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Harmonia dla

Zgodnie z zasad4 tercjowej budowy akordöw po piqciodlwiQkach nonowych kc
lej na sze§ciod2wiqki undecymowe (11) oraz siedmiod2wigki tercdecymowe (13).

Kofczq one ju2 szereg mo2liwych, postqpujacych po sobie tercji.

Akondy undecymowe t11l
Dodanie do piQciodZwiQkdw nonowych kolejnel tercji tworzy sze6ciodZwiQk unde-

cymowy. Nazwa ta kryje w sobie liczbQ 11, poniewa2 odleglo5ö miqdzy pierwszym

a ostatnim dZwiqkiem wynosi wla§nie ll stopni.

Przyklad 1.
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septyna lona undeclma
mala wielka

Undecyma to jednoczesne wspölbrzmienie dominanty oraz subdominanty.

Przyklad2.

Dominanta Subdominanta

Symbol 11 kryje w sobie automatycznie dominantq durowq z malq septymq

oraz nona wielkq: 7/9/11. W prakyce czqsto konieczne jest jednak rezygnowanie

z niektdrych skladniköw akordu i to nie tylko z kwinty czystej, ktöra ma najmniejsze

znaczenie dla brzmienia. Przy akordach o tak du2el ilo§ci dZwiqköw czQSto rezygnuje

siq nawet z takich wa2nych sktadnikdw jak tercia czy nona. Na gitarze zale2ne jest

to w du2e! mierze od typu chwytu ( C, D, E, G lub A).

Przyklad 3.
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Typ C oraz A to wla§ciwie ten sam chwyt. C11 to po prostu poprzeczka barre,

ktöra przesuniQta o 3 progi tworzy All (wszystkie puste struny). StrÖj gitary to

wla§nie nic innego jak akord All, z prymE na 5 strunie. Puste struny gitary mo2na

jednak traktowad rdwnie2 iako akord em11 bez nony. Zmienialq siq tylko funkcje

d2wiek6w, iakie petnia w akordzie (cyfry podpisane u dolu).

Przyldad 4

Na uwagq zaslugule tak2e chwyt Dll, bardzo czqsto stosowany, zwtaszcza na

zmianq z 07.

Przyklad 5.
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Jak widaö na ilustracji 5, nona akordu D11 zajmuje miejsce tercji a 11 miejsce

kwinty w stosunku do chwytu D7 (w obu wypadkach przesuniqcie o 2 progi).

Warto wiedzieö, 2e 11 oddalona jest o kwartq w stosunku do prymy. Zauwaimy,

2e w wigkszo§ci typöw chwytöw 11 znalduje siq na tym samym progu, obok prymy

na sasiaduiacei strunie. Gitara süojona jest przecie2 kwartami.

Akordy tercdecymowe [131
Dodajqc do akordu undecymowego kolelnq tercjQ otrzymamy akord tercdecy-

mowy (13). Jest on ju2 ostatniq konsekwencj4 tercjowej struktury harmonicznel.

Dodajac kolejna tercjq powtdrzyla by siq tylko pryma.

Tercdecyma to jednoczesne wspölbrzmienie 3 akordöw triady. To w zasadzie

wszystkie dZwiqki nale2qce do skali. Widaö to najlepiej w przykladzie 6, w ktörym

ostatnie trzy dZwiqki tercjowej struktury (przyklad 6a) przeniesione sq o oktawq

ni2ei (przyktad 6b).

Przyklad 6.
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