
Ievads 

    Klasiskā ģitāra, atšķirībā no daudziem citiem klasiskajiem 

mūzikas instrumentiem, kuri vairs nepiedzīvo savu attīstību gan uzbūvē, 

gan spēles tehnikā, joprojām ir izaugsmes stadijā. Ja lielākā to daļa savā 

evolūcijā ir apstājušies, jo ko jaunu izgudrot it kā vairs nav iespējams, tad 

nepavisam ne tuvu tā nav ar klasiskās ģitāras attīstību. Instrumentam 

parādās gan jauni tehniski risinājumi uzbūvē, lai vēl vairāk uzlabotu 

skanējumu, gan aizvien tiek piedāvāti jauni spēles tehnikas risinājumi. 

Vistiešāk tas attiecināms uz skaņas iegūšanas paņēmieniem. 

 Īpašas novitātes parādās tieši labās rokas tehnikā un skaņveidē. 

Tāpēc arī izvēlējos šo tēmu, lai ieskatītos vēsturē (kā skaņa veidojusies, 

attīstījusies), lai izvērtētu spēles tehniku manis izvēlētajās A. Gitmana 

Sešstīgu ģitāras pamatapmācība (А. Гитман Начальное обучение на 

шестиструнной гитаре), J. Laričeva Sešstīgu ģitāras spēles 

pašapmācības kurss (Е. Ларичев Самоучитель игры на 

шестиструнной гитаре), A. Kramskoja Sešstīgu ģitāras spēles skola (А. 

Иванов-Крамской Школа игры на шестиструнной гитаре), un E. 

Puhoļa Sešstīgu ģitāras spēles skola (Э. Пухоль Школа игры на 

шестиструнной гитаре), ģitāras spēles skolās, akcentējot uzmanību uz 

Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja Juļusa Kurauska (Julius Kurauskas, 

1959) teorētisko un praktisko nodarbību principiem. 

Studējot jau izdotās grāmatas, krājumus un skolas, var secināt, ka 

katrs autors darba sākumā iepazīstina topošos interpretus ar veidiem, kā 

iegūstama skaņa, attīstāma spēles tehnika labajai rokai. Vairāk vai mazāk 

visos apmācības paraugos atrodam daudz kopīga. Tomēr katrs autors dod 

savu atšķirīgu atziņu. Latvijas Mūzikas akadēmijā nodarbības notiek 

 



docētāja J. Kurauska vadībā pēc A. Frauči ( A. К. Фраучи, 

профессор Российской академии музики имени Гнесиных) ģitāras 

spēles skolas, tajā daudz atšķirīga no augstāk minētajām grāmatām. 

    Darba mērķis – atklāt ģitāras kā instrumenta bagāto skaņas 

spektru, izmantojot dažādus labās rokas skaņas iegūšanas paņēmienus. 

Uzdevumi: 

• iekļauj sevī prasmi salīdzināt skaņu un spēles tehniku, pētīt 

to iespējas un atšķirības;  

• raksturot vienas vai otras prakses specifiku, to kopējos 

saskares punktus un pretrunas;  

•  pamatot un izvērtēt savu, kā ģitārista un skolotāja izvēli. 

Darba gaitā izmatoju sekojošas pētnieciskās metodes:  

- vēsturiski teorētiskās, empīriskās, dažādu avotu salīdzinošās, kā arī skolu 

kompleksās analīzes un statistiskās (dažādu avotu salīdzināšana, 

intervijas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 



1. nodaļa Ieskats vēsturē 

    Vēsturiski detalizētu ģitāras spēles tehnikas aprakstu būs grūti 

atrast, kam par iemeslu ir seno laiku sadzīve un iespējas rakstīt tolaik 

vispār. Instrumenta spēli lielākoties apguva skolotājam tieši nododot savas 

zināšanas audzēknim. Tātad, no paaudzes paaudzē. Tāpēc saprotams, ka 

neeksistē īpaši daudz liecību par senām spēles tehnikām. 

    Jau VIII gs. spāņu mākslinieki savos darbos attēlo muzikantus, 

kuri spēlē ģitāras līdzīgas lautām un violām. Daži to dara ar pirkstiem, citi 

ar plektru ( mūsdienās vairāk lietojam apzīmējumu mediators) vai pat ar 

lociņu! Spāņu karaļa galmā tiek dziedāts ģitāru pavadījumā, dažādi skarot 

stīgas (XIII – XIV gs.). Pakāpeniski ģitāra arvien vairāk sāk līdzināties 

mūsdienu instrumentam, dominējot spēlei ar pirkstiem. 

    Jau XVI gadsimtā parādās pirmie nošu paraugi. No tiem redzam, 

ka pamatā izmantoja p, i un m labās rokas pirkstus ar a turoties pie augšējās 

dekas (p-labās rokas īkšķis, i-rādītājpirksts, m-garais, vidējais pirksts, a-

zeltnesis). Pasāžās mainīja p un i. Gadsimtu vēlāk ģitāra kļūst pieejama arī 

zemākajiem tautas slāņiem, kur to spēlē dažādās sadzīves situācijās. 

Visbiežāk tiek pavadīti dziedātāji un dejotāji. Mākslinieciskās prasības 

tolaik salīdzinoši vienkāršas, attīstās rasgeado spēles tehnika, kas neprasa 

no izpildītāja sevišķu izsmalcinātību.To izpilda divējādi: 

• ar p pirkstu, novelkot pa visām stīgām virzienā no zemākās 

uz augstāko vai otrādi; 

•  visai rokai kustoties uz leju pakāpeniski iztaisnojot a, m un i 

pirkstus.  

 Tautā bija zināmas populāras dejas, domājams arī melodijas, un 

atlika tikai pierakstīt ar burtiem akordus, pieliekot klāt bultiņas uz augšu 

vai leju - kā tas izpildāms. Tas, protams, atviegloja vienkāršo muzikantu 

dzīvi, bet nekādi neveicināja ģitāras spēles attīstību. 



   XVII gadsimta otrajā pusē Francijas karaļa galmā notiek īsts 

ģitāras spēles uzplaukums. Instruments ļoti patika karalim, kurš nodibina 

galmā vakanci karaļa ģitāras spēles skolotājs. Fransuā Martēns (Martin, 

Francois(i)17gs. otrā puse) 1663. gadā izdod krājumu Skaņdarbi ģitārai 

ar uzsišanas un raušanas tehniku (6,907). Krājums sastāv no divām 

svītām: 7 dejas rasgeado, 6 dejas punteado. Punteado paņēmiens, 

protams, ir sarežģītāks, prasa lielākus pūliņus un laiku lai to apgūtu, jo 

katram labās rokas pirkstam ir noteikts, precīzs uzdevums. Strikti bija 

jāievēro secība - kurš pēc kura seko, kāda stīga jāspēlē. Tas savukārt 

attīstīja tehniku un skaņas izsmalcinātību.  

     XVIII gadsimta ģitāras spēles attīstību var iezīmēt divos posmos. 

Pirmais - pagrimuma periods, kad instruments nav populārs, otrais - 

atdzimšanas posms, kas plašas tautas masas pievērš ģitārai. Norit aktīva 

instrumenta praktiska apguve, ir pieprasīti spēles skolotāji, tiek izdoti 

materiāli par metodiku, attīstās instrumenta tehniskie risinājumi - 

meklējumi uzbūvē. Būtisks jaunums ir pirmie ieteikumi kā sēdēt ar 

instrumentu, kā pareizi to turēt, vai vēlams pacelt kreiso kāju uz ķeblīša. 

Attīstās romantiskais arpedžo stils, kas ir aizsākums solo stilam. Melodijas 

tiek papildinātas ar trilleriem, melismiem, kadencēm, vibrato, glissando 

utt. Tas viss prasa lielāku meistarību un profesionalitāti, kuru ģitāristi 

iegūst no jauniem, jau nopietni vērtējamiem šajā laikā izdotiem 

metodiskiem materiāliem. 

    Straujo attīstību pārņem un turpina XIX gadsimta ģitāristi - virtuozi 

Fernando Sors (Fernando Sor, 1778-1839), Dianisio Aguado (Dianysio 

Aguado, 1784-1849), Ferdinando Karulli (Ferdinando Carulli, 1770-

1841), Mauro Džuliani (Mauro Giluiani 1781-1829), Mateo Karkasi 

(Matteo Carcassi 1792-1853), Francisko Tarega (Francisco Tárrega 

Eshea, 1852-1909). Gadsimtam raksturīgs īpaši liels skaņdarbu skaits 

ģitārai. Tiek izdotas ģitāras spēles skolas, nepārtraukti domājot un 



eksperimentējot, lai uzlabotu instrumenta skanējumu un spēles virtuozitāti. 

Notiek nemitīgi strīdi par naga izmantošanu spēlē. Vieni atbalsta spēli tikai 

ar pirksta spilventiņu, citi savukārt ar nagu. Ir zināms vēstures fakts, kad 

pēc kāda F. Sora un D. Aguado kopīga koncerta abu meistaru audzēkņi 

nonāca līdz strīdam, kas beidzās ar pamatīgu kautiņu, kura laikā tika 

salauztas astoņpadsmit ģitāras. Domstarpību iemesls bija tieši atšķirīgie 

viedokļi par skaņas iegūšanas paņēmieniem. D. Aguado bija pirmais 

interprets, kurš spēlēja ar nagu. F. Sora skolnieki, protams, aizstāvēja savu 

viedokli, ka spēlējot ar pirksta spilventiņu skaņa ir maigāka, samtaināka un 

tamlīdzīgi. 

    Tikai pasaulslavenā ģitārista Andresa Segovijas (Andres Segovia Torres 

1893-1987) spēles īpaši labais tonis un skaņas nokrāsu bagātība ļauj pielikt 

punktu strīdam par naga izmantošanas spēlē nozīmību. Plašais meistara 

audio un video ierakstu klāsts ļauj mums par to pārliecināties. Tomēr 

absolūti atklāti un joprojām aktuāli ir jautājumi: kā pielikt nagu stīgai, cik 

garus vai īsus nagus izmantot, kādu konfigurāciju pielietot, ar ko un kā 

pulēt tos u.tml. Šīs problēmas saistītas vien ar stīgas un ģitārista labās 

rokas fizisko saskari. Vēl paliek virkne jautājumu par labās rokas pirkstu 

aplikatūras veidiem, labās rokas atbalsta punktiem, kādi praksē tiek 

pielietoti. Apzināti izvēlējos minētās pedagoģiskās skolas, jo tās esmu 

pielietojis savā pedagoga praksē. Diplomreferāta gaitā vērtēšu to nozīmību, 

salīdzinot ar jaunākajām zināšanām, kuras iegūtas Latvijas Mūzikas 

akadēmijā un tiek izmantotas Alsungas mūzikas skolā, apmācot jaunos 

ģitāristus. 
 


