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Harmonia dla gita rzystow .)

Od korica 2OO2,w koleinych odcinkach warsztatdwomöwilem najwa2niejsze problemy
dotycz4ce techniki gitarowei. S4 one wynikiem wieloletniego eksperymentowania i doSwiadczeri
majqcych na celu optymalny, maksymalny rczwüi moiliwo5citechnicznych gitarzysty.Aby
dotrzyma( kroku dynamicznemu rozwojowi, jaki cechuje gitarg w obecnym okresie konieczne
jest przekazywanie sobie swej wiedzy. Pod pojqciem doSwiadczenia mam na mySliwszystko
czego siq nauczylem na tym polu, takie wlaSnie od innych. Praca nad instrumentem to nie
tylko (wiczenie, to tei ci4gle pytania, wqtpliwogci, analiza postqp6w jakie robimy. Postgpy sq

najlepszym miernikiem naszej pracy. Nawet jeSli jeste§myz nich w miarq zadowoleni, nie znaczy
to, 2e nie moina jeszcze lepiej, jeszcze sprawniei, jeszcze latwiej. Duiy nacisk poloiytem w nich
na naturalnoSd wszystkiego co dotyczy techniki instrumentalnej. lm naturalniej §m tatwiei.
Patrzqc z perspektywy, celem moim bylo najpierw poruszenie wszystkich technicznych
aspekt6w gry, a teraz chcialbym skierowa( uwage bardziej na muzycznq strone, kt6ra przeciei
jest tak Gry inaczej celem gl6wnym w graniu. Chcialbym zaproponowa( nowy temat - harmonia.

WARSZTATY

|erzy Koenig - gltarzysta
i pedagog. Na stale mieszka
w Niemczech gdzie ucry gry
na gitarze, nagr)rya w soim
prywatnym studio i koncertuje.
Laueat wielu konkursöw
polskich i zagrmicznych, m.in.
Konkursu RTV w Puy2u w
1981 roku i w Belgradzie w
1 984. Dokonal wielu nagrai
telewiryjnych i radiowych.
Wydal ptytE CD zawieraj4c4
m.in. nagrmia na iywo,
zuejestrowane podczas

koncertu w Koszaliaie.

Do6wiadczenie möwi, Le glta-
rzy.(ci klasyczni w bardzo zniko-
mym stopniu zdaj4 sobie sprawq

co wlaSciwie graj4. NajczE6ciej od-
grywaj4 po prostu znaki mtrryczr.e,
tzn. nuty nie wiedz4c o ich roli i
znaczeniu w harmoni i strukturze
utworu. Nauka harmonii w szkole
jest wspanial4 rzecz4. Niestety, po-
dobnie jak matematyka w szkolach
og6lnoksztalc4cych zrozumiala jest

tak naprawdq dla niewielu. Pew-

nym mankamentem jest teLfakt,ze
lcrymy sig gl6wnie zasad harmonii
klasycznej i to w chöralnej lub for-
tepianowej fakturze.

Wszystko to sprawia, ie tcz4cy
siq czy nawet studiuj4cy ju2 gita-
rzysta nie jest powainiejsz4 nauk4
harmonii zainteresowany. Ponie-
waZ temat - harmonia interesuje
mnie od bardzo dawna,zebralem
spore do§wiadczenie oraz material
pedagogiczny w tym zakresie. Har-
monia nie musi byö trudn4, nudn4
nauk4. Chciatbym zaproponowaö
praktyczn4 naukq harmonii na
gitarze, w sposdb systematyczny
i prrystgpny dla ka2dego. Bgdzie
ona tei, wspaniatl.rn pretekstem do
analiry literatury gitarowej. Po raz
pierwszy chcemy zaproponowaö
tak2e ilustracje mtrryczfle do ka2de-
go arrykulu w internecie, tak wigc
bgdzie mo2na nie tylko przeczytai.,
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ale i posluchaö o czym mowa, co w

ffi :*r 
harmonii ma szczegblny

Supertabele diwiqk6w

My5lq,2e du24 pomoc4, nie
tylko dla cel6w harmonii bqd4
zamieszczone tabele w formie nut
umieszczonych na strunach w ty-
powych tonacjach gitarowych: od
0 do   kryZyköw oraz3 bemoli.
To wyj4tkowo praktyczna pomoc
w odszukiwaniu dZwiqk6w na gi-
tarze. Na instrumencie takim jak
przykladowo fortepian jedna nuta
przyporz4dkowana j est j ednemu

klawiszowi. Na gitarze konkretne
nuty mo2liwe s4 do zagrania w wie-
lu miejscach na gryfie, na rö2nych
strunach i w r izrrych p orycj ach.

To sprawia wielu ucz4cym sig spo-
ro klopotu. Kolejne struny gitary
przedstawione s4 jako systemy

nutowe, a kolejne takty odpowiada-
j4 progom gitary. Szukaj4c dajmy na

to dZwiqk odpowiadaj4cy nucie' i'
na trzecim polu w systemie nuto-
wym znajdujemy j4 na pierwszym
progu, na drugiej strunie, ale tak2e

na pi4tym progu trzeciej struny,
dalej, na dziesi4tym progu czwartej
struny itd.

Usiluj4c zbudowaö jakiS akord
w okolicach Vlll pozycji (obejmu-

j4cej progi VIII - XI) wybieramy
oczywi6cie mo2liwo6ö zagr ania tej
nuty na czwartej strunie. Pr6buj4c
ten akord w innym ukladzie, w
okolicach V pozycji gramy z kolei
ten sam dZwiEk na pi4tym progu
trzeciej struny itd.

Umieszczenie wsrystkich
d2wigköw, chromatycznie na gryfie
jest co prawda przedstawieniem
bardzo kompaktowym, ale w prak-
tyce malo klarownym. Na o961

przeciez gramy w jakiej6 konkretnej
tonacji, o konketnej iloSci znak6w
przykluczowych. Ten sam znak
nuty umieszczonej na trzecim polu
ztajduje sig w innych miejscach w
tonacji C-dur i G-dur, a w innych
w tonacjach od dw6ch krryiryköw
wzwyi. To wlaSnie sprawia ucz4cym
siq najwiqcej klopotu. Korzystajqc
z supertabeli szybko i sprawnie
odnajdziemy ka2d4 nutq, w ka2dej
porycji.Wazne jest,2eby szukaö ich
w odpowiadaj4cych im tonacjom.
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