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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ



Identyfikowanie poszczególnych czÛĝci
gitary.



Zrozumienie dziaĄania gitary.



DostÛp do ĝcieľek audio i wideo:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gitby4.zip.

т

Podstawy gitary
— elementy
skĄadowe i ich udziaĄ
w tworzeniu dļwiÛku

W

szystkie gitary — czy to purpurowe z namalowanymi sprayem czaszkami
i bûyskawicami, czy wykonane z naturalnego drewna o widocznym rysunku sûojów i wykoŁczone bezbarwnym lakierem — majñ pewne wspólne
cechy fizyczne, które sprawiajñ, ūe zachowujñ sió one jak gitara, a nie jak skrzypce
czy tuba. Jeőli nie jesteő pewien, czym róūni sió gûówka gryfu od przetwornika, lub
zastanawiasz sió, którñ stronó gitary trzymaġ pod brodñ, ten rozdziaû jest dla
Ciebie.
Poniūej opiszemy róūnice pomiódzy rozmaitymi czóőciami gitary oraz wyjaőniamy, jakñ roló peûniñ poszczególne czóőci. Napiszemy takūe, jak wûaőciwie
trzymaġ instrument oraz dlaczego gitara brzmi wûaőnie tak, a nie inaczej.
No i — jeőli przypadkiem potraktowaûeő nas powaūnie — nie trzyma sió gitary
pod brodñ — oczywiőcie o ile nie jesteő Hendriksem.
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Anatomia gitary
Gitary dzielñ sió na dwie podstawowe odmiany: elektryczn i akustyczn. Ze sprzótowego punktu widzenia elektryczne gitary skûadajñ sió z wiókszej iloőci czóőci
i wihajstrów niū akustyczne. Mimo to producenci gitar ogólnie zgadzajñ sió, ūe
trudniej wykonaġ gitaró akustycznñ niū elektrycznñ. Z tego powodu gitary akustyczne kosztujñ zazwyczaj tyle samo lub nawet wiócej niū ich elektryczne odpowiedniki (kiedy juū bódziesz gotowy, by iőġ na gitarowe lub akcesoryjne zakupy, moūesz zerknñġ odpowiednio do rozdziaûu 16. lub 17.). Jednak obydwa typy
wymagajñ tego samego podejőcia do podstawowych zagadnieŁ, takich jak konstrukcja gryfu czy napiócie strun. Dlatego wûaőnie akustyczne i elektryczne gitary
majñ bardzo podobnñ konstrukcjó, pomimo czasami drastycznych róūnic w emitowanym dũwióku (chyba ūe wedûug Ciebie Segovia i Metallica sñ nie do odróūnienia).
Na rysunkach 1.1 i 1.2 pokazane sñ róūne czóőci gitary akustycznej i elektrycznej.

RYSUNEK 1.1.

Typowa gitara
akustyczna
z oznaczonymi
najwaľniejszymi
czÛĝciami
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RYSUNEK 1.2.
Typowa gitara
elektryczna
z oznaczonymi
najwaľniejszymi
czÛĝciami

DziÛki uprzejmoĝci PRS Guitars

Poniūsza lista wyjaőnia funkcje poszczególnych czóőci gitary:



PĄyta dolna — spód (tylko gitary akustyczne): czÛĝÉ pudĄa rezonansowego, która
podtrzymuje boki na miejscu. Wykonana z dwóch lub trzech kawaĄków drewna.



Wajcha (tylko gitary elektryczne): metalowy prÛt doczepiony do mostka, który
pozwala na zmianÛ napiÛcia strun poprzez wychylanie mostka w przód i w tyĄ.
Nazywana takľe wajchÇ tremolo lub wajchÇ wibrato.



Korpus (gitary elektryczne) lub pudĄo rezonansowe (gitary akustyczne): coĝ,
do czego przytwierdza siÛ gryf i mostek, czy teľ miejsce, w którym prawa dĄoĆ
uderza struny. PudĄo rezonansowe gitary akustycznej to wzmacniajÇca dļwiÛk
komora, która nadaje gitarze brzmienie. W gitarze elektrycznej do korpusu
przytwierdza siÛ mostek i elektronikÛ (przetworniki oraz potencjometry tonu
i gĄoĝnoĝci).



Mostek: metalowa (w gitarach elektrycznych) lub drewniana (w gitarach
akustycznych) podstawa mocujÇca struny do korpusu.



KoĄki mostka (tylko gitary akustyczne): umieszczone w otworach w mostku
plastikowe lub drewniane koĄki, które mocujÇ struny do mostka.
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Mocowanie paska: metalowy bolec, miejsce, gdzie moľna zamocowaÉ jeden
koniec pasa gitarowego. W elektroakustykach (gitarach akustycznych z wbudowanymi
przetwornikami i elektronikÇ) mocowanie to speĄnia czÛsto podwójnÇ rolÛ — sĄuľy
równieľ za gniazdo jack, do którego wpinasz kabel gitarowy.



Gryf: pĄaski, deskopodobny kawaĄek drewna zamocowany na powierzchni szyjki,
gdzie stawiasz palce lewej rÛki, by uzyskiwaÉ dļwiÛki i akordy, zwany takľe
podstrunnicÇ. Na gryfie zamocowane sÇ progi.



Progi: cienkie metalowe druciki lub sztabki biegnÇce prostopadle do strun,
majÇce za zadanie skracaÉ wibrujÇcÇ czÛĝÉ struny w celu uzyskania wyľszych
dļwiÛków.



GĄówka: miejsce, gdzie mocowane sÇ stroiki (czyli osprzÛt) oraz gdzie producent
moľe umieĝciÉ swoje logo.



Szyjka: dĄugi, paĄkopodobny kawaĄek drewna, który ĄÇczy gĄówkÛ z korpusem.



SiodeĄko: ľĄobiona czÛĝÉ wykonana ze srebra, stali, twardego nylonu lub innej
syntetycznej substancji, która powstrzymuje struny od drgania poza obszarem
gryfu. Struny prowadzone sÇ poprzez ľĄobienia na drugÇ stronÛ siodeĄka
do stroików umieszczonych na gĄówce. SiodeĄko wyznacza jednÇ z granic dla
wibrujÇcej czÛĝci struny (drugÇ jest mostek).



Gniazdo jack (tylko gitary elektryczne): miejsce, gdzie wpinamy wtyczkÛ jack
kabla ĄÇczÇcego gitarÛ ze wzmacniaczem lub innym urzÇdzeniem
elektronicznym.



PrzeĄÇcznik wyboru przetwornika (tylko gitary elektryczne): przeĄÇcznik,
za pomocÇ którego uaktywniamy poszczególne przetworniki.



Przetworniki (tylko gitary elektryczne): sztabkowe magnesy wytwarzajÇce
prÇd elektryczny, który jest przetwarzany przez wzmacniacz na dļwiÛk.



SiodeĄko mostka: w gitarach akustycznych cienka plastikowa sztabka znajdujÇca
siÛ w wyľĄobieniu mostka, która odpowiada za przenoszenie drgaĆ strun na mostek.
W gitarach elektrycznych na mostku znajdujÇ siÛ oddzielne metalowe siodeĄka
dla kaľdej struny.



Boki (tylko gitary akustyczne): oddzielne giÛte elementy drewniane pudĄa
ĄÇczÇce pĄytÛ górnÇ i dolnÇ.



Struny: szeĝÉ metalowych (w gitarach elektrycznych i akustycznych
przystosowanych do metalowych strun) lub nylonowych (w gitarach klasycznych)
drutów, które sÇ naciÇgniÛte i wytwarzajÇ dļwiÛki gitary. ChoÉ nie sÇ zasadniczo
czÛĝciÇ skĄadowÇ gitary (moľesz je samodzielnie zdejmowaÉ lub zakĄadaÉ), stanowiÇ
integralnÇ czÛĝÉ caĄego systemu, a konstrukcja i struktura gitary pozwalajÇ
strunom radoĝnie wybrzmiewaÉ (zajrzyj do rozdziaĄu 18., by dowiedzieÉ siÛ
wiÛcej o wymianie strun).
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PĄyta górna: twarz gitary. W gitarze akustycznej peĄni rolÛ pĄyty rezonansowej,
która niemal wyĄÇcznie decyduje o jakoĝci brzmienia instrumentu. W gitarze
elektrycznej wierzch korpusu jest zaledwie kosmetycznym lub dekoracyjnym
dodatkiem okrywajÇcym drewno korpusu.
Stroiki: zespolone mechanizmy umoľliwiajÇce zwiÛkszanie i zmniejszanie
napiÛcia strun, dziÛki czemu brzmiÇ one z okreĝlonÇ wysokoĝciÇ dļwiÛku. Struna
owiniÛta jest ciasno na koĄku wystajÇcym ponad powierzchniÛ gĄówki. KoĄek ten
przechodzi na wylot przez gĄówkÛ i osadzony jest w mechanizmie ĄÇczÇcym go
z obrotowÇ czÛĝciÇ, którÇ regulujemy napiÛcie struny. Stroiki nazywane sÇ
teľ maszynkami, koĄkami, kluczami.



Potencjometry gĄoĝnoĝci i tonu (tylko gitary elektryczne): gaĄki pozwalajÇce
kontrolowaÉ gĄoĝnoĝÉ gitary oraz zawartoĝÉ basowych i sopranowych czÛstotliwoĝci
w brzmieniu.

Jak dziaĄa gitara
Jeőli potrafisz juū rozpoznawaġ podstawowe czóőci gitary (poprzednia czóőġ rozdziaûu Ci w tym pomoūe), chciaûbyő pewnie zrozumieġ, w jaki sposób te czóőci
wspóûdziaûajñ ze sobñ przy powstawaniu dũwióku (na wypadek gdyby zdarzyûo Ci
sió dostaġ pytanie z kategorii „Czóőci gitary” w teleturnieju Jeden z dziesi´ciu
albo wpaőġ w wir powaūnej dyskusji na temat drgaŁ i dûugoőci strun z innym gitarzystñ). Prezentujemy te informacje tylko po to, ūebyő wiedziaû, dlaczego gitara
brzmi wûaőnie tak, jak brzmi, a nie na przykûad jak kazoo czy akordeon. Musisz
jednak pamiótaġ, ūe gitara tworzy dũwiók, ale to Ty tworzysz muzykó.

Drgania i dĄugoĝÉ strun
Kaūdy instrument musi posiadaġ czóőci poruszajñce sió w regularny, powtarzalny
sposób, które wytwarzajñ dũwiók (ciñgûy ton o okreőlonej wysoko¿ci). W przypadku
gitary ta czóőġ to drgajñca struna. Struna, której nadajesz odpowiednie napiócie, a potem wprawiasz w ruch (poprzez czynnoőġ szarpania), daje dũwiók o przewidywalnej wysokoőci — na przykûad ton A. Gdy naciñgasz lub poluzowujesz strunó, uzyskujesz dũwióki o róūnej wysokoőci. Im mocniej naciñgnióta struna, tym
wyūszy dũwiók.
Nie byûbyő w stanie zrobiġ zbyt wiele z gitarñ, gdyby jedynym sposobem na zmianó
tonu byûo szaleŁcze krócenie stroikiem przed kaūdym uderzeniem struny. Dlatego
gitarzyőci uūywajñ innego sposobu zmiany wysokoőci dũwióku — skracajñ
drgajñcñ czóőġ struny. Robiñ to, stawiajñc palce na progach — o ile oczywiőcie
ktoő zostawi im otwarte drzwi. ǀartujemy oczywiőcie — nikt w obecnoőci gitarzysty nie zostawia otwartych drzwi do pokoju, w którym on ġwiczy. A w ūargonie
gitarowym stawianie palców na progach oznacza dociskanie palcami strun do pod-
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strunnicy, aby wibrowaûy tylko na odcinku pomiódzy progiem (tym drucikiem
na gryfie) a mostkiem. W ten sposób, przemieszczajñc lewñ rókó w góró i w dóû
gryfu (czyli odpowiednio w kierunku mostka lub siodeûka), moūesz wygodnie
i ûatwo zmieniaġ wysokoőġ dũwióku.
To, ūe mniejsze instrumenty, takie jak mandolina czy skrzypce, brzmiñ wyūej niū
wiolonczela czy bas (czy teū gitara), to nie przypadek. Instrumenty te majñ wyūszy
strój, poniewaū majñ krótsze struny. Napiócie strun we wszystkich tych instrumentach moūe byġ zbliūone, co sprawia, ūe odczucie twardoőci strun dla rñk i palców
bódzie doőġ podobne, ale drastyczna róūnica w dûugoőci strun sprawia, ūe róūnice
w wysokoőci dũwióków w przypadku tych instrumentów sñ duūe. Ta zasada sprawdza
sió takūe w odniesieniu do zwierzñt. Piesek chihuahua szczeka w znacznie wyūszej
tonacji niū bernardyn, poniewaū jego struny — w tym przypadku gûosowe — sñ
duūo krótsze.

Co dwie dĄonie, to nie jedna
Zasadniczo gitara wymaga równoczesnego zaangaūowania obu rñk w proces powstawania muzyki. Jeőli chciaûbyő zagraġ, powiedzmy, C razkreőlne na pianinie,
musisz tylko wyciñgnñġ palec wskazujñcy, umieőciġ go nad odpowiednim klawiszem w okolicy znaku firmowego pianina i opuőciġ go — tammm. Nawet przedszkolak moūe brzmieġ jak Elton John, gdy gra jedynie razkreőlne C, poniewaū dũwiók
jest wytwarzany przez tylko jeden palec jednej róki naciskajñcy klawisz.
Gitara jest jednak trochó inna. By zagraġ razkreőlne C na gitarze, musisz palcem
wskazujñcym lewej róki przycisn® pierwszy próg na drugiej strunie (czyli docisnñġ jñ
przed tym progiem do podstrunnicy). Czynnoőġ ta sama w sobie nie daje jednak
dũwióku. By razkreőlne C byûo sûyszalne, musisz uderzyġ lub szarpnñġ tó drugñ strunó prawñ rókñ. Uwaga dla osób potraficych czyta® nuty: gitara brzmi o oktawó niūej, niū
wskazujñ zapisane dla niej dũwióki. Na przykûad grajñc rozpisane dwukreőlne C na
gitarze, uzyskujemy C razkreőlne.

DļwiÛki na gryfie: progi i póĄtony
Najmniejszym interwaºem (czyli jednostkñ muzycznej odlegûoőci pomiódzy dũwiókami) skali muzycznej jest póºton. W pianinie ten interwaû jest zawarty pomiódzy
nastópujñcymi po sobie biaûym i czarnym klawiszem (a takūe miódzy dwoma biaûymi, które nie sñ przedzielone czarnym). By przemieőciġ sió o póûton na instrumencie klawiszowym, przesuwasz palec w dóû bñdũ w góró na nastópny klawisz,
biaûy lub czarny. W przypadku gitary te póûtony sñ reprezentowane przez progi —
poziome metalowe druty (lub sztabki) osadzone w gryfie prostopadle do strun.
W odniesieniu do gitary przemieőciġ sió w dóû lub w góró o póûton znaczy przesunñġ
lewñ rókó o jeden próg niūej lub wyūej na gryfie.
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Porównanie brzmienia gitary akustycznej i elektrycznej
Drgajñce struny gitary wytwarzajñ róūne dũwióki. Musisz jednak byġ w stanie je
usûyszeġ albo staniesz przed problemem przypominajñcym buddyjskñ zagadkó
o drzewie padajñcym samotnie w lesie. Nie ma tego problemu w przypadku gitary
akustycznej, poniewaū instrument akustyczny ma wûasny wzmacniacz w postaci
pustego pudûa rezonansowego, które wzmacnia dũwiók… nooo, akustycznie.
Ale gitara elektryczna nie wytwarza prawie w ogóle akustycznego dũwióku (no,
moūe troszeczkó, coő jak brzóczenie komara, ale na pewno nie wystarczy to, ūeby
wypeûniġ dũwiókiem stadion czy rozzûoőciġ sñsiadów z naprzeciwka). Instrument
elektryczny wytwarza brzmienie niemal wyûñcznie za pomocñ elektroniki. ǁródûem
dũwióku sñ wciñū drgajñce struny, ale to nie pusta drewniana komora sprawia, ūe
sñ sûyszalne. Ich drgania zaburzajñ lub moduluj pole magnetyczne wytwarzane
przez przetworniki — owinióte drutami magnesy umieszczone tuū pod strunami.
Kiedy drgania struny modulujñ wytworzone przez przetwornik pole magnetyczne, przetwornik generuje maûy prñd elektryczny, który wiernie odzwierciedla
tó drgania.
W gitarze dũwiók jest uzyskiwany poprzez wzmacnianie drgaŁ struny w sposób
akustyczny (gdy dũwiók przechodzi przez pudûo rezonansowe) lub elektryczny
(gdy prñd z przetwornika jest wzmacniany i przekazywany do gûoőników). Tak
czy inaczej, jest to proces fizyczny. Uzyskiwanie róÈnych dũwióków — w tym takich,
które zamierzasz wydobyġ — zaleūy od Ciebie, a dokûadnie od tego, jak kontrolujesz wysokoőġ dũwióków poszczególnych strun. Za zmianó wysokoőci odpowiada
lewa dûoŁ przyciskajñca progi. Natomiast prawa dûoŁ nie tylko doprowadza do
emisji dũwióku poprzez wprawienie struny w drgania, lecz takūe decyduje o rytmie
(pulsie), tempie (szybkoőci danego utworu) i klimacie (interpretacji, stylu, magii,
charyzmie, je ne sais quoi, czymkolwiek) tych dũwióków. Wpraw obie dûonie w ruch,
a wyczarujñ muzykó — gitarow muzykó.
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Skorowidz
A
A Hundred Pounds of Clay, 74
accelerando, 369
akcent, 369
akcesoria, 301, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314
akcja strun, Patrz: struna akcja
akompaniament
jazzowy, 271
akord, 52, 373
a, 64, 65
A, 58, 59, 61, 123, 177
a7, 90, 91
A7, 89, 137, 204
add, Patrz: akord z dodanym dũwiókiem
Amaj7, 92
B, 134
B13#11, 271
B7, 137
barowy, 123, 125, 126, 128, 203
bazujñcy na A, 132, 133, 134
bazujñcy na E, 128, 131
molowy, Patrz: akord molowy barowy
na gitarze klasycznej, 263
Bmaj7, 138
C, 64, 65
C7, 88
C7ᅈ9, 271
Cadd2, 189
Cadd9, 189
Cmaj7, 92
Csus2, 189
d, 65
D, 58, 59, 61, 64, 177
d7, 90, 91
D7, 88
D9, 204

diagram, Patrz: diagram akordu
Dmaj7, 92
dominantowy, Patrz: akord septymowy
durowy, 58, 74, 270
septymowy, Patrz: akord septymowy
durowy
e, 61, 64, 65
E, 52, 58, 59, 123, 177
otwarty, 124
e7, 90
E7, 89, 90
E9, 204
F, 65
Fmaj7, 92
G, 61, 64, 65, 241
G7, 88
G7#5, 271
H7, 90
jazzowy, 270, 271, 278
ûamany, 188, 190
w progresji, 190
molowy, 58, 61, 74, 270
barowy, 128, 136
septymowy, Patrz: akord septymowy
molowy
nonowy, 204, 270
otwarty, 50, 80
peûny, 274
rodzina
A, 58, 59
C, 65, 66
D, 61, 63
G, 64, 65
rozszerzony, 271
ruchomy, 123
septymowy, 58, 87, 93, 129, 204
dominantowy, 88, 89, 90, 100
durowy, 58, 88, 91, 138
molowy, 58, 88, 90, 130, 137
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akord
sus, Patrz: akord zawieszony
tercdecymowy, 270, 271
undecymowy, 270
wewnótrzny, 271
z dodanym dũwiókiem, 188, 189
zaakcentowany, 67
zawieszony, 188, 189
zewnótrzny, 271, 273
zmodyfikowany, 271
Alice’s Restaurant, 226
All I Have to Do Is Dream, 74
All My Trials, 237, 241, 247
All Through the Night, 93, 96
Allman Duane, 202
arpeggio, 230, 241, 257, 260, 261, 278
arpeggiowanie, 270
artykulacja, 147, 180, 181
At The Hop, 177
Atkins Chet, 252, 351
Auld Lang Syne, 69, 72
Aura Lee, 117, 118, 120

B
B.B. King, 202, 213, 214, 351
bemol, 365
Berry Chuck, 116, 117, 158, 176, 188, 212, 351
Big Yellow Taxi, 192
Blackbird, 226
blecik, Patrz: kostka
Blowin’ in the Wind, 356
Blue Suede Shoes, 177
blues, 201
12-taktowy, Patrz: progresja bluesowa
12-taktowa
akustyczny, 215
dwunastotaktowy, 100
elektryczny, 202, 215
frazowanie, 213
ûñczenie pustych strun z przyciskanymi, 218
mikrozagrywka, 213
naprzemienna tekstura, 217, 218
nawrot, 219
powtórzenie, 216
Bookends, 117
bourrée, 264
Bourrée e-moll, 264, 267
Breaking Up Is Hard to Do, 74
Brown Eyed Girl, 117, 356
Brown Sugar, 193
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C
Chicago Shuffle, 213, 222, 223
chorus, 306
Christian Charlie, 350
Chuck’s Duck, 195, 197
Clapton Eric, 58, 176, 188, 215, 308, 352
Collins Albert, 202, 214
comping, 271
country rock, 193
crescendo, 369
Crimson and Clover, 308

È
ġwierġnuta, 362, 366

D
Day Tripper, 176
decrescendo, 369
Denise, 74
diagram akordu, 49, 50
digital delay, 307
diminuendo, 369
dominanta, 88
Don’t Think Twice, It’s Alright, 226
Double-Stop Rock, 117, 119, 122
Duke of Earl, 74
Dust in the Wind, 226
dwudũwiók, 115, 116, 118
mûotkowany, 149
podciñganie, 165
pull-off, 154
w góró i w dóû gryfu, 116
w poprzek gryfu, 116, 117
dũwiók
alternatywny, 277
artykulacja, 361, 362, 368
czas trwania, 361, 362, 366
dysonansowy, 210
ekspresja, 361, 362, 368
prowadzenie, 272
rozwiñzany, 277
wysokoőġ, 361, 362, 365, 370

E
Earth Angel, 74
efekt przester, 142
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ekwiwalent harmoniczny, 370
Every Breath You Take, 306
Every Rose Has Its Thorn, 64

F
f, Patrz: forte
ff, Patrz: fortissimo
figura rytmiczna
w pozycji otwartej, 176
Fire and Rain, 58, 229
flanger, 306
flaūolet, 239
folk, 225, 229, 240
forte, 369
fortissimo, 369
Freight Train, 239, 242, 249
futeraû, 309, 333, 335
miókki, 309, 335
sztywny, 309, 335

G
gitara
akcesoria, Patrz: akcesoria
akustyczna, 26, 27, 31, 312
czyszczenie, 334
wymiana strun, 321, 322, 323
anatomia, 25, 26, 27
cena, 286, 287, 295
czyszczenie, 332, 333, 334
drewno, 294
elektryczna, 26, 27, 31, 45, 47, 312
wymiana strun, 327, 328, 330
folkowa, Patrz: folk
gra, Patrz: gra
jazzowa, 269, 270
klasyczna, 42, 46, 251, 263
barwa dũwióku, 255
lewa dûoŁ, 256
prawa dûoŁ, 254, 255
sposób siedzenia, 252, 254
wymiana strun, 325, 326, 327
kupowanie, 285, 286, 288, 291, 292, 297, 298
kryteria, 288
model, 289, 290
opinie, 297
sklep internetowy, 297
naprawa, 337, 338, 339, 340, 342, 345
osprzót, 294

czyszczenie, 334
prowadzñca, 47, 178
bluesowa, 207, 208, 213
jazzowa, 276
przechowywanie, 336, 337
przewoūenie, 335
rytmiczna, 176, 188
bluesowa, 202
strojenie, Patrz: strojenie
talia, 42
uūywana, 287
glissando, 157
gûówka, 28
gniazdo jack, 28, 343
Gospel Ship, 241, 246
gra
bicie, 47
improwizowanie, 182, 183, 186, 187, 194
kostkñ, Patrz: kostka
palcami, 226
oznaczenia, 228, 257
pozycja
siedzñca, 42
stojñca, 42, 43
róka
lewa, 44, 45, 80, 107
prawa, 46, 47, 81, 226
rytmiczna, 47
uderzenie
luũne, 48
swobodne, 257, 261, 264
z podparciem, 48, 259, 261, 264
w oknie, 163
w wyūszej pozycji, 105, 106, 107,
Patrz teÈ: pozycja
Greensleeves, 275, 279, 280
gryf, 27, 28
bolt-on, 293
konstrukcja, 293
neck-through-body, 293
prót napinajñcy, 338
Guy Buddy, 202, 214

H
hammering, Patrz: hammer-on
hammer-on, 148, 171, 180, 181, 194, 212, 241, 242
podwójny, 149
trening, 150
znikñd, 150
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Hang On Sloopy, 356
hard case, Patrz: futeraû sztywny
harmonia, 270
Hedges Michael, 252
Hendrix Jimi, 176, 188, 351
Hey Paula, 74
Home on the Range, 93, 95
Homeward Bound, 117
House of the Rising Sun, 241, 243, 357
Howe Steve, 252

I
I Saw Her Standing There, 176, 357
I Won’t Give Up, 117
I’m a Believer, 357
In the Still of the Night, 75
interwaû, 30
intonacja, 339
It’s Raining, It’s Pouring, 94, 98

J
jazz, 269
Johnny B. Goode, 117, 176, 177, 213

K
kabel, 311
kaczka, Patrz: wah-wah
kamerton, 38
kapodaster, 123, 228, 229, 230, 313
kasownik, 365
kñt zaûamania, 323
King Albert, 202, 214
klucz, Patrz teÈ: stroik
G, 364
wiolinowy, 364
koûek, Patrz: stroik
kontrapunkt, 260
korbka do maszynek, 315, 324
korpus, 27, 292
sposób wykoŁczenia, 293
kostka, 46, 47, 81, 311
gruboőġ, 47
kostkowanie naprzemienne, 81, 82
kreska taktowa, 61, 367, 368
podwójna, 368
kropka, 368
staccato, 369
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krzyūyk, 365
Kumbaya, 68, 70
kwinta zmniejszona, 210

L
Landslide, 226
Leaving on a Jet Plane, 357
Little Brown Jug, 82, 84
Little Darlin’, 75
Little Martha, 117, 193
Lola, 127
Love Me Tender, 118

ă
ûuk, 66, 368
legato, 369

M
mandolina, 30
Margaritaville, 117
maszynka, Patrz: stroik
metrum, 367, 368
4/4, 67
mezzo-forte, 369
mezzo-piano, 369
mf, Patrz: mezzo-forte
Michael, Row the Boat Ashore, 69, 73
Mississippi Mud, 219, 222, 224
mûotkowanie, Patrz: hammer-on
Montgomery Wes, 350
Morrison Van, 356
mostek, 27, 325
grzebieŁ, 341
mocowanie struny, 321, 325, 328
naprawa, 341
regulowanie, 339, 340
ruchomy, 294, 329, 330, 341
spróūyna, 341
staûy, 341
zniszczony, 319
mp, Patrz: mezzo-piano
muzyka
folkowa, Patrz: folk
jazzowa, Patrz: jazz
klasyczna, 226
My Girl, 358
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N
Nothing Else Matters, 226
nuta, 361
caûa, 362, 366

O
Oh, Susanna, 94, 99, 238
okno, 178
On Top of Old Smoky, 83, 85
Over the River and Through the Woods, 93, 97

Ó
ósemka, 362, 367

P
p, Patrz: piano
Page Jimmy, 176, 352
pasek, 312
pauza, 367
caûonutowa, 367
ósemkowa, 367
póûnutowa, 367
szesnastkowa, 367
pazurki, 48, 227
phase shifter, 306
pianissimo, 369
piano, 369
pióciolinia, 364
rozszerzanie, 364
piórko, Patrz: kostka
pitch shifter, 307
Please, Mr. Postman, 75
pûyta
dolna, 293
górna, 29, 293
pûyta dolna, 27
podciñganie strun, 171
podciñganie struny, 159, 160, 162, 163, 165, 180,
181, 182
podwójne, 165
przytrzymane, 164
w dwie strony, 164
pogûos, Patrz: reverb
pokrowiec, 310, 335
poprzeczka barre, 91, 92, 123
power chord, 124, 139, 141, 142, 143

otwarty, 139, 142
ruchomy, 140, 142
pozycja, 80
druga, 80, 109, 111
otwarta, 80, 83, 106, 176
piñta, 105, 109, 111
pierwsza, 80
póûnuta, 362, 366
póûton, 30
pp, Patrz: pianissimo
progresja, 60, 126
akordów jazzowych
wewnótrznych, 272
zewnótrznych, 274
bluesowa, 100, 101
12-taktowa, 177, 202, 204, 207, 219
szlagierowa, 74
próg, 28, 29, 30, 34, 45
piñty, 34
pierwszy, 34
przeûñcznik wyboru przetwornika, 28
przester, 306
przetwornik, 28, 31, 295
czyszczenie, 334
polaryzacja, 295
wymiana, 343, 345
przygrywka, 68
pudûo rezonansowe, 27
Puff the Magic Dragon, 226
pull-off, 152, 153, 171, 181, 194, 241
dwudũwióków, 154
podwójny, 154
trening, 155

R
Ray Vaughan Stevie, 202, 214, 352
Reinhardt Django, 350
repetycja, 369
reverb, 303, 305, 306, 308
riff, 78, 142
ritardando, 369
rock
country, Patrz: country rock
nowoczesny, 188
progresywny, 188
rock’n’roll klasyczny, 176, 180
Roll Over Beethoven, 177
Romanza, 264, 265
Runaround Sue, 75
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rytm
mieszany, Patrz: rytm triolowy
swingowy, Patrz: rytm triolowy
synkopowany, 67
triolowy, 204, 277

S
schemat, 178
arpeggia, Patrz: arpeggio
kciuk z przeciñganiem, 232
i uderzeniem w góró, 233
koûysanki, 232, 241
okienkowy, 207
Segovia Andrés, 109, 349
Sherry, 75
Shine On Harvest Moon, 362
Silhouettes, 75
Simple Gifts, 111, 112
siodeûko, 28
mostka, 28
ruchome, 123
skala
bez nastópstw chromatycznych, 194
durowa, 106
palcowanie, 109
pentatoniczna, 194
jednooktawowa, 107
molowa
palcowanie, 109
pentatoniczna, 178, 179, 181, 194
pentatoniczna, 178, 210
skrzypce, 30
slajd, 221
slide, 156, 157, 171, 180, 181, 194
So Tired, 127
Southern Hospitality, 196, 199
Stairway to Heaven, 226
Stand by Me, 358
Start Me Up, 193
Streets of Laredo, 118
stroik, 29, 312
blokowany, 294
elektroniczny, Patrz: tuner
mostka zakleszczenie, 321
ustny, 38
strojenie, 33, 36, 40, 312, 324, 329
alternatywne, 190
niskie D, 191
otwarte D, 192, 193
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otwarte E, 193
otwarte G, 193
metodñ
piñtego progu, 35
wzglódnñ, 35
przy uūyciu staûych ũródeû odniesienia, 37,
38, 39
wzglódem samej gitary, 34
struna, 28, 29, 31, 33, 310
A, 34
akcja, 46, 126, 339
czyszczenie, 332, 333
D, 34
E, 34, 50
G, 34
H, 34
metalowa, 321, 322, 323
nylonowa
strojenie, 327
zakûadanie, 325, 326
podciñganie, Patrz: podciñganie struny
przyciskana, 34
pusta, 34
tûumienie, 168, 169
wymiana, 319
zakûadanie, 321, 325, 328, 330
zdejmowanie, 320
zuūywanie sió, 320, 333
styl
Cartera, 234
solówka, 241
chord-melody, 275, 276
Travisa, 235, 236
akompaniament, 237
solówka, 238
w otwartym stroju, 239
substytut, 275
sustain, 292, 323
Swanee River, 83, 86
Swing Low, Sweet Chariot, 68, 71
Swing Thing, 279, 281
symbol klina, 369
synkopa, 66
szesnastka, 362, 367
szyjka, 28

T
tab, Patrz: tabulatura
tabulatura, 49, 50, 77
zapis, 78, 79
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Take Good Care of My Baby, 75
takt, 61, 368
kreska, Patrz: kreska taktowa
przygrywki, 68
Taylor James, 58
Tears in Heaven, 58
Tears on My Pillow, 75
technika artykulacyjna, Patrz: artykulacja
Teenager in Love, 75
tempo, 367
tercja, 116
wielka, 210, 211
termin sim., 63
The Articulate Blues, 170, 171
The Cruel War is Raging, 232, 241, 245
The Sinking of the Reuben James, 234
The Streets of Laredo, 117, 121
There’s a Moon Out Tonight, 75
Three Metal Kings, 143, 145
ton
naturalny, 365
wspólny, 64
wspóûdzielony, 90
Travis Merle, 235
tremolo, 308
triada, 270
tuner, 39
chromatyczny, 312
Turkey in the Straw, 111, 113
Tutti Frutti, 177
Twist and Shout, 358

V
Van Halen Eddie, 188, 353
volta, 369

W
wah-wah, 305, 308
wajcha, 27
Waters Muddy, 214
We Wish You a Merry Christmas, 131, 138, 143, 144
Welcome to the Jungle, 307
When Johnny Comes Marching Home Again, 93
White Room, 308
Whiter Shade of Pale, 190

wibrato, 165, 166, 171, 181, 305
trening, 166
Wildwood Flower, 234
Winter Johnny, 202, 214
wiolonczela, 30
wzmacniacz, 301
do ġwiczeŁ, 302
efekty, 305, 306, 307, 308
equalizer, 303
footswitch, 303
gain, 303
koncertowy, 302, 304
lampowy, 305
moc, 304
regulacja, 303
studyjny, 305

Y
You Really Got Me, 127
You Send Me, 75
You’ve Got a Friend, 64
Young Neil, 48

Z
zagrywka, 78, 178
5-do-6, 176, 177, 178
zapis
muzyczny, 361, 362
rytmiczny, 49, 51
zapis tabulaturowy, Patrz: tabulatura zapis
znak
#, 365
/, 51
>, 142
akcentu, 369
bemola, 365
chromatyczny, 365
kasownika, 365
klina, 369
krzyūyka, Patrz: znak #
pauzy, 129
repetycji, 369
staccato, 129
ukoőnika, 190
X, 59, 64
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