliĝasz siÚ do wïaĂciwej wysokoĂci. Gdy jÈ uzyskasz, falowanie zaniknie.

Metoda piÈtego progu
Poniĝsze punkty pokazujÈ, jak nastroiÊ bas metodÈ piÈtego progu (zobacz rysunek 2.20).
JeĂli grasz z innymi muzykami, pamiÚtaj o uzyskaniu děwiÚku odniesienia dla swojej
struny E (najniĝszej i najgrubszej) od jednego z pozostaïych instrumentów, zanim
zabierzesz siÚ za strojenie.
1. NaciĂnij strunÚ E na piÈtym progu dowolnym palcem lewej rÚki.
Dotknij tylko struny E, poniewaĝ struna A musi móc swobodnie wibrowaÊ.
W rzeczywistoĂci naciska siÚ miÚdzy czwartym a piÈtym progiem, bliĝej piÈtego.
2. Uderz jednoczeĂnie struny E i A prawÈ dïoniÈ i pozwól im wybrzmiewaÊ.
Gdy porównujesz brzmienie obu strun, nie odrywaj palca lewej rÚki od piÈtego
progu niĝszej struny. Naucz siÚ krÚciÊ kluczykami za pomocÈ prawej dïoni
(siÚgajÈc przez lewÈ), jeĂli chcesz korzystaÊ z tej metody. DěwiÚki powinny byÊ
identyczne. Jeĝeli nie sÈ (a tak zazwyczaj bÚdzie), wykonaj co nastÚpuje:
a. Posïuchaj, czy struna A jest niĝej, czy wyĝej niĝ struna E.
Gdy struny nie bÚdÈ zestrojone, usïyszysz falowanie.
b. JeĂli nie sïyszysz, która struna jest niĝej, obniĝ wysokoĂÊ struny A,
aĝ usïyszysz, ĝe jest niĝej.
c. Uderz jeszcze raz obie struny i powoli zwiÚkszaj wysokoĂÊ struny A,
krÚcÈc kluczykiem prawÈ rÚkÈ, aĝ bÚdzie identyczna jak struna E
naciĂniÚta na piÈtym progu.
JeĂli przedobrzysz, usïyszysz, ĝe struna A jest zbyt wysoko. W takim
przypadku obniĝ jej wysokoĂÊ, obracajÈc kluczyk w przeciwnym kierunku.
Gdy nastroisz strunÚ A, przejdě do nastÚpnego punktu.
3. PrzyciĂnij strunÚ A na piÈtym progu (nie dotykajÈc ĝadnej innej struny).
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Rysunek 2.20.
Metoda piÈtego
progu

4. Uderz strunÚ A wraz z otwartÈ strunÈ D i pozwól im wybrzmiewaÊ.
Posïuchaj, czy struna D jest wyĝej, czy niĝej, po czym przekrÚÊ kluczykiem tej
struny w odpowiedniÈ stronÚ, aĝ obie struny bÚdÈ miaïy jednakowÈ wysokoĂÊ
děwiÚku. Gdy struna D bÚdzie stroiïa z piÈtym progiem struny A, przejdě do
nastÚpnego punktu.
5. PrzyciĂnij strunÚ D na piÈtym progu (nie dotykajÈc ĝadnej innej struny).
6. Uderz strunÚ D wraz z otwartÈ strunÈ G i pozwól im wybrzmiewaÊ.
Posïuchaj, czy struna G jest wyĝej, czy niĝej, po czym przekrÚÊ kluczykiem tej
struny w odpowiedniÈ stronÚ, aĝ obie struny bÚdÈ miaïy jednakowÈ wysokoĂÊ
děwiÚku.
Twój bas jest teraz nastrojony wzglÚdem siebie. JeĂli wczeĂniej ustawiïeĂ wysokoĂÊ
struny E zgodnie z děwiÚkiem odniesienia, moĝesz graÊ z kaĝdym, kto takĝe dostroiï
siÚ do tego děwiÚku.

Metoda siódmego progu
Metoda siódmego progu jest podobna do metody piÈtego progu, lecz wykonuje siÚ jÈ
odwrotnie (od wysokich do niskich strun). Musisz dostroiÊ strunÚ G (czyli najcieñszÈ
strunÚ swojego basu) do děwiÚku odniesienia podawanego przez nastrojony instrument
(jeĂli grasz z innymi muzykami). Gdy to zrobisz, przyciĂnij jÈ na siódmym progu.
Po uderzeniu tej struny uzyskasz děwiÚk D, ale o oktawÚ wyĝszy niĝ sÈsiednia
(grubsza) struna (zobacz rysunek 2.21 przedstawiajÈcy metodÚ siódmego progu).
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Rysunek 2.21.
Strojenie metodÈ siódmego
progu

Poniĝej znajduje siÚ szczegóïowy opis strojenia basu metodÈ siódmego progu.
1. PrzyciĂnij strunÚ G na siódmym progu palcem lewej dïoni.
PamiÚtaj, aby nie dotknÈÊ sÈsiedniej (niĝszej) struny D — obie powinny mieÊ
swobodÚ wibrowania.
2. Uderz palcami prawej dïoni strunÚ G wraz z (otwartÈ) strunÈ D
i pozwól im obu wybrzmiewaÊ.
DěwiÚki sÈ od siebie oddalone o oktawÚ, lecz sÈ to te same nuty. Posïuchaj,
czy struna D jest za wysoko, czy za nisko, po czym pokrÚÊ kluczykiem tej struny
w odpowiednim kierunku, aĝ obie bÚdÈ zestrojone.
3. PrzyciĂnij strunÚ D na siódmym progu bez dotykania niĝszej struny (A).
4. Uderz strunÚ D wraz z (otwartÈ) strunÈ A i pozwól im obu wybrzmiewaÊ.
DěwiÚki sÈ od siebie oddalone o oktawÚ, lecz to te same nuty. Analogicznie
posïuchaj, czy struna A jest za wysoko, czy za nisko, po czym pokrÚÊ kluczykiem
tej struny w odpowiednim kierunku, aĝ jÈ dostroisz.
5. PrzyciĂnij strunÚ A na siódmym progu bez dotykania struny E.
6. Uderz jednoczeĂnie strunÚ A wraz z (otwartÈ) strunÈ E i pozwól im
wybrzmiewaÊ.
Tak jak w poprzednich punktach děwiÚki sÈ oddalone o oktawÚ, lecz to ta sama
nuta. Posïuchaj, czy E jest za wysoko, czy za nisko, po czym pokrÚÊ kluczykiem
tej struny w odpowiednim kierunku. Gdy skoñczysz pracÚ z tÈ strunÈ, caïy bas
bÚdzie nastrojony.
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Strojenie za pomocÈ flaĝoletów
Strojenie za pomocÈ flaĝoletów to najtrudniejsza i najbardziej precyzyjna metoda
strojenia basu bez tunera. Jednak bazujÈc na poniĝszym opisie, nauczysz siÚ to robiÊ
niemal „od rÚki”.
1. Maïym palcem lewej rÚki delikatnie dotknij struny G na siódmym progu.
Uderz flaĝolet i pozwól mu wybrzmiewaÊ (jeĂli potrzebujesz pomocy w graniu
flaĝoletów, wróÊ do sekcji „Stosowanie flaĝoletów w strojeniu” nieco wczeĂniej
w tym rozdziale).
2. ¥rodkowym palcem lewej rÚki delikatnie dotknij struny D na piÈtym
progu.
Uderz flaĝolet i pozwól mu wybrzmiewaÊ razem z poprzednim flaĝoletem.
Wyreguluj kluczykiem strunÚ D, aby zniknÚïo falowanie.
3. Maïym palcem lewej rÚki delikatnie dotknij struny D na siódmym progu.
Uderz flaĝolet i pozwól mu wybrzmiewaÊ.
4. ¥rodkowym palcem lewej rÚki delikatnie dotknij struny A na piÈtym
progu.
Uderz flaĝolet i pozwól mu wybrzmiewaÊ razem z poprzednim flaĝoletem.
Wyreguluj kluczykiem strunÚ A, aby zniknÚïo falowanie.
5. Maïym palcem lewej rÚki delikatnie dotknij struny A na siódmym progu.
Uderz flaĝolet i pozwól mu wybrzmiewaÊ.
6. ¥rodkowym palcem lewej rÚki delikatnie dotknij struny E na piÈtym
progu.
Uderz flaĝolet i pozwól mu wybrzmiewaÊ razem z poprzednim flaĝoletem.
Wyreguluj kluczykiem strunÚ E, aby zniknÚïo falowanie.
Sprawdě na rysunku 2.22 zaleĝnoĂci miÚdzy flaĝoletami.
Poniĝej znajduje siÚ lista flaĝoletów, które sÈ kluczowe w strojeniu.

9 Flaĝolet na siódmym progu struny G (najcieñszej) to dokïadnie ten sam děwiÚk
co flaĝolet na piÈtym progu struny D (drugiej z najcieñszych).

9 Flaĝolet na siódmym progu struny D to dokïadnie ten sam děwiÚk co flaĝolet
na piÈtym progu struny A (drugiej z najgrubszych).

9 Flaĝolet na siódmym progu struny A to dokïadnie ten sam děwiÚk co flaĝolet
na piÈtym progu struny E (najgrubszej).

Na trzeciej Ăcieĝce pïyty moĝesz posïuchaÊ falowania i dowiedzieÊ siÚ w praktyce,
jak nastroiÊ struny za pomocÈ flaĝoletów. Potem posïuchaj falowania i strojenia strun
metodÈ piÈtego progu. Na koñcu znajduje siÚ falowanie oraz strojenie metodÈ
siódmego progu.
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Rysunek 2.22.
ZaleĝnoĂci miÚdzy flaĝoletami

Popularny scenariusz strojenia wyglÈda na przykïad tak: jesteĂ z innymi muzykami,
czy to na próbie, czy na koncercie, i kaĝdy musi byÊ nastrojony. KtoĂ (zazwyczaj
pianista) uderza děwiÚk, a reszta powinna wykorzystaÊ go jako děwiÚk odniesienia
w celu nastrojenia wïasnego instrumentu. PoproĂ o E lub G i uĝyj jednej z opisanych
w tym rozdziale metod. Miïego muzykowania!
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5th Dimension, 261

B
A

Aerosmith, 165
akompaniament, 93, 103, 207
akord, 21, 28, 33, 34, 49, 89, 92, 128
dominantowy, 103, 137, 147, 152, 153, 161,
170, 182, 189, 200, 204, 207, 211
durowy, 33, 66, 136, 137, 147, 152, 153, 160,
180, 186, 189, 200, 204, 207, 211
przewrót, 122
stopieñ trzeci, 173
děwiÚk najniĝszy, 122
molowy, 33, 66, 137, 147, 152, 153, 160, 182,
200, 207, 211
przewrót, 122
stopieñ trzeci, 173
piÈty progresji bluesowej, 171
podstawa, 66, 126
porzÈdek
odwrócony, 34, 121, 122
tradycyjny, 34
póïzmniejszony, 95, 198, 199
przejĂcie, 177
schemat, 34
septymowy, 95
symbol, 66
ton, 126
tony, 137
triada, Patrz: triada
Allmen Brothers, 170
arpeggio, 115
durowe dwuoktawowe, 116, 117
E-dur, 117
e-moll, 119
molowe dwuoktawowe, 118
wstÚpujÈce, 116
atak, 164
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Barrett Aston „Family Man”, 200
bas, 27, 30, 122, 163
bezprogowy, 189, 240
czyszczenie, 36, 225
elektronika, 32
Fender Jazz, 241
Fender Precision, 241
konserwacja, 225, 227, 228, 232
korpus, Patrz: korpus
kupowanie, 237, 238, 240, 241, 243
w sieci, 242
osprzÚt, 226
piÚciostrunowy, 189, 239, 240
przechowywanie, 233
regulacja, 229
sposób trzymania, 40, 41
dïonie, 43, 44
strojenie, 33, 55, 56
do innych instrumentów, 56, 57
metodÈ progu, 60, 61
wzglÚdne, 56, 60
za pomocÈ flaĝoletów, 60, 63
struny, Patrz: struna
szeĂciostrunowy, 189, 239, 240
szyjka, Patrz: szyjka
tenorowy, 257
wybór, 37
zamawianie u lutnika, 243
basista, 28, 29, 40, 44, 47, 142, 259
rola, 28
Beach Boys, 47
Becker Brothers, 257
Béla Fleck, 48
Béla Fleck and the Flecktones, 190, 257
bemol, 52, 91, 121
Benjamin Benny, 260
bÚbny, 142
Birdland, 261
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bit, 29, 35, 66, 72, 209
Blaine Hal, 261
blues, 125, 182
Blues Brothers, 170, 180
blues rock, 170
Bonham John, 261
Booker T. & the MG’s, 170, 180
bossa nova, 197
Brooks Garth, 173
Brown James, 257, 260
Brown Ray, 176
Bruce Jack, 256
brzmienie, 89

C
California Rock Explosion, 261
calypso, 202
Caron Alain, 257
Carter Ron, 176
centrum tonalne, 89, 103
Chambers Paul, 176
Chic, 192
chodzenie po strunach, 83
chorus, 250
Cissy Strut, 262
Clark Stanley, 189
Clarke Stanley, 257
Clayton Adam, 29, 164, 257
Cogbill Tommy, 185
Collins Bootsy, 260
Come Together, 257
country rock, 173
crash, Patrz: perkusja crash
Cream, 256
czÚstotliwoĂÊ, 79

m

disco, 192
Distortion, 252
dominanta, 95
Dream Theatre, 167
drop one, 200
Dunbar Sly, 263
Dunn Donald Duck, 170, 180, 260
děwiÚk
akcentowanie, 82, 83
chromatyczny, 99, 100, 101, 161, 167, 170, 181,
186, 189
dudnienie, 60
falowanie, 60
grany miÚdzy uderzeniami, 202
grupa, 75
linii basowej, 29
lokalizacja, 67
najniĝszy w akordzie, 122
naprowadzajÈcy, 177
neutralny, 190, 205
obniĝony, 91, 92
odniesienia, 55, 56, 57
pianino, 57
z innej oktawy, 58
podwyĝszony, 91
powstawanie, 79
regulacja wysokoĂci, 230
skali durowej, 90
wysokoĂÊ, 79
znajdowanie na gryfie, 119

E
Edwards Bernard, 192
elektronika, 32
Ellington Duke, 183
Entwistle John, 29, 164, 256
Envelope filter, 252
Erskine Peter, 261

ÊwierÊnuta, 73

D
D’Angelo, 194, 257
Dan Steely, 185, 239, 257, 262
dance, 195, 240
Davis Miles, 256
diagram, 20, 21
Digital Delay, 251
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F
Fifth Dimension, 47
figura, 43
Flanger, 251
flaĝolet, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 218, 231
na siódmym progu, 63
Flea, 190, 257
For Once In My Life, 256
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Franklin Aretha, 185, 262
fraza, 72, 101, 103, 147
funk, 35, 125, 182, 190, 256, 262
Funk Brothers, 187
funky, 44
Funky Miracle, 262
fusion, 188, 240
historia, 189
futeraï, 233, 248, 249

G
gama C, Patrz: skala C-dur
Garibaldi David, 262
Gaye Marvin, 187
gig bag, Patrz: futeraï
gitara
akustyczna, 27
basowa, Patrz: bas
elektroakustyczna, 27
elektryczna, 27
Fender Precision Bass, 163
kontrabasowa, 239
gitarzysta, 28
gïoĂnik, 31, 79, 247
gïowa basowa, Patrz: wzmacniacz
gïówka, 31
gniazdo jack, 32
Goines Lincoln, 198
Going to a Go-Go, 260
Gonzales Andy, 198
Goodman Benny, 175
gra
kciukiem, 44, 48, 190
na jednej strunie, 80
palcami, 44
piórkiem, 44, 46, 47, 48
w dwóch oktawach, 109
Graham Central Station, 48
Graham Larry, 48
granie
poza oknem, 101
w oknie, 99, 100, 101
groove, 20, 28, 33, 99, 103, 125, 153
5/4, 209, 210
7/4, 211, 212
bluesowy, 181
country, 173
dance, 195, 196
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disco, 192
dla wokalisty, 169
dominantowy, 130
dopasowany, 140
durowy, 134
funkowy, 182, 183, 190, 191, 260
fusion, 189
hardrockowy, 166
hip-hopowy, 194
mobilnoĂÊ, 131, 136, 176
molowy, 132, 181
motoryczne szesnastki, 163
Motown, 188
o staïej strukturze, 188
okienkowy, 162, 167, 170, 172
poprockowy, 169
progresywny, 167
przenoszenie miÚdzy akordami, 137
punkt szczytowy, Patrz: punkt szczytowy
R&B, 186, 187
reggae, 200, 263
rockandrollowy, 161
rythmandbluesowy, 260
ska, 203, 204
skala, 128
soca, 202
struktura, 137
szesnastkowy, 182
szkielet, 126, 142
tonacja, 160
tworzenie, 127, 128, 129, 130, 136, 137,
138, 142
walc, 207
wariacje, 187
gryf, 20, 31, 32, 39, 226
czyszczenie, 226
diagram, 49, 54, 71
kropki, 52
krzywizna, 229

H
Hamilton Tom, 165
hard rock, 163, 165
Hayes Isaac, 260
hi-hat, Patrz: perkusja hi-hat
Hinton Milt, 176
hip-hop, 194, 240, 256
Holly Buddy, 159
Home At Last, 262
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I
I Heard It Through The Grapevine, 256
I Was Made to Love Her, 260
In The Midnight Hour, 260
interwaï, 53, 54, 90
interwaï muzyczny, 33

skïadowa rytmiczna, 34
synkopowana, 187
szkielet, Patrz: linia basowa skïadowa
rytmiczna
Live Art, 257
Lopsy Lu, 257
lutnik, 228, 239, 243

J
Jackson Al, 260
Jackson Anothony, 189
Jackson Anthony, 239, 257
Jamerson James, 44, 187, 188, 256, 260
jazz, 44, 176, 182, 207, 256, 257
Jobim Antonio Carlos, 197
John Elton, 169
Jones John Paul, 165, 261
Jones Quincy, 185

K
kable, 37
kamerton, 56, 249
Kaye Carol, 47
Khan Chaka, 239
Khumalo Bakithi, 204
klang, Patrz: gra kciukiem
klucz, Patrz: stroik
kontrabas, 47, 163
korpus, 30, 31, 226
peïny, 233
kostka, 251
kostka chorusa, 37
kropka, 74
krzyĝyk, 52, 91, 121
kwarta, 53
kwinta, 54

L
Led Zeppelin, 165, 261
Lee Geddy, 167
Lee Will, 257
leworÚcznoĂÊ, 39
ligatura, 74
linia
basowa, 29, 33, 34, 35, 99, 100
oĝywienie, 102
skïadowa harmoniczna, 34
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ïuk, Patrz: ligatura

M
Mama Africa, 263
Manilow Barry, 257
Marley Bob, 200
maszynka, Patrz: stroik
McCartney Paul, 47, 169, 257
metal, 165
Meters, 262
metoda
dwóch strun i dwóch progów,
Patrz: metoda oktawy
oktawy, 120
progu
piÈtego, 60
siódmego, 60, 61
wszystkich palców plus dwa progi, 120
znaczników, 121
metronom, 29, 71, 142, 143, 249
klikniÚcie, Patrz: bit
metrum, 36
3/4, 208
5/4, 209
7/4, 211
nieparzyste, 167, 207, 208
miara, Patrz: bit
mikrosolówka, 35
Miller Glenn, 175
Miller Marcus, 48, 190, 256
minisolówka, Patrz: wypeïnienie
Mission Impossible, 209
Modeliste Zig, 262
modus, 89, 96
dominantowy, 96, 182
dorycki, 96, 164, 180, 182, 183
eolski, 96, 164, 180
frygijski, 96, 164
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joñski, 96, 186, 189
kolejnoĂÊ, 99
lidyjski, 96
lokrycki, 96, 198
miksolidyjski, 96, 103, 161, 170, 180, 182, 183,
186, 189
molowy, 164, 180, 182
naturalny molowy, 96
póïzmniejszony, 96
mostek, 31, 32, 218, 226
otwór, 220
Motown, 187, 256, 260
Multiefekt, 252
musical, 207
muzyk sesyjny, 185, 198, 257, 261
muzyka
afrokubañska, 198
afrykañska, 36
atmosfera, 28
country, 44
czytanie, Patrz: nuta czytanie
etniczna, 36
harmonia, 28, 125
karaibska, 36
latynoska, Patrz: salsa
napiÚcie, 29
poïudniowoafrykañska, 204
poïudniowoamerykañska, 36
reggae, Patrz: reggae
rozwiÈzanie, 29
rytm, 28, 29, 125, 126
dwójkowy jazzowy, 179
bluesowy mieszany, 180
funkowy mieszany, 182
triolowy, 175
styl, 35
tempo, 126
My Generation, 256
Myung John, 167

N
nuta, 21
czytanie, 20, 49, 65
martwa, 102, 105, 182, 186, 189
przejĂciowa, 146
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O
Oakland, 262
Oakley Berry, 170
Octaver, 252
offbeat, 202
oktawa, 49, 51, 53, 66, 90
oliwa do gryfów, 226
Osborn Joe, 47, 261

Ó
ósemka, 73

P
paczka, 245, 246, 247
Palladino Pino, 169, 240
pamiÚÊ miÚĂniowa, 111
partia basu, 103
kroczÈca, 176
Pastorius Jaco, 44, 189, 240, 261
Patitucci John, 257
pauza, 75, 179
pedaï gïoĂnoĂci, 250
pentatonika
durowa, 150, 152, 153, 175
molowa, 147, 152, 153, 165
perkusista, 142, 185, 201, 259
perkusja, 142, 186, 259
centrala, 142
crash, 143
hi-hat, 143
ride, 143
werbel, 142
permutacja palców, 84
Phase Shifter, 251
pianino, 55, 57
piccolo, 257
Pickett Wilson, 185
piÚciolinia, 66
P-Nut, 200
podstawa, Patrz: tonika
podstrunnica, Patrz: gryf
pop, 257
pop rock, 169
popisówka, 35
Porter George, 262
potencjometr, 31, 228
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pozycja koncertowa, 41
póïnuta, 73
póïton, 31, 33, 51, 52, 90, 99
Presley Elvis, 159
Prestia Francis Rocco, 44, 190, 262
prÚt napinajÈcy, 32, 229
progresja
bluesowa, 171, 181
I-IV-V, 171
jazzowo-bluesowa, 177
próg, 20, 31, 39, 43, 52, 67, 80, 90, 226
czyszczenie, 227
dwunasty, 53, 59
piÈty, 59, 60
siódmy, 59, 60, 61
przeïÈcznik, 31
przestrzeñ
děwiÚkowa, 142
pusta, 200
przetwornik, 31, 79, 226
lightwave, 32
piezoelektryczny, 32
przewrót, Patrz: akord porzÈdek odwrócony
pulsacja, 29, Patrz: muzyka rytm
punkt szczytowy, 140, 142
Purdi Bernard, 262

R
R&B, 185, 256
Rainey Chuck, 185, 262
Ramble On, 261
Reading Otis, 260
Red Hot Chili Peppers, 48, 190
reggae, 125, 200, 203
Return to Forever, 189, 257
rezonans akustyczny, 85
rhythm and blues, Patrz: R&B
riddim, 200
ride, Patrz: perkusja ride
riff, 34
unisono, 165
rock, 35, 44, 125, 164, 203, 257
historia, 163
rock and roll, 159, 164
rock progresywny, 163, 167
Rogers Kenny, 173
Rush, 167
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rytm, Patrz: muzyka rytm, groove
ósemkowy, 35
triolowy, 74

S
Saadiq Raphael, 194
salsa, 198
Sam and Dave, 260
Sanborn David, 256
School Days, 257
sekcja rytmiczna, 259
septyma, 95
Sex Machine, 260
Shakespeare Robbie, 200, 263
Shannon Tommy, 180
Show of Hands, 257
siatka, Patrz: gryf diagram
Simon & Garfunkel, 261
Simon Paul, 204, 239
siodeïko, 31, 218, 221, 229, 230
ska, 203
skala, 33, 34, 49, 89, 96
A, 52
A eolska, 99
bluesowa, 34, 35, 146, 152, 153
C joñska, 99
C-dur, 50
D dorycka, 99, 132, 133
D joñska, 134, 135
D miksolidyjska, 130
dominantowa, 99, 128
durowa, 50, 51, 89, 90, 96, 128, 162
dwuoktawowa, 110, 111
děwiÚki, 90
pentatoniczna, Patrz: pentatonika durowa
dwuoktawowa, 34
E, 52
E frygijska, 99
E-dur, 112
e-moll, 114
F lidyjska, 99
G miksolidyjska, 99
G-dur, 51
g-moll, 51
H lokrycka, 99
joñskia stopieñ siódmy, 136
molowa, 51, 89, 91, 96, 128
dwuoktawowa, 112, 114
harmoniczna, 100
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melodyczna, 100
pentatoniczna, Patrz: pentatonika molowa
na otwartych strunach, 52
naturalna molowa, 99
peïna, Patrz: oktawa
pentatoniczna, 34, 35
z otwartymi strunami, 51
Sklar Lee, 257
slap, Patrz: gra kciukiem
Sly and the Family Stone, 48
sïowo
muzyczne, 75
soca, 202
solówka, 35, 145, 152, 153, 240
tworzenie, 152
Something, 257
soul, 202, 256
Soul Vaccination, 262
Starks Jab’o, 260
Stax/Volts, 260
Sting, 203, 257
stroik, 31, 55, 226
basowy, 66
gïówka, 218
struna, 31, 67
akcja, 229, 230
chodzenie, 83
czas wybrzmiewania, 217, 218
czyszczenie, 227
jasnoĂÊ, 217
kulka, 220
liczba, 27
niska, 45
odlegïoĂÊ od progów, 229
otwarta, 51, 52, 56
skrócenie dïugoĂci, 80
strojenie, 28
sustain, 217, 218, 221
usuwanie, 218, 219
wymiana, 36, 217
wysoka, 45
zakïadanie, 219
zapasowa, 219
styl Motown, 187
Sunshine of Your Love, 256
Super Bad, 260
sustain, 217, 218, 221
swing, 35, 175
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synkopa, 168, 195
na poczÈtku taktu, 199
szesnastka, 73
szyjka, 30, 31, 32, 226, 228
kropki, 52
ïÈczenie z korpusem, 241

¥
Ărodek
do czyszczenia biĝuterii, 227
do polerowania
gitar, 225
mosiÈdzu, 226

T
tab, Patrz: tabulatura
tabulatura, 20, 21, 65, 67
takt, 66, 72, 101
czÚĂÊ nieakcentowana, 142
talerze, Patrz: perkusja hi-hat
Teen Town, 261
That’s What I’m Gonna Do, 262
The Beatles, 47, 169, 257
The Brian Setzer Orchestra, 175
The Flecktones, 48
The Funk Brothers, 256
The Lemon Song, 261
The Mamas and the Papas, 261
The Monkees, 261
The Police, 203
The Temptations, 187
The Who, 29, 164, 256
Thompson Carl, 239
Thunderfingers, 256
ton, 51, 79, Patrz teĝ: děwiÚk
wspólny, 188, 195
tonacja
A, 51
E, 51
tonalnoĂÊ, 89
dominantowa, 175
durowa, 175
tonika, 49
Tony Toni Tone, 194
Tosh Peter, 263
Toshem Peterem, 200
Tower of Power, 190, 262
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triada, 92
durowa, 93
molowa, 94
trzymanie siÚ perkusji, 29
tuner elektroniczny, Patrz: stroik

U
U2, 29, 164
uchwyt, 40
Until You Come Back To Me, 262

V
Vaughan Stevie Ray, 180

W
walc, 207
Weather Report, 189, 261
wejĂcie, Patrz: gniazdo jack
werbel, Patrz: perkusja werbel
What Is Hip, 262
Whatcha Gonna Do, 263
White Room, 256
Who Are You, 256
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Wonder Stevie, 187
Wooten Victor, 48, 190, 257
wycieczka, 145
wypeïnienie, 35, 145, 153
synchronizacja, 153
tworzenie, 153
wzmacniacz, 31, 32, 37, 79, 245, 246
combo, 246, 247
kupowanie, 245
lampowy, 246, 247
panel kontrolny, 247
sïuchawkowy, 250
tranzystorowy, 246, 247

Z
zaczep, 41
zagrywka, 147
w pentatonice
durowej, 151
molowej, 149
zapis
akordowy, 65, 66, 136
nutowy, 65, 66, 67
znak
#, Patrz: krzyĝyk
., Patrz: kropka
ᅈ, Patrz: bemol
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