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Tabele chwytów, tryli, obiegników, wibracji 
palcowej i!glissand z!komentarzem

1. Tabela chwytów
Tabela chwytów))* sporz+dzona zosta,a przez Fürstenaua dla -etów typu 

„niemieckiego”, ze.szczególnym uwzgl/dnieniem -etów budowanych przez 
W..Liebla. Oprócz sze0ciu otworów palcowych Fürstenau bierze pod uwag/ 
klapy: otwart+ klap/ dla h.(ma,y palec lewej r/ki lub kciuk prawej r/ki, zale1nie 
od.konstrukcji -etu), otwarte klapy dla c!, cis! i.zamkni/t+ klap/ dla dis! (ma,y 
palec prawej r/ki), zamkni/t+ podwójn+ klap/ f.(serdeczny palec prawej r/ki 
i.ma,y palec lewej r/ki), zamkni/t+ klap/ gis (ma,y palec lewej r/ki), zamkni/t+ 
klap/ b.(kciuk lewej r/ki), zamkni/t+ klap/ c.(wskazuj+cy palec prawej r/ki).

Czarne kó,ka w.tabeli oznaczaj+ zamkni/ty otwór palcowy lub zamkni/ty 
otwór pod klap+; puste kó,ka oznaczaj+ otwarty otwór palcowy lub otwarty 
otwór pod klap+.

W wi/kszo0ci przypadków Fürstenau podaje kilka mo1liwo0ci palcowania 
danego d2wi/ku. Pierwszy z.chwytów podanych dla danego d2wi/ku jest zwykle 
przeznaczony „do zwyk,ego u1ytku”, a.nast/pne chwyty s+.polecane do.stosowa-
nia w.szczególnych sytuacjach, które zosta,y opisane w.krótkich komentarzach. 
Je1eli jaki0 d2wi/k mo1na zagra3 przy pomocy tylko jednego chwytu, to.nie 
ma.do niego 1adnego komentarza.

Praktyczne zastosowanie chwytów zwyk,ych i.dodatkowych mo1na zna-
le23 w.64 krótkich przyk,adach muzycznych umieszczonych na.ko4cu tabeli 
chwytów (Beispiele zur Fingerordnungstabelle), a.tak1e w.omówionych w.roz-
dziale.3.(punkt 2,.podpunkt o.palcowaniu) 12"Übungen. Czasami zdarza si/, 
1e.dla danego d2wi/ku w.tych przyk,adach mo1liwe s+.ró1ne mo1liwo0ci u1ycia 
chwytu: w.takim wypadku jedna numeracja jednego chwytu jest umieszczona 
nad d2wi/kiem, a.druga (lub wi/cej numeracji) znajduje si/ pod d2wi/kiem.

))* Tam1e, s..19–35.
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Oznaczenie L.K. pojawiaj+ce si/ w.przyk,adach sugeruje u1ycie d,ugiej klapy 
dla d2wi/ku f.

Autorka przytoczy,a w.polskiej wersji))5 komentarze do.poszczególnych 
chwytów, ograniczy,a si/ przy tym do.odes,ania czytelnika do.64 przyk,adów, 
poniewa1 umieszczenie 12"Übungen w.niniejszej pracy okaza,o si/ niemo1liwe 
z.powodów obiektywnych (du1a obj/to03 materia,u i.prawa autorskie). 

W oryginalnym nag,ówku tabeli chwytów dla d2wi/ku #s pojawi, si/ jeden 
b,+d drukarski: jest napisane „Fis, Gis” a.powinno by3 napisane „Fis, Ges”.

Przyk,ad 96

Nr 2:.do zwyk,ego u1ytku;
Nr 3:.chwyt pomocniczy, stosowany w.przypadkach takich, jak przyk,ad 47))6;
Nr 4:.ten d2wi/k jest troch/ matowy i.g,uchy, ale czasem ma.,adne oddzia,ywanie i.mo1na 
go.u1ywa3 z.po1ytkiem, co.wida3 w.przyk,adach 3,.4, 18, 28, 29, 31, 34, 42, 47, 50; 
Nr 5:. jest to.chwyt pomocniczy, który wyst/puje mniej cz/sto, ale czasem jest potrzebny, 
por. przyk,ad 2;
Nr 6:.silny d2wi/k, potrzebny przy pochodach oktaw i.w wielu innych okoliczno0ciach, por. 
przyk,ad 4,.6, 13, 15, 19, 25, 27, 28, 29;
Nr 7:.ma pe,ne, wspania,e brzmienie i.szczególnie pi/knie sprawdza si/ w.0piewnych miej-
scach (por. przyk,ad 6,.44, 45); bywa te1 bardzo u1yteczny przy pochodach oktaw (por. 
przyk,ad 6,.44 i.45);
Nr 8:.mo1e by3 po1yteczny w.sytuacjach takich, jak przyk,ad 6.i 51;
Nr 9:.do zwyk,ego u1ytku;
Nr 9b: bardzo u1yteczny chwyt pomocniczy, zw,aszcza przy zako4czeniu trylu;

))5 Jest to.swobodne i.miejscami skrócone t,umaczenie oryginalnych komentarzy A..B. Für-
stenaua.

))6 W.komentarzach do chwytów wszystkie odwo,ania do numerów przyk,adów dotycz+ ory-
ginalnej numeracji A..B. Fürstenaua zawartej w.przyk,adach nutowych na ko4cu tabeli chwytów.
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Nr 10: przez wielu stosowany do.zwyk,ego u1ytku, jednak nie brzmi tak dobrze jak nr.9. Nie 
mo1na jednak z.niego ca,kiem rezygnowa3, jest bardzo u1yteczny w.sytuacjach takich, jak 
w.przyk,adach 4,.8, 11, 14, 17, 18, 28, 43, 51, 56;

Nr 11: daje pi/kny d2wi/k i.pod wzgl/dem barwy równa si/ numerowi 9,.z.t+ przewag+, 1e.ni-
gdy nie jest za.wysoki; dlatego zaleca si/ jego przyswojenie i.stosowanie (z.jedn+ lub drug+ 
klap+ f.zale1nie od.okoliczno0ci);

Szczególnie wygodnie ,+czy si/ go.z.d2wi/kami #s i.f, por. przyk,ady 5,.12, 18, 24, 28, 29, 30, 
31, 34, 42, 43, 45, 46, 47, 50;

Nr 12: ma.delikatn+ i.troch/ przyt,umion+ barw/ i.nale1y go.stosowa3 w.,agodnych miejscach, 
por. przyk,ady 18, 27, 42, 47, 56;

Nr 13: jest po1yteczny w.oktawach i.wielu innych sytuacjach, por. przyk,ady 4,.28, 56;

Nr 14: z.po1ytkiem mo1na go.stosowa3 dla his, poniewa1 le1y troch/ za.wysoko dla c;.przy-
k,ady 3,.17, 18, 25, 27, 30, 42, 47, 56;

Nr 15: po1yteczny chwyt pomocniczy w.takich sytuacjach, jak przyk,ad 18, 47, 51, 56;

Nr 16: do.stosowania w.oktawach, por. przyk,ady 22, 45, 60.

Przyk,ad 97

Nr 19: do.zwyk,ego u1ytku, ale poniewa1 jest troch/ za.niski, to.tam, gdzie nie jest to.zbyt 
niewygodne, lepiej u1ywa3 chwytu nr.20;

Nr 20: mo1na go.u1ywa3 z.powodzeniem tak1e w.oktawach, por. przyk,ad 4;

Nr 21: u1ywa si/ go.tylko w.oktawach, por przyk,ad 4,.10;

Nr 22.i.23: s+.matowe i.g,uche, chocia1 s+.cz/sto u1ywane przez wielu; mo1na je.poleca3 jako 
chwyty pomocnicze w.sytuacjach takich, jak w.przyk,adach 2,.17, 25, 28, 62;

Nr 24, 25.i.26: brzmi+ podobnie, ale stosuje si/ je.w.ró1nych sytuacjach, por. przyk,ady 2,.4, 
19, 21, 22, 29, 45, 46, 57, 59, 62;

Nr 27: do.zwyk,ego u1ytku;

Nr 28a, b.i 29: s+.po1yteczne i.szczególnie wygodne w.oktawach, por. przyk,ady 4,.30, 48, 56, 61;
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Nr 30: ma.delikatny i.troch/ przyt,umiony d2wi/k, dlatego jest polecany w.,agodnych miej-
scach, por. przyk,ady: 20, 27, 42, 56;
Nr 31: chwyt pomocniczy, do.u1ywania w.takich sytuacjach, jak przyk,ady 30.i.56;
Nr 32, 33, 34: brzmi+ podobnie, ale maj+ ró1ne zastosowanie, por. przyk,ady 21, 22.i.56; chwyt 
33.mo1e by3 te1 u1ywany bez klapy b..

Przyk,ad 98

Nr 36: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 37: u1yteczny w.przypadkach takich, jak w.przyk,adach 2,.19, 29, 44, 45, 57, 59, 62;
Nr 38: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 39: odznacza si/ pi/kn+ barw+, zarówno w.forte (przyk,ady 25, 27, 43), zw,aszcza na.po-
cz+tku popisowego solo (przyk,ad 52), jak te1 w.piano, oraz przy wytrzymywaniu d2wi/ku 
(przyk,ady 37, 53, 54, 56), przy oktawach (przyk,ad 4,.22). Zdarzaj+ si/ te1 przypadki, 1e.górny 
otwór musi by3 zamkni/ty (przyk,ad 49);
Nr 40: bardzo wygodny w.oktawach (przyk,ad 4,.22, 34);
Nr 41: potrzebny w.takich przypadkach, jak przyk,ady 18, 42, 47.i.56. 

Przyk,ad 99

Nr 43: do.zwyk,ego u1ytku;
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Nr 44: po1yteczny w.takich przypadkach, jak w.przyk,adzie 4;
Nr 45: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 46: wielu -ecistom s,u1y do.zwyk,ego u1ytku, ale brzmi bardzo pusto i.dlatego lepiej 
go.nie u1ywa3;
Nr 47: ten chwyt brzmi mi/kko i.pi/knie i.jest szczególnie polecany w.pianissimo (przyk,ady 
23, 37, 49, 55, 56.i.61;
Nr 48: dobry w.oktawach i.jako przednutka, jak w.przyk,adach 4,.22, 25, 27, 53;
Nr 49a, b,.c: chwyty pomocnicze do.stosowania w.takich przypadkach, jak w.przyk,adach 
30, 47, 56.

Przyk,ad 100

Nr 52: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 53: chwyt pomocniczy bardzo potrzebny w.takich przypadkach, jak w.przyk,adach 1,.18, 
55, 56;
Nr 54: daje pi/kn+ barw/ i.jest polecany w.wytrzymywaniu d2wi/ku, a.tak1e przy oktawach 
i.w wielu innych sytuacjach, por. przyk,ady 4,.5, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35, 37, 42, 46, 49, 
56, 61, 62;
Nr 55a: chwyt pomocniczy po1yteczny w.takich przypadkach, jak w.przyk,adach 18, 23, 27, 
33, 37, 49, 56;
Nr 55b: rzadko spotykany chwyt pomocniczy, por. przyk,ad 27;
Nr 56a, b:.niezbyt cz/sto wyst/puj+ce chwyty pomocnicze, stosowane w.takich przypadkach, 
jak w.przyk,adach 18, 56.i.62. 
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Przyk,ad 101

Nr 57: do.zwyk,ego u1ytku. Nale1y przyswoi3 sobie chwyt f.z jedn+ i.z drug+ klap+ f;.ogólna 
regu,a jest taka, 1e.po d!.i.es! u1ywamy d,ugiej klapy, o.ile zaraz po.f.nie nast/puje gis –.w 
takim przypadku trzeba wybra3 chwyt nr.59; w.wi/kszo0ci przypadków polecany jest chwyt 
z.krótk+ klap+ f,.ze wzgl/du na.wygod/; w.przyk,adach pojawia si/ oznaczenie L.K. wtedy, 
gdy nale1y u1ywa3 d,ugiej klapy;
Nr 58: pomocniczy chwyt potrzebny w.sytuacji takiej, jak w.przyk,adzie 13; mo1e by3 te1 
u1ywany bez klapy dis (przyk,ad 21);
Nr 59: daje g,uchy i.troch/ za.wysoki d2wi/k; jest jednak niezb/dny w.sytuacjach, gdy przed-
tem wyst/puje d!, a.zaraz potem gis! (przyk,ady 3,.7, 9,.10, 13, 17, 51).
Nr 60: do.zwyk,ego u1ytku, przy czym obowi+zuj+ te.same regu,y, co.w.nr 57.przy niskim f;
Nr 61: chwyt pomocniczy (przyk,ad 12), wyst/puje te1 bez klapy dis (przyk,ad 21);
Nr 62: jest jednak niezb/dny w.sytuacjach, gdy przedtem wyst/puje d$.albo es$, a.zaraz potem 
gis$, podobnie jak w.przyk,adzie 59; przyk,ady 3,.6, 7,.8, 9,.10, 12, 14, 17, 34, 51; 
Nr 63: do.zwyk,ego u1ytku, przy czym nale1y go.przyswoi3 z.oboma klapami f..Ogólna re-
gu,a jest taka, 1e.d,ugiej klapy u1ywamy, gdy przedtem wyst/puje e%.albo es%, w.pozosta,ych 
przypadkach ze.wzgl/du na.wygod/ zalecane jest u1ywanie krótkiej klapy f;
Nr 64a, b:.obydwa te.chwyty nie daj+ tak ,adnego d2wi/ku jak nr.63, ale s+.po1yteczne w.sy-
tuacjach takich, jak w.przyk,adzie 18, 27, 33, 56;
Nr 65: jest stosowany przez wielu do.zwyk,ego u1ytku, jednak jest zbyt cienki i.spiczasty, 
a.przewa1nie te1 za.wysoki; mimo tego jest po1yteczny w.sytuacjach takich, jak w.przyk,adach 
1,.8, 15, 18, 25, 27, 29, 32, 33, 55, 56, 60;
Nr 66: brzmi dobrze, ale jest niewygodny; mo1na go.u1ywa3 w.sytuacjach takich, jak w.przy-
k,adach 18, 27, 55, 56;
Nr 67a: pi/kny d2wi/k, ,agodnie ,+cz+cy si/ z.innymi, zw,aszcza z.gis (chwyt nr.93) i.z a.(chwyt 
101); poza tym dobry do.wytrzymywania, por. przyk,ady 21, 46, 57, 64;
Nr 67b: chwyt pomocniczy stosowany w.przypadkach takich, jak w.przyk,adach: 18.i.56;
Nr 68.,.b: chwyty pomocnicze stosowane w.przypadkach takich, jak w.przyk,adzie 56.
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Przyk,ad 102))7

Nr 69: do.zwyk,ego u1ytku; przy u1ywaniu klapy f.obowi+zuj+ takie same zasady, jak w.nr 57;
Nr 70: jest troch/ matowy i.zbyt niski, ale potrzebny w.takich sytuacjach, jak w.przyk,adzie 
58; zdarza si/ te1, 1e.klapa dis musi w.tym chwycie pozosta3 zamkni/ta (por. przyk,ad 36);
Nr 71: do.zwyk,ego u1ytku; przy u1ywaniu klapy f.obowi+zuj+ takie same zasady, jak przy 
niskim #s;
Nr 72: ten chwyt jest podobny do.nr 70, ale trzeba go.stosowa3 w.sytuacjach takich, jak 
w.przyk,adach 58, 62;
Nr 73: na.wi/kszo0ci -etów jest za.wysoki, je1eli jednak nie jest zbyt wysoki, to.mo1na go.u1y-
wa3 z.po1ytkiem w.miejscach piano;
Nr 74: najcz/0ciej s,u1y do.zwyk,ego u1ytku, ja.jednak preferuj/ nast/pny chwyt;
Nr 75: daje pewniejszy i.mocniejszy d2wi/k; zastosowanie obydwu chwytów zosta,o pokazane 
w.wystarczaj+co wielu przyk,adach;
Nr 76: pod wzgl/dem jako0ci d2wi/ku w,a0ciwie dorównuje numerowi 75, ale nie odzywa 
si/ tak lekko i.pewnie; mo1na jednak z.po1ytkiem wykorzystywa3 go.w.takich przypadkach, 
jak w.przyk,adach 37, 56, 59;
Nr 77: sprawdza si/ w.oktawach, a.tak1e w.s+siedztwie d2wi/ków c.(nr 11) i.cis (nr 27); por. 
przyk,ady: 4,.20, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 50, 52, 56;
Nr 78.,.b: po1yteczne chwyty pomocnicze, por. przyk,ady: 8,.15, 25, 27, 32, 33, 40, 56, 60;
Nr 79a: pi/kny d2wi/k do.wytrzymywania i.zamierania, por. przyk,ady: 50, 63;
Nr 79b, c:.po1yteczne chwyty pomocnicze, por. przyk,ady: 23, 56. 

))7 W nag,ówku tego przyk,adu jest oczywisty b,+d drukarski: jest Fis, Gis, a powinno by3 
Fis, Ges.
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Przyk,ad 103

(*) Stosowanie klapy dis nie jest tutaj wprawdzie konieczne, ale podobnie jak w.chwytach 
nr.81, 89, 90, 98, 99, 106, 111, 117, 120 zalecane ze.wzgl/du na.stabilny uk,ad prawej r/ki;
Nr 82a: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 82b: po1yteczny chwyt pomocniczy, por. przyk,ady 18.i.56;
Nr 83, 84.i.85a: chwyty pomocnicze pod wzgl/dem jako0ci d2wi/ku podobne do.nr 82; po-
trzebne w.sytuacjach takich, jak w.przyk,adach 18, 56, 59;
Nr 86: d2wi/k tego chwytu odzywa si/ troch/ z.trudem, co.mo1na jednak z,agodzi3 poprzez 
u1ycie klapy b;.ten chwyt wyst/puje rzadko, ale jest potrzebny w.takiej sytuacji, jak w.przy-
k,adzie 18;
Nr 87: ,adnie ,+czy si/ z.c (nr 16) i.jest polecany do.wytrzymywania d2wi/ku (przyk,ad 60);
Nr 88: chwyt pomocniczy potrzebny w.takich przypadkach, jak w.przyk,adach 18, 56.

Przyk,ad 104

Nr 90: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 91: ten chwyt daje delikatny d2wi/k i.nadaje si/ szczególnie do.,agodnych miejsc; nale1y 
go.jednak u1ywa3 wy,+cznie do.d2wi/ku gis, a.nigdy do.d2wi/ku as; por. przyk,ady 5,.24, 
32, 45, 54, 63;
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Nr 92: liczni -eci0ci u1ywaj+ go.zamiast nr.91, jest on.jednak ju1 zbyt wysoki i.dlatego pre-
feruj/ nr.91;
Nr 93: wspania,y d2wi/k, zw,aszcza w.0piewnych miejscach, w.po,+czeniu z.a (nr 101) i.f (nr 
67a); por. przyk,ady 61.i.64;
Nr 94: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 95: nie zawsze ,atwo si/ odzywa, ale w.niektórych sytuacjach jest potrzebny, por. przy-
k,ady 27, 29, 33, 56;
Nr 96: ten chwyt pomocniczy wyst/puje rzadziej, w.takich przypadkach, jak w.przyk,adzie 56;
Nr 97: chwyt pomocniczy po1yteczny w.takich przypadkach, jak w.przyk,adach 47.i.56.

Przyk,ad 105

Nr 99: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 100: chwyt pomocniczy wskazany w.takich przypadkach, jak w.przyk,adach 47, 56;
Nr 101: bardzo pi/kny i.posiadaj+cy pe,ne brzmienie; szczególnie dobrze ,+czy si/ z.niektó-
rymi innymi d2wi/kami, jak cis (nr 18.i.26), gis (nr 93) i.f (nr 67); por. przyk,ady: 22, 46, 
47, 57, 61, 63;
Nr 102: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 103: pod wzgl/dem brzmienia podobny do.nr 102, z.tym, 1e.nie odpowiada tak lekko, 
czasami jednak jest potrzebny;
Nr 104: chwyt pomocniczy potrzebny w.takich sytuacjach, jak w.przyk,adach 47.i.56;
Nr 105: chwyt pomocniczy; wyst/puje rzadziej, w.takich sytuacjach, jak w.przyk,adzie 18. 
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Przyk,ad 106

Nr 106: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 107 i.108: chwyty pomocnicze potrzebne w.takich sytuacjach, jak w.przyk,adzie 15;
Nr 109 i.111: nale1y opanowa3 obydwa te.chwyty do.zwyk,ego u1ytku, przy czym chwyt 
109 (kryty) ze.wzgl/du na.brzmienie preferowany jest w.0piewnych miejscach, a.chwyt 111 
polecany jest w.szybkich przebiegach; zastosowanie obydwu chwytów jest pokazane w.wielu 
przyk,adach;
Nr 110: ma.,agodne i.pi/kne brzmienie; znakomicie ,+czy si/ z.h (nr 119); por. przyk,ady 
16, 27, 45, 56, 61;
Nr 112: ten chwyt wide,kowy nie daje niestety pi/knego d2wi/ku, ale w.pewnych przypadkach 
jest u1yteczny i.wygodny; por. przyk,ady: 11, 16, 17, 29, 34, 36, 37, 39, 56;
Nr 113, 114 i.115: brzmi+ dosy3 podobnie, ale do.zwyk,ego u1ytku zalecany jest nr.113.

Przyk,ad 107

Nr 117: do.zwyk,ego u1ytku;
Nr 118: wspania,y pe,ny d2wi/k, wygodny przy oktawach i.pi/knie brzmi+cy w.0piewnych 
miejscach; por. przyk,ady: 4,.22, 44, 45;
Nr 119 i.120: obydwa te.chwyty trzeba opanowa3 do.zwyk,ego u1ytku; chwyt 119 ,+czy si/ 
dobrze z.c (nr 9).i.b (nr 109) i.ze wzgl/du na.brzmienie (kryty chwyt) polecany jest w.0piew-
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nych miejscach; nr.120 nale1y stosowa3 w.szybkich i.trudnych przebiegach; zastosowanie 
obydwu chwytów jest pokazane w.wielu przyk,adach;
Nr 121a, b.i 122: po1yteczne chwyty pomocnicze; por. przyk,ady: 3,.22, 27, 42;
Nr 123: do.zwyk,ego u1ytku; je1eli d2wi/k brzmi za.nisko, to.nale1y otworzy3 klap/ b;
Nr 124: chwyt pomocniczy; por. przyk,ad 62.

Przyk,ady nutowe do.tabeli chwytów:

Przyk,ad 108



128 Rozdzia, 4

Przyk,ad 109
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Przyk,ad 110



130 Rozdzia, 4

Przyk,ad 111



131Tabele chwytów, tryli, obiegników, wibracji palcowej i.glissand z.komentarzem

Przyk,ad 112
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Przyk,ad 113
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2. Tabela tryli
Tabela tryli))8 zosta,a sporz+dzona na.podobnych zasadach, jak tabela chwy-

tów. Znak trylu (tr) jest umieszczony w.tej tabeli przy otworze palcowym lub 
przy klapie, na.której wykonywany jest tryluj+cy ruch palca. Wszystkie tryle 
rozpisane s+.z.zako4czeniami, poniewa1 w.wi/kszo0ci przypadków tryle nale1a,o 
gra3 z.zako4czeniem, nawet wtedy, gdy nie by,o ono zapisane przez kompozytora. 

Do numeracji tryli Fürstenau u1ywa cyfr rzymskich, w.odró1nieniu od.cyfr 
arabskich z.tabeli chwytów. Tryle, dla których istnieje tylko jedna mo1liwo03 
palcowania, s+.przewa1nie pozbawione komentarza. W.komentarzach do.tryli 
pojawiaj+ si/ cz/ste odwo,ania do.numerów chwytów z.tabeli chwytów.

T,umaczenia komentarzy w.wielu wypadkach zosta,y skrócone i.uprosz-
czone. Autorka zrezygnowa,a w.ogóle z.odwo,a4 do.zastosowania niektórych 
tryli w.12 Übungen, poniewa1 te 3wiczenia nie zosta,y w.ogóle w,+czone do 
niniejszej pracy.

))8 A..B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s..51–64.
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Nr II: do.zwyk,ego u1ytku; g,ówn+ nut+ trylu jest chwyt nr.5; h.w zako4czeniu to.chwyt nie 
stosowany nigdzie poza tym; je1eli w.zako4czeniu wyst/puje b,.to c.w zako4czeniu nale1y 
zagra3 przy u1yciu chwytu nr.8;

Nr III: z.powodu mocnego i.pe,nego brzmienia w,a0ciwy dla tryli ko4cowych; g,ówn+ nut+ 
trylu jest chwyt nr.3; w.odniesieniu do.zako4czenia obowi+zuje to.samo, co.w.trylu nr.II;

Nr IV: do.zwyk,ego u1ytku; gdyby c.by,o zbyt wysokie, to.nale1y lekko przykry3 1/4 lub 1/8 
górnego otworu; zako4czenie tego trylu cz/sto wykonuje si/ czwartym palcem prawej r/ki 
–.nie jest ono jednak zadowalaj+ce i.mo1e by3 u1ywane tylko w.krótkich trylach, a.nigdy 
w.ko4cowych; w,a0ciwe chwyty dla tego zako4czenia z.d2wi/kiem h.to: nr.121a i.nr 14.albo 
nr.119 i.nr 9a, a.dla zako4czenia z.d2wi/kiem b:.nr 109 i.nr 10.albo nr.111 i.nr 15; mo1na 
te1 zastosowa3 takie zako4czenie, jak w.trylu nr.V, które szczególnie ,adnie pasuje do.miejsc 
w.piano;

Nr V:.jest polecany w.,agodnych miejscach i.z powodu lekko0ci zako4czenia wykonywanego 
z.klap+ f;.je1eli w.zako4czeniu wyst/puje b,.to u1ywa si/ nast/pstwa chwytów nr.110 i.nr 9b; 
polecane wykonanie z.u1yciem d,ugiej klapy f;
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Nr VI: do.zwyk,ego u1ytku; ten tryl ma.wspania,y i.pe,ny d2wi/k; c.w zako4czeniu jest takie 
samo, jak w.trylu nr.II, czyli grane przy u1yciu chwytu nr.8, a.je1eli w.zako4czeniu wyst/puje 
h,.to wtedy c.jest grane przy u1yciu chwytu nr.6;

Nr VII: jest u1ywany niezbyt cz/sto, raczej w.krótkich trylach, poniewa1 nuta pomocnicza jest 
za.niska w.stosunku do.nuty g,ównej; palcowanie zako4czenia jest takie samo, jak w.trylu nr.VI;

Nr VIII: do.zwyk,ego u1ytku; gdyby c.w tym trylu by,o zbyt wysokie, to.mo1na je.poprawi3 
w.taki sam sposób, jak w.trylu nr.IV; zako4czenia tego trylu s+.takie jak w.trylach nr.IV i.V;

Nr IX: najcz/0ciej stosowany w.krótkich trylach, mo1na do.niego u1ywa3 te1 palcowania 
tryli nr.VI i.nr VII; je1eli chcemy wykona3 zako4czenie, to.nale1y pos,u1y3 si/ chwytami 
nr.110 i.nr 9b; je1eli w.zako4czeniu wyst/puje b,.to nale1y pos,u1y3 si/ chwytami nr.119 i.9b;

Nr X:.pi/knie brzmi w.,agodnych miejscach; zako4czenie jest podobne, jak w.nr V.(nr 110 
i.nr 9b), przy czym trylujemy d,ug+ klap+ f;.je1eli w.zako4czeniu pojawia si/ h,.to równie1 
zaleca si/ u1ycie d,ugiej klapy f;

Nr XI.=.nr VI, VII;

Nr XII =.nr VIII, IX, X.

Przyk,ad 116

Nr XIV: do.zwyk,ego u1ytku. G,ówn+ nut+ tego trylu jest chwyt nr.23; je1eli w.zako4czeniu 
wyst/puje his, to.zako4czenie powinno si/ sk,ada3 z.chwytów nr.2.i nr.22;

Nr XV: ,adnie brzmi w. ,agodnych miejscach; w.odniesieniu do.zako4czenia obowi+zuj+ 
te.same zasady, co.w.nr XIV;
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Nr XVI: do.zwyk,ego u1ytku; h.w zako4czeniu wykonuje si/ chwytem nr.121, niekiedy te1 
u1ywa si/ chwytu nr.119, je1eli zako4czenie ma.by3 wykonane wolniej ni1 tryl; je1eli w.za-
ko4czeniu pojawia si/ his, to.nale1y zastosowa3 chwyt nr.14;

Nr XVII: ten tryl ma.bardziej mi/kk+ barw/ ni1 nr.XVI i.dlatego stosujemy go.w. ,agod-
nych miejscach, ale uwa1amy przy tym, 1eby nie by, zbyt niski; zako4czenie wykonujemy 
przy pomocy chwytów nr.121a i.nr 30, a.je1eli w.zako4czeniu wyst/puje his, to.wybieramy 
chwyty nr.12 i.30;

Nr XVIII: zako4czenia tego trylu s+.takie same, jak w.nr XIV;

Nr XIX: do.zwyk,ego u1ytku; ten tryl sk,ada si/ z.chwytów nr.31 i.nr 49b; zako4czenie jest 
wykonywane tak samo, jak w.nr XVI, a.je1eli wyst/puje w.nim his, to.nale1y u1y3 klapy f;

Nr XX: ten tryl jest troch/ niewygodny dla palców, a.poniewa1 brzmi podobnie do.poprzed-
niego, jest te1 rzadziej stosowany; sk,ada si/ on.z.chwytów nr.33 i.nr 49c; h.w zako4czeniu 
jest grane przy u1yciu chwytu nr.119, a.his przy pomocy chwytu nr.14;

Nr XXI =.nr XVIII;

Nr XXII= nr.XIX, XX.

Przyk,ad 117

Nr XXIV: dla c.w zako4czeniu u1ywamy chwytu nr.3.albo nr.5; dla cis u1ywamy chwytu 
nr.23, albo (cz/0ciej) chwytu nr.26;

Nr XXV: do.zwyk,ego u1ytku; niestety do.tej pory nie wynaleziono dobrego trylu dla d%, tak1e 
tryle tutaj podane nie s+.doskona,e, jednak nr.XXV jest bardzo u1yteczny. Klapa dodawana 
dla tego trylu na.niektórych -etach (na górze cz/0ci 0rodkowej) nie spe,nia dobrze swego 
zadania, gdy1 tryl wykonywany z.jej u1yciem brzmi pusto, a.dodatkowy du1y otwór dla tej 
klapy 2le wp,ywa na.brzmienie ca,ego -etu; tryl XXV sk,ada si/ z.chwytów nr.41 i.nr 56b; 
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zako4czenie sk,ada si/ z.chwytów nr.12 i.nr 41; je1eli w.zako4czeniu pojawia si/ cis, to.nale1y 
pos,u1y3 si/ chwytami nr.30 i.nr 41;

Nr XXVI: ten tryl jest w.ogóle troch/ lepszy od.poprzedniego, ale nie brzmi dobrze w.szybkim 
wykonaniu i.dlatego nadaje si/ raczej do.Adagio albo do.d,u1szych tryli; sk,ada si/ on.z.dwóch 
chwytów pomocniczych, nieu1ywanych gdzie indziej, a.zako4czenie mo1na wykona3 przy 
u1yciu podstawowych chwytów z.tabeli chwytów;

Nr XXVIII: ma.takie same zako4czenia jak nr.XXIV;

Nr XXIXa: do.zwyk,ego u1ytku; sk,ada si/ z.chwytów nr.41 i.nr 49a, a.zako4czenia s+.takie 
same, jak w.nr XXV;

Nr XXIXb: nie brzmi tak dobrze jak poprzedni numer, ale bywa cz/sto po1yteczny w.krótkich, 
pojedynczych trylach (Pralltriller); pomocniczym d2wi/kiem tego trylu jest chwyt nr.49b, a.c 
w.zako4czeniu gra si/ przy u1yciu chwytu nr.14;

Nr XXX: ten tryl czasem dobrze si/ sprawdza w.miejscach pe,nych emocji albo tam, gdzie 
pojawia si/ oznaczenie fz; zako4czenie sk,ada si/ z.chwytów 16.i.39, a.je1eli zawiera ono cis, 
to.nale1y pos,u1y3 si/ klap+ dla cis!.

Przyk,ad 118

Nr XXXII: g,ównym d2wi/kiem tego trylu jest chwyt nr.44, a.dla cis w.zako4czeniu chwyt 
nr.22; je1eli jednak w.zako4czeniu wyst/puje cisis, to.nale1y zamkn+3 klap/ dis;

Nr XXXIII: do.zwyk,ego u1ytku; zako4czenie wykonywane jest zwyk,ymi chwytami, albo, 
jeszcze lepiej, chwytami nr.31 i.49b; w.przypadku, gdy wyst/puje cisis, nale1y pos,u1y3 si/ 
zwyk,ym palcowaniem, albo zastosowa3 chwyt nr.39;

Nr XXXIV: dobrze sprawdza si/ w.miejscach piano i.przy d,ugich trylach; tam tryl sk,ada 
si/ z.nr 47.i.nr 55a; w.zako4czeniu z.cisis pos,ugujemy si/ klap+ dis;
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Nr XXV: brzmi troch/ pusto, ale sprawdza si/ w.pojedynczych trylach (Pralltriller) i.mo1e by3 
wykonywany bez klapy f;.ten tryl sk,ada si/ z.chwytów nr.49a i.56b, a.zako4czenie z.chwytów 
31.i.49b; w.przypadku wyst+pienia cisis pos,ugujemy si/ klap+ gis;

Nr XXXVI: stosowany zazwyczaj; gdyby jednak f.w tym trylu by,o za.wysokie, to.nale1y 
wybra3 nast/pny tryl;

Nr XXXVII: do.zwyk,ego u1ytku; nut+ pomocnicz+ tego trylu jest nr.58 z.u1yciem d,ugiej 
klapy f;

Nr XXXVIII i!nr XXXIX: przy wyborze trylu kierujemy si/ takim samym kryterium jak 
poprzednio; nut+ pomocnicz+ dla nr.XXXIX jest nr.61; zako4czenie wykonujemy z.klap+ 
dis, a.je1eli pojawia si/ des, to.u1ywamy chwytu nr.22;

Nr XL: do.zwyk,ego u1ytku; nut+ pomocnicz+ tego trylu jest chwyt nr.68a, a.zako4czenie 
mo1na wykona3 przy u1yciu zwyk,ych chwytów, albo, jeszcze lepiej, zagra3 d.przy pomocy 
chwytu nr.39; w.zako4czeniu z.d2wi/kiem des nale1y pos,u1y3 si/ chwytami nr.31 i.nr 49b;

Nr XLI: ten tryl sprawdza si/ najlepiej w.,agodnych miejscach; sk,ada si/ on.z.chwytów nr.47 
i.nr 68b; zako4czenie wykonuje si/ z.klap+ dis; je1eli w.zako4czeniu wyst/puje des, to.post/-
pujemy tak, jak w.numerze XL.

Przyk,ad 119

Nr XLIII: d.w zako4czeniu wykonuje si/ przy u1yciu chwytu nr.37; je1eli w.zako4czeniu 
wyst/puje dis, to.pos,ugujemy si/ chwytem nr.44;

Nr XLIV: do.zwyk,ego u1ytku; g,ówn+ nut+ tego efektownego trylu jest chwyt nr.53; zako4-
czenie sk,ada si/ z.chwytów nr.39 i.nr 53; je1eli w.zako4czeniu wyst/puje dis, to.u1ywamy 
chwytów nr.47 i.55a;
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Nr XLV: jest rzadko stosowany ze.wzgl/du na.niewygod/; sk,ada si/ z.chwytów nr.56a i.nr 
66; zako4czenie wykonujemy tak samo, jak w.poprzednim trylu, ale je1eli w.zako4czeniu 
wyst/puje dis, to.u1ywamy zwyk,ego palcowania;

Nr XLVI: nale1y go.stosowa3 w.miejscach o.,agodnym charakterze; sk,ada si/ z.chwytów 
nr.54 i.nr 64a; jego zako4czenia s+.takie same, jak w.numerze XLIV;

Nr XLVII: cz/sto stosowany w.pojedynczych trylach (Pralltriller); jego nut+ pomocnicz+ jest 
chwyt nr.68a; je1eli dodajemy zako4czenie, to.wygl+da ono tak samo jak w.numerze XLV;

Nr XLIX: w.obydwu przypadkach zako4czenie jest takie jak w.numerze XLIII;

Nr L:.do zwyk,ego u1ytku; pi/kny, jasny tryl sk,ada si/ z.chwytów nr.54 i.79c; zako4czenie 
jest takie samo jak w.trylach nr.XLIV albo nr.XLV;

Nr LI: ten tryl jest tak1e dobry, chocia1 nieco za.wysoki; sk,ada si/ z.chwytów nr.56a i.79b; 
jego zako4czenia s+.takie same jak w.poprzednich numerach.
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Nr LII: je1eli w.zako4czeniu wyst/puje es, to.w.trylu i.w zako4czeniu nale1y u1ywa3 d,ugiej 
klapy f;.przy czym f.w zako4czeniu wykonuje si/ przy u1yciu chwytu nr.58;

Nr LIII: wykonanie trylu i.zako4czenia jest takie samo jak w.poprzednim numerze, ale je1eli 
wyst/puje es, to.f.w zako4czeniu wykonujemy przy pomocy chwytu nr.61 albo nr.62; 

Nr LIV: do.zwyk,ego u1ytku; ten tryl ma.pi/kny, jasny d2wi/k i.sprawdza si/ zarówno w.miej-
scach popisowych, jak te1 w.0piewnych fragmentach; sk,ada si/ z.chwytów nr.67b i.88, a.jego 
zako4czenie z,o1one jest z.chwytów nr.53 i.nr 65; w.zako4czeniu z.d2wi/kiem es.u1ywamy 
chwytów nr.45 i.nr 68a;

Nr LV: ten tryl jest cz/sto stosowany ze.wzgl/du na.prost+ aplikatur/, ale raczej w.mocnych 
miejscach, poniewa1 nie odzywa si/ zbyt lekko. Sk,ada si/ z.chwytów nr.64b i.nr 85a, a.jego 
zako4czenie z,o1one jest z.chwytów nr.55a i.nr 64a, w.zako4czeniu z.es pos,ugujemy chwy-
tem nr.68a dla d2wi/ku f;.
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Nr LVI: zako4czenie trylu w.obydwu przypadkach jest takie samo, jak w.nr LII;

Nr LVII: zako4czenie trylu w.obydwu przypadkach jest takie samo, jak w.nr LIII;

Nr LVIII: do.zwyk,ego u1ytku. Pomocnicz+ nut+ tego popisowego trylu jest chwyt nr.78b; f.w 
zako4czeniu to.chwyt nr.68a; zako4czenie z.d2wi/kiem e.sk,ada si/ z.chwytów nr.55a i.64a;

Nr LIX: ten tryl ma.pe,niejsz+ barw/ brzmienia ni1 poprzedni i.szczególnie dobrze brzmi, 
gdy zaczyna si/ piano, a.potem poprzez crescendo przechodzi do.forte; ten tryl sk,ada si/ 
z.chwytów nr.64b i.77, a.jego zako4czenia s+.takie same jak w.poprzednich numerach;

Nr LX: ten tryl jest dobry, ale niestety niewygodny; sk,ada si/ z.chwytów nr.66 i.nr 79b; f.w 
zako4czeniu to.chwyt nr.68a, f.w zako4czeniu z.e to.chwyt nr.66;

Nr LXI =.nr LVI;

Nr LXII =.nr LVII;

Nr LXIII =.nr LVIII, LIX, LX.
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Nr LXVI: do.zwyk,ego u1ytku; nut+ pomocnicz+ tego trylu jest chwyt nr.84; #s w.zako4-
czeniu to.nr 74; zako4czenie mo1e te1 sk,ada3 si/ z.chwytów nr.55a i.77, a.zako4czenie z.eis 
sk,ada si/ z.chwytów nr.65 i.78a;

Nr LXVII: jest te1 bardzo dobry, wygodny i.cz/sto u1ywany; jego d2wi/kiem pomocniczym 
jest nr.85a; zako4czenie sk,ada si/ z.chwytów nr.55a i.77; a.zako4czenie z.eis sk,ada si/ 
z.chwytów nr.64a i.77;

Nr LXIX: do.zwyk,ego u1ytku;
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Nr LXX: w.tym trylu gis jest troch/ za.wysokie w.stosunku do.#s i.dlatego nale1y u1ywa3 
go.tylko w.tonacjach krzy1ykowych albo w.,agodnych miejscach; jego nut+ pomocnicz+ jest 
chwyt nr.92, a.zako4czenia s+.takie, jak w.poprzednim numerze;

Nr LXXI: do.zwyk,ego u1ytku; 

Nr LXXII: obowi+zuje tutaj to.samo, co.w.numerze LXVII, z.tym, 1e.d2wi/k pomocniczy 
nale1y wykona3 przy pomocy chwytu nr.96;

Nr LXXIII =.nr LXVIII;

Nr LXXIV =.nr LXIX, LXX;

Nr LXXV =.nr LXXI, LXXII.
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Nr LXXVIII: je1eli w.tym trylu g.nie odpowiada dobrze, to.nale1y pos,u1y3 si/ chwytem 
nr.87 dla d2wi/ku g;.mo1na te1 troch/ polepszy3 brzmienie przez otwarcie klapy b;.ten tryl 
jest niestety niedoskona,y; sk,ada si/ on.z.chwytów nr.86 i.nr 105; zako4czenie wykonuje si/ 
przy u1yciu chwytów nr.67b i.nr 88, a.zako4czenie z.#s przy u1yciu chwytów nr.76 i.nr 83;

Nr LXXXI: zako4czenie sk,ada si/ z.chwytów nr.64b i.82b, a.zako4czenie z.#s sk,ada si/ 
z.chwytów nr.76 i.nr 83.
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Nr LXXXIII: do.zwyk,ego u1ytku, zw,aszcza w.miejscach popisowych i.w trylach ko4cowych;
Nr LXXXIV: sprawdza si/ w.trylach ,agodnych i.wprowadzaj+cych, ale nale1y go.u1ywa3 
tylko dla d2wi/ku gis, a.nigdy dla as; #s w.zako4czeniu nale1y obs,u1y3 d,ug+ klap+ f;
Nr LXXV: ten tryl sk,ada si/ z.chwytów nr.97 i.nr 104; zako4czenie sk,ada si/ z.chwytów 
nr.76 i.nr 95, z.w zako4czeniu z.#sis (g) nale1y pos,u1y3 si/ chwytami nr.82a i.95;
Nr LXXXVI: pomocnicz+ nut+ tego trylu jest chwyt nr.107;
Nr LXXXVII: do.zwyk,ego u1ytku; pomocnicz+ nut+ jest chwyt nr.112;
Nr LXXXVIII: pod wzgl/dem barwy jest taki sam jak poprzedni; jego nuta pomocnicza jest 
wykonywana przy pomocy chwytu, który nie wyst/puje w.innych przypadkach;
Nr LXXXIX: sk,ada si/ z.chwytów nr.97 i.115, a.zako4czenie w.obydwu przypadkach jest 
takie samo jak w.nr LXXXV;
Nr XC!=.nr LXXXVI;
Nr XCI =.nr LXXXVII, LXXXVIII;
Nr XCII =.nr LXXXIX.
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Nr XCIV: do.zwyk,ego u1ytku; je1eli w.zako4czeniu pojawi si/ gis, to.mo1na go.wykona3 
zwyk,ym chwytem, albo, zw,aszcza w.,agodnych miejscach, mo1na u1y3 chwytu nr.91;
Nr XCV: jest u1ywany rzadko, przy przeci+ganiu d2wi/ków (glissando); nuta pomocnicza jest 
wykonywana przy pomocy chwytu, który nie wyst/puje w.innych przypadkach; zako4czenia 
s+.takie same, jak w.poprzednich numerach;
Nr XCVI: nut+ pomocnicz+ jest chwyt nr.124; je1eli w.zako4czeniu pojawia si/ gis, to.nale1y 
pos,u1y3 si/ chwytem nr.97;
Nr XCVII: do.zwyk,ego u1ytku; g,ówn+ nut+ tego trylu jest chwyt nr.100; zako4czenia s+.ta-
kie same jak w.nr XCIV;
Nr XCIX: odpowiedni dla pojedynczego trylu (Pralltriller); je1eli jednak pojawi,oby si/ za-
ko4czenie, to.b/dzie ono takie samo jak w.nr XCV;
Nr C:.pomocnicz+ nut+ trylu jest chwyt nr.114; zako4czenia s+.takie same jak w.nr XCVI.
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Nr CI: do.zwyk,ego u1ytku; nuta pomocnicza jest wykonywana przy pomocy chwytu, który 
nie wyst/puje w.innych przypadkach; je1eli w.zako4czeniu wyst/puje as, to.b.w zako4czeniu 
wykonujemy przy pomocy chwytu nr.108;

Nr CII: odpowiedni dla pojedynczego trylu (Pralltriller); ewentualne zako4czenie b/dzie 
takie samo jak w.poprzednim numerze;

Nr CIII: do.zwyk,ego u1ytku; nut+ pomocnicz+ tego trylu jest chwyt nr.15; je1eli w.zako4cze-
niu wyst/puje as, to.b.w zako4czeniu mo1na zagra3 przy pomocy chwytu nr.111 albo nr.112;

Nr CIV: d2wi/k pomocniczy (chwyt poza tym nie u1ywany) jest wprawdzie troch/ za.niski, 
ale mimo tego ten tryl dobrze sprawdza si/ w.g,o0nych miejscach; palcowanie zako4cze4 jest 
takie samo jak w.poprzednim numerze;

Nr CV: sprawdza si/ w.miejscach ,agodnych i.niezbyt szybkich; zako4czenia s+.takie same, 
jak w.nr CIII;

Nr CVI: brzmi bardzo pi/knie i.,agodnie; sk,ada si/ z.chwytów nr.110 i.nr 9b; zako4czenie 
nale1y wykonywa3 z.klap+ dis, a.je1eli w.zako4czeniu pojawia si/ as, to.nale1y zagra3 je.tak, 
jak w.nr CIII;

Nr CVII: zako4czenia s+.takie same jak w.nr CII;

Nr CVIII: do.zwyk,ego u1ytku; zako4czenia s+.takie same jak w.nr CIII;

Nr CIX: sprawdza si/ w.miejscach ,agodnych i.niezbyt szybkich; d2wi/k pomocniczy jest 
wykonywany przy pomocy chwytu, który nie wyst/puje gdzie indziej; zako4czenia s+.takie 
same jak w.nr CVI;

Nr CX: ma.mi/kk+ barw/ i.nale1y go.u1ywa3 w.,agodnych miejscach; sk,ada si/ z.chwytów 
nr.110 i.nr 121a; zako4czenia s+.takie same jak w.nr CVI;

Nr CXI: jest rzadziej u1ywany;

Nr CXII: pomocniczym d2wi/kiem tego trylu jest nr.124.
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Przyk,ad 126

Nr CXIV: do.zwyk,ego u1ytku w.trylach popisowych i.ko4cowych;
Nr CXV: sprawdza si/ w.,agodnych miejscach i.w d,ugich trylach; 
Nr CXVI: ten tryl sk,ada si/ z.chwytów nr.121a i.12 i.ma wyra2nie melancholijny charakter;
Nr CXVIII: jest cz/sto stosowany, ale jego d2wi/k pomocniczy (28b) jest z.regu,y zbyt niski 
i.dlatego lepiej jest u1ywa3 nast/pnego trylu nr.CXIX;
Nr CXIX: do.zwyk,ego u1ytku; daje pe,ny d2wi/k i.mo1na go.u1ywa3 we.wszystkich niuansach;
Nr CXX: brzmi jasno, ale troch/ pusto, mimo tego pustego brzmienia dobrze sprawdza si/ 
w.wielu sytuacjach;
Nr CXXI =.nr CXVII;
Nr CXXII =.nr CXVIII, CXIX, CXX.

3. Tabela obiegników
Tabela obiegników)9: zosta,a skonstruowana w.podobny sposób, jak tabela 

chwytów i.tabela tryli. Obiegniki s+.oznaczone przy pomocy liter. T,umaczenia 
komentarzy zosta,y w.wi/kszo0ci przypadków uproszczone i.skrócone. W.ory-
ginale nie wszystkie obiegniki zosta,y opatrzone komentarzem. Dla niektórych 
d2wi/ków Fürstenau podaje palcowanie obiegników tylko w.trzeciej oktawie, 

)9: Tam1e, s..67–75.
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co.oznacza, 1e.obiegniki w.ni1szych oktawach nale1y wykonywa3 tylko przy 
u1yciu zwyk,ego palcowania. 

Przyk,ad 127

A: do.zwyk,ego u1ytku; klapa dis mo1e ewentualnie by3 ca,y czas zamkni/ta, ale ca,y obiegnik 
brzmi wtedy troch/ matowo;
B: brzmi bardzo d2wi/cznie i.dobrze sprawdza si/ w.miejscach powa1nych, w.których obieg-
nik wykonywany jest wolniej;
C: do.zwyk,ego u1ytku;
D: je1eli c.jest zbyt wysokie, to.mo1na zakry3 1/8 górnego otworu palcowego;
E: pi/knie brzmi w.,agodnych miejscach;
G: do.zwyk,ego u1ytku;
H: cz/sto bywa niezb/dny; gdyby c.by,o zbyt wysokie, to.mo1na zakry3 1/8 górnego otworu 
palcowego;
I: sprawdza si/ w.wielu ,agodnych miejscach;
K =.F;
L =.G, H,.I.



147Tabele chwytów, tryli, obiegników, wibracji palcowej i.glissand z.komentarzem

Przyk,ad 128

M: do.zwyk,ego u1ytku; klap/ dis mo1na ewentualnie pozostawi3 zamkni/t+ przez ca,y 
obiegnik, ale wp,ynie to.negatywnie na.jako03 d2wi/ku;
N: ze.wzgl/du na.pi/kne brzmienie polecany jest w.powa1nych miejscach, w.wolniejszym tempie;
O: do.zwyk,ego u1ytku;
P: ma.bardziej mi/kk+ barw/ ni1 poprzedni i.dobrze brzmi w.,agodnych miejscach, ale trzeba 
uwa1a3, 1eby nie by, zbyt niski;
R: jego g,ówn+ nut+ jest chwyt nr.31; dis to.chwyt nr.49b, a.his to.chwyt nr.14;
S =.Q;
Sz =.R.
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Przyk,ad 129

T: do.zwyk,ego u1ytku;
Tz: do.u1ywania w.,agodnych miejscach;
U: jego g,ówn+ nut+ jest chwyt nr.41, a.e wykonujemy przy pomocy chwytu nr.56b;
V: do.zwyk,ego u1ytku;
W: do.u1ywania w.,agodnych miejscach;
X: do.zwyk,ego u1ytku;
Y: nie brzmi tak dobrze jak poprzedni, ale jest bardzo po1yteczny w.szybkim tempie;
Z: mo1na go.u1ywa3 w.nami/tnych miejscach w.po,+czeniu z.crescendo; mo1na uchyli3 górny 
otwór, a.wtedy b/dzie brzmia, jeszcze lepiej.
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Przyk,ad 130

Aa: ten obiegnik mo1na zagra3 te1 zwyk,ym palcowaniem; wersja Aa.brzmi lepiej w.miej-
scach piano;
Bb: brzmi troch/ pusto, ale mo1na go.u1ywa3 w.szybkim tempie, ewentualnie te1 bez klapy f;
Cc: f.w tym obiegniku to.chwyt pomocniczy nr.58 i.nale1y go.zagra3 z.u1yciem d,ugiej kla-
py f;.w.bardzo szybkim tempie mo1na te1 pos,u1y3 si/ chwytem nr.59, niestety zwykle jest 
on.zbyt wysoki i.matowy;
Dd: f.w tym obiegniku to.chwyt pomocniczy nr.61 i.nale1y go.zagra3 z.u1yciem d,ugiej klapy 
f;.w.bardzo szybkim tempie mo1na te1 pos,u1y3 si/ chwytem nr.62;
Ee: do.zwyk,ego u1ytku;
Ff: preferowany w.,agodnych miejscach; f.w tym obiegniku to.chwyt nr.64a i.trzeba go.wy-
konywa3 z.u1yciem d,ugiej klapy f.
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Przyk,ad 131

Gg: do.zwyk,ego u1ytku;
Hh: jest te1 bardzo dobry;
Ii: ze.wzgl/du na.barw/ nadaje si/ do.miejsc o.,agodnym charakterze;
Kk: cz/sto bywa stosowany do.zwyk,ego u1ytku, ale #s jest w.nim za.niskie i.dlatego nale1a-
,oby go.stosowa3 tylko w.bardzo szybkim tempie;
Ll: preferowany do.zwyk,ego u1ytku;
Mm: ze.wzgl/du na.barw/ nadaje si/ do.miejsc o.,agodnym charakterze.

Przyk,ad 132

Nn: g.w tym obiegniku jest wykonane przy pomocy rzadko u1ywanego chwytu pomocniczego;
Oo: do.zwyk,ego u1ytku;
Pp: ma.pe,niejsze brzmienie ni1 poprzedni i.dlatego poleca si/ go.w.mocnych miejscach;
Qq: jest te1 dobry, ale rzadziej u1ywany ze.wzgl/du na.niewygodne palcowanie;
Rr =.Oo, Pp, Qq.
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Przyk,ad 133

Ss: do.zwyk,ego u1ytku;
Tt: jest te1 bardzo dobry i.cz/sto stosowany z.po1ytkiem ze.wzgl/du na.wygodne chwyty;
Uu: mo1na go.zagra3 te1 przy pomocy zwyk,ego palcowania; podany tu.wariant pi/knie brzmi 
w.,agodnych miejscach, ale gis (nr 92) jest zbyt wysokie i.dlatego takie palcowanie mo1na 
zastosowa3 z.ostro1no0ci+ tylko w.tonacjach krzy1ykowych;
Vv: do.zwyk,ego u1ytku;
Ww: jest tak1e bardzo dobry;
Xx =.Uu;
Zz =.Vv, Ww.

Przyk,ad 134

AaA: mo1na go.wykona3 przy pomocy zwyk,ych chwytów, albo przy pomocy podanego tutaj 
palcowania; niestety obydwa rozwi+zania s+.w.równym stopniu niedoskona,e.
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Przyk,ad 135

CcC: jego nut+ g,ówn+ jest chwyt nr.97, ale bez klapy gis; a.w obiegniku to.chwyt nr.105, 
a.#sis to.chwyt nr.87;
DdD: b.w tym obiegniku to.chwyt nr.108;
EeE: b.w tym obiegniku to.chwyt nr.112, ale z.otwart+ klap+ gis;
FfF =.DdD;
GgG =.EeE.

Przyk,ad 136

HhH: pi/knie brzmi w.0piewnych miejscach i. jest w.nich bardziej polecany ni1 ten sam 
obiegnik z.klap+ gis (dla d2wi/ku gis);
IiI: jak wy1ej;
KkK: gis w.tym obiegniku to.chwyt nr.97.
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Przyk,ad 137

LlL: c.w tym obiegniku to.chwyt nr.8;
MmM: do.zwyk,ego u1ytku;
NnN: polecany w.,agodnych miejscach i.w wolniejszym tempie;
OoO: pi/kny obiegnik, polecany zw,aszcza w.,agodnych miejscach;
PpP: mo1na go.te1 zagra3 przy pomocy zwyk,ego palcowania; podany tutaj wariant jest 
polecany w.,agodnych miejscach.

Przyk,ad 138

RrR: do.zwyk,ego u1ytku;
SsS: polecany w.,agodnych miejscach;
TtT: ze.wzgl/du na.barw/ robi szczególne wra1enie w.melancholijnych miejscach;
UuU: bywa cz/sto u1ywany, ale wchodz+ce w.jego sk,ad cis jest przewa1nie za.niskie i.dlatego 
nale1y preferowa3 obiegnik WwW;
WwW: do.zwyk,ego u1ytku; ma.pe,niejszy d2wi/k i.mo1na go.u1ywa3 we.wszelkich niuansach;
ZzZ: ze.wzgl/du na.barw/ robi szczególne wra1enie w.melancholijnych miejscach.
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4. Tabela wibracji palcowej
W tej krótkiej tabeli)9; podane s+.chwyty dla wibracji palcowej tylko dla 

d2wi/ków g$–a%, poniewa1 Fürstenau zaleca, u1ywanie tego efektu tylko na 
wy1szych d2wi/kach skali -etu.

Symbol prostok+ta wype,nionego czarnymi kropkami pojawia si/ przy otwo-
rach palcowych, na.których wykonujemy wibracj/. Przy d2wi/kach oznaczonych 
u.góry gwiazdk+ palec powinien przykrywa3 tylko po,ow/ otworu.

Przyk,ad 139

5. Tabela glissand)9)
Poprzeczne linie ,+cz+ce otwory palcowe w.tej tabeli pokazuj+, z.którego 

otworu lub klapy na.który otwór lub klap/ musimy si/ przesuwa3, stosuj+c przy 
tym stopniowe otwieranie lub zamykanie.

Dla przej0cia od.gis$ do.h$ podane zosta,y dwie mo1liwo0ci. Znaczenie gwiaz-
dek umieszczonych w.tabelach zosta,o obja0nione w.komentarzach pod tabelami. 

)9; Tam1e, s..82.
)9) Tam1e, s..85–86; komentarze do.tabeli zosta,y podane w.swobodnym t,umaczeniu.
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Przyk,ad 140

(*) serdeczny palec prawej r/ki trzeba najpierw oprze3 na.-ecie, a.potem stopniowo nasuwa3 
na.klap/ od.prawej strony;

(**) ma,y palec lewej r/ki trzeba najpierw oprze3 na.s+siednim palcu, a.potem stopniowo 
nasuwa3 go.na klap/ gis;

(***) przy cyfrze 1.nale1y przy pomocy zewn/trznej kraw/dzi ma,ego palca prawej r/ki przy-
trzyma3 zamkni/t+ klap/ cis i.jednocze0nie tym samym palcem stopniowo otwiera3 klap/ dis; 
po.pe,nym otwarciu klapy dis nale1y stopniowo otworzy3 klap/ cis (cyfra 2).

Przyk,ad 141

(*) z.klap+ gis nale1y post/powa3 tak samo jak w.poprzedniej tabeli przy znaku (**).

W niektórych przypadkach mo1na po,+czy3 glissando z.trylami i.zastosowa3 
podan+ tu.aplikatur/:
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Przyk,ad 142

(**) je1eli cofaj+cy si/ palec jest zarazem palcem tryluj+cym, to.trzeba go.poma,u wycofywa3 
z.otworu, jednocze0nie tryluj+c.

Glissando w.kierunku opadaj+cym stosuje si/ rzadziej; mo1na je.wykonywa3 
przy pomocy podanych przy kierunku wschodz+cym chwytów, z.wyj+tkiem 
przej03 d%–b$ i.h$–gis$, które zosta,y przedstawione poni1ej:

Przyk,ad 143


