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Gdzie nauczy³eś siê technik 
chick’n pick’n? W naszym 
kraju jest ona dosyæ 
nietypowa...
Chick’n pick’n to sposób wydobywania 
dźwiêków o krótkich wartościach 
rytmicznych. Gram w zasadzie technik¹ 
fingerpicking z u¿yciem chick’n pick’n.
Jakieś 10 lat temu wpad³a mi w rêce 
kaseta Alana Jacksona, artysty country, 
na której us³ysza³em po raz pierwszy 
partie gitarowe grane t¹ w³aśnie technik¹. 
Nie wiedzia³em wtedy, w jaki sposób 

facet to robi, ale strasznie mnie to 
krêci³o. Zacz¹³em szukaæ odpowiednich 
materia³ów, a wtedy nie wszystko jeszcze 
by³o w Internecie, wiêc nie by³o to ³atwe. 
Ale upar³em siê i w koñcu zdoby³em 
informacje na ten temat. Okaza³o siê, ¿e 
gitarzysta gra palcami z u¿yciem takiego 
plastikowego pazura, który co prawda 
widzia³em wcześniej u innych gitarzystów, 
ale nie wyobra¿a³em sobie, ¿e przy jego 
u¿yciu mo¿na robiæ takie rzeczy. Po kilku 
latach zamówi³em kasetê wideo i kiedy 
na ¿ywo zobaczy³em, jak on to robi, 
prze¿y³em niema³y szok.

Próbowa³eś wcześniej 
uzyskaæ podobne brzmienie, 
graj¹c kostk¹?

Nie. Gra³em podobnie, ale palcami 
– bez kostki i bez pazura. Wymyśli³em 
sobie technikê grania tych wszystkich 
zagrywek kciukiem oraz palcami 
pierwszym i drugim. W momencie, gdy 
odkry³em pazurek, stwierdzi³em, ¿e to 
dobry pomys³, bo dziêki niemu basy s¹ 
dźwiêczne i maj¹ lepszy atak. Kupi³em 
wiêc sobie taki pazur, notabene nie by³ 
to mój pierwszy, poniewa¿ najpierw 
zrobi³em go sobie sam! Z kawa³ka pleksi, 
który powygina³em na ciep³o i okaza³o 
siê, ¿e tym siê nie da graæ (śmiech). 
Wszystko, co do tego czasu zrobi³em 
(wszelkie riffy) by³y nie do zagrania przy 
u¿yciu tego „wynalazku”. Dopiero po 
d³u¿szym czasie æwiczeñ zrozumia³em, 
¿e pazur daje du¿o wiêksze mo¿liwości 

ni¿ gra palcami, któr¹ uprawia³em do tej 
pory. Zwróci³em uwagê na technikê gry 
na pedal steel guitar – muzycy, którzy 
graj¹ na tym instrumencie, u¿ywaj¹ na 
przemian kciuka i palca drugiego. Metoda 
ta daje wiêksz¹ swobodê grania drobnych 
wartości rytmicznych. Tutaj po raz kolejny 
musia³em siê przestawiæ technicznie. 
Bo wiesz, jak to jest, kiedy s³uchasz 
nagrania i usi³ujesz zagraæ podobnie 
– dochodzisz do sytuacji, w której wydaje 
ci siê, ¿e grasz to samo, ale w pewnym 
momencie nie jesteś ju¿ w stanie pójśæ 
dalej. Zapyta³em wówczas kolegê, jak do 
tego dojśæ, a on odpowiedzia³: „Widzisz, 
to siê robi tak, ¿e gdy masz nagranie 
jakiegoś amerykañskiego mistrza, to 
jedziesz do Stanów. Gdy gra w klubie lub 
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Naszym rozmówcą jest Tomasz Ślotała – gitarzysta, kompozytor 
i pedagog. W czasie swojej kariery artystycznej obracał się w różnych 

stylistykach muzycznych, a obecnie koncentruje się na muzyce country
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na deptaku, rzucasz mu sto dolarów i on 
ci pokazuje, jak to siê gra (śmiech). Wtedy 
dowiadujesz siê, ¿e to mo¿na zagraæ na 
piêæ ró¿nych sposobów, lecz tylko jeden 
jest w³aściwy”.

By³eś w Stanach  
terminowaæ? (śmiech)
(śmiech) Nie, niestety nie by³em, 
musia³em poradziæ sobie sam. 
Siedzia³em dzieñ po dniu i gra³em. Przede 
wszystkim pracowa³em nad solówkami 
gitarzystów country graj¹cych t¹ 
technik¹. W tym stylu muzyki wiêkszośæ 
gitarzystów gra jednak kostk¹, jak np. 
Albert Lee. Zauwa¿y³em, ¿e kostkê 
trzymaj¹ tradycyjnie kciukiem i palcem 
wskazuj¹cym, pomagaj¹c sobie 

jednocześnie pozosta³ymi palcami. 
Technika gry pazurkiem daje bardzo fajne 
brzmienie i oferuje nowe mo¿liwości. 
Wydaje mi siê, ¿e ma ona du¿y potencja³, 
jeśli chodzi o prêdkośæ. Z tradycyjnym 
kostkowaniem zwi¹zane s¹ wiêksze 
ograniczenia.

Tak, ch³opaki graj¹  
piekielnie szybko. Chyba 
³atwiej poruszaæ siê 
pomiêdzy strunami,  
stosuj¹c tê metodê...
Granie palcami jest dla mnie bardziej 
naturalne. Wielu znanych mi gitarzystów 
country w Polsce chcia³oby graæ pazurem, 
ale okazuje siê, ¿e jest jednak jakaś 
przeszkoda techniczna, któr¹ trudno 
pokonaæ. Nie zdawa³em sobie z tego 
sprawy. Myśla³em, ¿e zaraz wszyscy mnie 
doścign¹. Wiele zawdziêczam nauce 
w szkole muzycznej, w której zyska³em 
du¿¹ sprawnośæ palców prawej rêki.

Od jakiej muzyki zaczyna³eś?
Gra³em ró¿n¹ muzê. W moim pierwszym 
zespole graliśmy wszystko. W domu 
s³ucha³em takich wykonawców, jak: 
Pat Metheny, Pink Floyd, Marillion, John 
Scofield, Steve Vai, Joe Satriani, Chet
Atkins, Les Paul, Larry Carlton, Robben 
Ford, Joe Pass, Bill Frisell, Jeff Beck, 
Allan Holdsworth, Django Reinhardt, 
Scott Henderson, Albert Lee, Ryszard 
Sygitowicz i Marek Bliziñski. Przerabia³em 
w sumie repertuar wiêkszości gitarzystów 
z pierwszej ligi, ale chcia³em byæ 
oryginalny i graæ inaczej. A w³aśnie ta 

pogodna muzyka, jak¹ jest country, daje 
ogromne mo¿liwości instrumentalistom. 
Szkoda tylko, ¿e w Polsce jest ona 
w zasadzie dyskryminowana.

Od pocz¹tku gra³eś country?
Nie. Zacz¹³em graæ w wieku 16 lat. Mój 
ojciec jest gitarzyst¹, wiêc w domu 
by³y instrumenty. On bardzo chcia³ 
mnie nauczyæ graæ na gitarze, ale ja siê 
upiera³em, ¿e nie bêdê gitarzyst¹. Jednak 
coś mnie ci¹gnê³o do gitary, dlatego po 
powrocie ze szko³y zamyka³em siê u siebie 
w pokoju i... gra³em. Któregoś dnia 
æwiczy³em po szkole, lecz zapomnia³em 
zamkn¹æ drzwi. Tata wszed³ i oczywiście 
bardzo siê ucieszy³, widz¹c mnie z gitar¹ 
(śmiech). W moim przypadku country 

wziê³o siê st¹d, ¿e mój ojciec czêsto 
s³ucha³ takiej w³aśnie muzyki. I tak to siê 
zaczê³o...

Poziom instrumentalistów 
graj¹cych country jest  
bardzo dobry, poprzeczka 
ustawiona jest wysoko...
O tak! To dotyczy nawet basistów, 
którzy z pozoru nie graj¹ w country 
nic nadzwyczajnego, jednak jest to 
sztuka zagraæ prosto, stylowo, dobrym 
dźwiêkiem i w time’ie. Technika 
i brzmienie gitar w muzyce country s¹ 
zdecydowanie wzorowe. Przykre w tym 
kontekście jest to, ¿e w Polsce od lat 
prezentuje siê w mediach wy³¹cznie 
muzykê country z lat 50. i 60. (W. Nelson, 
J. Casch itp.), co by³o i jest antyreklam¹ 
dla tego stylu muzyki. Tymczasem to, co 
obecnie gra siê w Stanach jako country, 
to zgo³a zupe³nie coś innego – to muzyka 
wymieszana mocno z popem, rockiem 
i bluesem. Myślê, ¿e w takiej postaci 
jest do zaakceptowania przez szerok¹ 
rzeszê odbiorców. Niestety w Polsce 

nie ma tej muzyki w ogóle. Mia³em 
kiedyś ucznia, który przyszed³ do mnie 
z nagraniem i chcia³, ¿ebym mu spisa³ 
akordy, bo bardzo lubi tê muzykê. Zanim 
puściliśmy kawa³ek, zapyta³em go, co to 
za muzyka. W odpowiedzi us³ysza³em, 
¿e to... szanty. Wyjaśni³em mu, ¿e szanty 
to m³odsza siostra country, a on na to, 
¿e nie lubi country. W³¹czy³ ten numer, 
s³ucham i mówiê: „puszczê ci taki sam 
kawa³ek w tym samym tempie, rytmie, 
charakterze, z podobn¹ harmoni¹, tylko 
z troszkê innym instrumentarium”. Po 
wys³uchaniu stwierdzi³ „No tak, jest 
podobne, ale... ja nie lubiê country”.

Mówi³eś, ¿e w domu by³y 
instrumenty. Pewnie zacne, 
skoro ojciec by³ muzykiem...
Do dzisiaj mam gitarê marki Ibanez, 
na której gra³ – to Les Paul rocznik 
1978. Dobre wios³o, mo¿na na nim 
ustawiaæ bogat¹ paletê barw. W Berlinie 
w sklepie Guitar Station, który 
zreszt¹ polecam, ktoś odda³ w komis 
Telecastera z jesionowym korpusem, 
niesygnowanego ¿adn¹ mark¹. Gitara 
by³a na sprzeda¿, wiêc j¹ kupi³em. 
Kolega (świetny lutnik Stanis³aw Jopek) 
wzi¹³ j¹ do rêki i powiedzia³, ¿ebym 
jej nie sprzedawa³, bo to rewelacyjny 
instrument. Jak siê okaza³o po odkrêceniu 
gryfu, to by³ Warmoth – amerykañska 
produkcja na licencji Fendera, robiona 
na zamówienie, customowo. Dobierasz 
sobie np. gatunek drewna i wszystko, 
co chcesz. Ta gitara jest fenomenalna! 
Deska z jesionu bagiennego i, co dziwne, 
z jednego kawa³ka, bo najczêściej deski 
s¹ sklejane z dwóch lub trzech kawa³ków. 
Ktokolwiek weźmie ten instrument do 

rêki zauwa¿a, ¿e sporo wa¿y. Szyjka jest 
dośæ toporna, gruba, ale prawdopodobnie 
dziêki temu eksponuje du¿o niskiego 
brzmienia. Jedyna modyfikacja to siode³ko
kompensacyjne (produkcji Stanis³awa 
Jopka) zapewniaj¹ce strój temperowany 
do XII pozycji. Uwarunkowane to 
jest jednak mark¹ strun, grubości¹, 
a nawet rodzajem przetworników (si³¹ 
przyci¹gania magnesów). Szkoda, 
¿e nie ma jasnej podstrunnicy, bo 
wiêkszośæ gitarzystów country u¿ywa 
jednak ca³kowicie klonowych szyjek 
lakierowanych.

Dlaczego?
One powoduj¹, ¿e brzmienie jest jasne 
i s³ychaæ w nim te charakterystyczne 
„dzwoneczki”. Palisander nadaje siê 
bardziej do brzmieñ przesterowanych, ale 
mo¿e dziêki temu brzmienie tej gitary nie 
k³uje w ucho, a standardowy Telecaster 
ma to do siebie, ¿e przewa¿nie brzmi 
dośæ jasno.

Jaka by³a  
twoja pierwsza gitara?
Moj¹ pierwsz¹ gitar¹ by³ Ibanez z serii 
Roadstar, ca³kiem dobry instrument z lat 
80. Kiedyś nie zdawa³em sobie sprawy 
z tego, ¿e drewno ma tak du¿e znaczenie 
dla brzmienia instrumentu – myślê, ¿e 
jest to oko³o 70 procent. No i oczywiście 
wa¿na jest kwestia wykonania, ale nad 
tym mo¿na jeszcze później popracowaæ, 
jeśli tylko drewno jest dobrze dobrane. 
Mój idol ma odrapanego Telecastera, 
w którym zamontowa³ trzy pickupy, 
system B-Bender (przestraja strunê 
b2) oraz system tremolo. Gitara jest 
w nieciekawym stanie i nie wygl¹da 
zbyt estetycznie. Czêsto zadawano mu 
pytanie, dlaczego gra na takiej gitarze. 
A on po prostu trafi³ na deskê i nie chce
nic robiæ dla poprawienia estetyki gitary.

Twoje akustyki?
Gram na gitarze Takamine EN-28C. 
Ten egzemplarz podpisany jest przez 
Tommy’ego Emmanuela, z którym 
mia³em okazjê zagraæ. Trzy lata 
temu przyjecha³em pierwszy raz 
do Wroc³awia na warsztaty gitary 

„Myślę, że najważniejszym urządzeniem 
w muzyce country jest kompresor, chociaż 
zauważyłem, że w Polsce mało kto go używa” 

– Tomasz Ślotała

Tomasz Ślotała  
wraz z grupą  

Honky Tonk Brothers.

W pedalboardzie artysty znajdziemy aż dwa kompresory: MXR Dyna Comp oraz 
Keeley Compressor.



klasycznej. Mój kolega pobieg³ od razu 
do Tommy’ego, który prowadzi³ zajêcia, 
i zapowiedzia³ mnie, mówi¹c: „Przyjecha³ 
Tomek, taki country’owiec” (śmiech). 
Na przerwie Tommy podszed³ do mnie 
i zaproponowa³, ¿ebyśmy razem zagrali. 
Mia³em straszn¹ tremê i myśla³em, ¿e 
przecie¿ w ¿yciu nie wyjdê i nie zagram 
z takim mistrzem... Ale co mia³em zrobiæ? 
Kiedy wszyscy wyszli na godzinn¹ 
przerwê, usiad³em w k¹cie i zacz¹³em 
æwiczyæ. Prawie natychmiast utworzy³a 
siê wokó³ mnie ma³a grupka gitarzystów, 
w tym ch³opak, który uporczywie 
domaga³ siê, ¿ebym pokaza³ mu pewien 
riff. No to mu gram tê zagrywkê, na co 
wszed³ Tommy Emmanuel. Uśmiechn¹³ 
siê, poszed³ na scenê i wróci³ do nas 
z gitar¹, mówi¹c do mnie, ¿ebym gra³ 
dalej. Po czym zacz¹³ równie¿ graæ i tak 
przegraliśmy razem kilkanaście minut. To 
by³o coś! Zawsze marzy³em, ¿eby zagraæ 
np. z Chetem Atkinsem. Niestety nie by³o 
mi to dane, ale za to uda³o mi siê zagraæ 
z jego nastêpc¹. Ludzie gratulowali mi, ¿e 
spotka³ mnie taki zaszczyt. Potem Tommy 
podpisa³ mi gitarê i zadedykowa³ utwór.

Wracaj¹c do gitary Takamine, to myślê, 
¿e jest to jeden z lepszych modeli tej 
firmy, choæ ma ju¿ jakieś 15 lat.Wtedy
by³a dosyæ droga. Nagrywa³em na niej 
w studiach i mia³em tam do dyspozycji 
inne instrumenty, jednak¿e realizatorzy 
zgodnie twierdzili, ¿e ta gitara ma bardzo 
wyrównany dźwiêk i w studiu sprawdza 
siê najlepiej.

Dlaczego zas³aniasz  
otwór rezonansowy?
Podczas pracy na scenie wiele 
gitar akustycznych ma problem 
ze sprzê¿eniami. Sposobem na tê 
dolegliwośæ s¹ dekielki anti feedback 
buster. Niestety nie znalaz³em 
w Internecie rozmiaru pasuj¹cego do 
mojej gitary. Potrzebowa³em dekielków 
o średnicy 10.8mm, a najwiêksze 
dostêpne to 10.2mm. Nie mog³em 
wiêc zas³oniæ otworu standardowym 
rozwi¹zaniem, ale na szczêście znalaz³em 
podstawkê pod doniczkê (śmiech). Nie 
jest to najlepsza opcja, bo to plastik, a nie 
guma, która t³umi drgania. Spe³nia jednak 
swoj¹ rolê w 60 procentach i mo¿na j¹ 
doraźnie u¿ywaæ.

Nagrywasz p³yty?
Od kilku lat wspó³pracujê z Gangiem 
Marcela. Bra³em udzia³ w nagraniach: 
Romana Ko³akowskiego, Piotra Rubika, 
w studiu Macieja Marchewki we 
Wroc³awiu, Tomka Szweda, Honky 
Tonk Brothers, Urszuli Chojan, Witka 
£ukaszewskiego i wielu innych.

Jakie jest miejsce efektów 
w muzyce country?
Myślê, ¿e najwa¿niejszym urz¹dzeniem 
w muzyce country jest kompresor, 
chocia¿ zauwa¿y³em, ¿e w Polsce ma³o 
kto go u¿ywa. Kiedyś mia³em problem, 
gdy chcia³em sprzedaæ jakiś wcześniejszy 
model kompresora. Pada³y pytania 
w stylu: a po co to, do czego, co siê z tym 
robi, itd. Przebrn¹³em przez bardzo 
wiele urz¹dzeñ tego typu. W tej chwili 

u¿ywam kompresora firmy Robert Keeley
Electronics, ale mam te¿ MXR, który 
dzia³a nieco inaczej. Wybieram wiêc jeden 
z nich w zale¿ności od efektu, jaki chcê 
uzyskaæ. Poza tym mam te¿: Fulltone 
Fulldrive, wibrato z pieca, Boss CE-5, Boss 
DD-3, korzystam te¿ z urz¹dzeñ Line 6. 
Wszystkie efekty, które wykorzystujê 
na scenie, mam umieszczone 
w profesjonalnym pedalboardzie 

wykonanym na zamówienie w firmie Paco
Cases. Mogê tylko dodaæ, ¿e wspó³pracujê 
z t¹ firm¹ w zakresie skrzyñ flight cases
na zasadach oficjalnego u¿ytkownika. Co
ciekawe, podpatrywa³em amerykañskich 
gitarzystów country podczas ich 
wystêpów w Polsce. Oni przewa¿nie 
maj¹ tylko kompresor, piecyk i gitarê. Nic 
wiêcej nie jest im potrzebne. Reszta jest 
w palcach.

Twój piec?
To jest s³ynny Fender Twin – stary 
(ma ponad 30 lat) piec, 100-watowy. 
Kupi³em go niedawno, jest w idealnym 
stanie, oryginalny, ma nawet sprawne 
oryginalne g³ośniki, co siê ju¿ rzadko 
zdarza. Jakiś ch³opak gra³ na nim na 
harmonijce, wiêc nie jest taki wypruty, 
jak po gitarzyście (śmiech). Drugi mój 

ulubiony piec to Fender Deluxe Reverb 
z 1972 roku. Znakomity wzmacniacz, 
którego jedynym minusem jest niewielka 
moc (tylko 22W). Jest wiêc za s³aby na 
du¿¹ scenê. Rewelacyjnie za to sprawdza 
siê w studiu i w ma³ych klubach. Wiem, 
¿e jest to równie¿ ulubiony wzmacniacz 
w Nashville do grania z drivem. Gitarzyści 
go rozkrêcaj¹ na full i maj¹ piêkny drive. 
Wracaj¹c jednak do Twina, pewnie 

zapytasz: dlaczego w³aśnie on? Jest 
przecie¿ ca³a masa innych świetnych 
wzmacniaczy! Ja te¿ poszukiwa³em 
i gra³em na wielu innych piecach. Mój 
kolega Artur Konwiñski, który znakomicie 
gra na steel guitar i bywa za oceanem, 
kiedyś mi powiedzia³ – „S³uchaj, przez 
miesi¹c w Stanach codziennie by³em 
na dwóch koncertach. Wyobraź sobie, 
¿e 95% wzmacniaczy na scenach 
amerykañskich to Fender Twin”. To 
jest ten uniwersalny wzmacniacz, na 
którym ka¿de wios³o zabrzmi! No i nie 
przesterowuje za mocno. Dzisiaj, dziêki 
uprzejmości Wojtka Hoffmanna, u¿y³em 
do gitary akustycznej wzmacniacza firmy
AER. To naprawdê znakomite zabawki do 
nag³aśniania instrumentów akustycznych. 
Zreszt¹ na tym pracuje tak¿e Tommy 
Emmanuel.

¯yjesz z muzyki? 
Jak dot¹d – tak. Koncertujê z ró¿nymi 
wykonawcami, przez piêæ lat uczy³em 
w szkole muzycznej. Nadal uczê 
w Lesznie, niekiedy trafia siê te¿
sesja w studiu. Czasami mam ¿al do 
realizatorów nagrañ, bo kiedy sk³adam 
ofertê, informuj¹c, ¿e w razie potrzeby 
chêtnie wezmê udzia³ w jakimś projekcie, 
to w odpowiedzi s³yszê pytanie, czy 
w ogóle potrafiê zagraæ coś innego ni¿
country. Tymczasem moja przygoda 
z country trwa zaledwie 5 lat, podczas 
gdy na gitarze gram lat 25. Niestety 
zosta³em po prostu zaszufladkowany.
To, ¿e pojawiam siê na scenach i p³ytach 
z wykonawcami country sprawia, i¿ 
ludziom wydaje siê, ¿e tylko na to mnie 
staæ.

Pracujesz nad  
swoim materia³em?
Owszem, dojrzewam do tego.

Kogo polecisz do pos³uchania 
z krêgu country?
Warto zwróciæ uwagê na produkcje takich 
muzyków, jak: Tommy Emmanuel, Brent 
Mason, Steve Wariner, Vince Gill, Albert 
Lee, Tony Rice, John Jorgenson, Jerry 
Donahue i Danny Gatton. Jest jeszcze 
jeden wśród gitarzystów country, który 
mnie zadziwia i fascynuje – Bred Paisley. 
To niesamowity facet, jak on gra... szok! 
Paisley gra kostk¹ i palcami, tworz¹c tak 
nieprzewidywalne solówki, ¿e musz¹ one 
na s³uchaczu zrobiæ wra¿enie, zw³aszcza 
w po³¹czeniu z jego świetnym wokalem. 
Jego gra z pewności¹ spodoba³aby siê 
ka¿demu gitarzyście, nawet takiemu, 
który w ¿yciu nie mia³ nic wspólnego 
z country.  

Więcej informacji:  
www.tomekslotala.com
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„Technika gry pazurkiem daje bardzo 
fajne brzmienie i oferuje nowe możliwości. 
Wydaje mi się, że ma ona duży potencjał, 
jeśli chodzi o prędkość” – Tomasz Ślotała
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Tomasz Ślotała w towarzystwie 

Tommy’ego Emmanuela, którego 
spotkał na warsztatach gitary 

klasycznej we Wrocławiu.

[DSC00147.JPG]

Siodełko kompensacyjne produkcji 
Stanisława Jopka zamontowane 

w gitarze typu Telecaster, na której 
gra Tomasz Ślotała.


