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)erry Koenig - gituzysta
i pedagog. Na stale mieszka
w Niemcrech gdzie uczy gry
na gitüze, nagrywa w swoim
prywatnym studio i koncertuje.
Laureat wielu konkursöw
polskich i zagrmicznych, m.in.
Konkursu RTV w ParyZu w
1981 roku i w Belgradzie w
1 984. Dokonal wielu nagrai
telewizyjnych i radiowych.
Wydal plytg CD, awieraj4c4
m.in. nagrmia na i}ryo,
zileiestrowme podczas
koncertu w Koszalinie.

Jerzy Koenig

Harmonia dla gitarzystow (3)

W poprzednim odcinku poSwigconym harmonii om6wilem budowq gamy diatonicznej i
chromatycznej. lstotq harmonii sq wzajemne stosunki miqdzy ich stopniami okre5lane poprzez
interwaly. W dzisiejszym odcinku zajmiemy sig gl6wnie budowq akordöw. Akord (fr. zgodnoSfl
to wspolbrzmienie co najmniei 3 r6inych diwiqk6w. Podstawq jego budowy jest terciowo54tzn.
2e biorqc za podstawg jakiS diwiqk (stopief) gamy dodajemy do niego kolejne stopnie oddalone
zawszeotercjgwg6rq.

Tonacje

Tonacj4 centralnq, od kt6rej
wywodz4 siq wszystkie inne, jest
tonacja C-dur. Nale2y do niej 8

dZwiqk6w odpowiadaj 4cych biatym
klawiszom fortepianu.

W il.1 pozwolilem sobie na
takie ulo2enie nut aby lepiej byly
widoczne rözruce w rozmieszczeniu
catych ton6w i p6hon6w.

Aby utworzyö now4, wyisz4
tonacjq naleiry przyj4ö V stopieri
gamy za p o cz4tek tej nowoutwo-
rzonej.

I takV stopiei gamy C-dur,
dzwiqk g mo2emy uznai za pierw-
szy stopief gamy G-dur pod tym
istotnym warunkiem, 2e uklad
catych tonöw i pöltondw durowej
gamy pozostanie nie zmieniony.
Bgdzie to moiliwe je6li VII stopieri
(licz4c od gbgdzie to dlwigk f)
zostanie podwy2szony o p6l tonu.

Dlatego teä utwory w tonacji
G-dur zapisywane sq z jednym
Wzyiyktem f #, kt6ry obowi4zuje
dla wszystkich oktaw:

Aby utworzyö kolejnq, wyz-
sz4 tonacjg nalezyY stopiei,tym
razem juz gamy G-dur (dzwiek d)

tznaö za pocz4tek nowej i pod-
v,ryLs'zyö jej VII stopien (c na c#).
Tym sposobem nowa tonacja D-
dur wymaga dw 6 ch k;rzyLykiw : f#
(odziedziczorre jri po tonacji G-
dur) oraz c#

G-dur

Itd: A-dur wym aga 3 krzyirykfw,
E-dur czterech, H-dur piqciu, Fis-
dur sze6ciu.

Tonacje bemolowe omdwig w
nastgpnym odcinku.

Trojdiwiqki

Tr6jdzwigk zbudowany
na pierwszym stopniu gamy
nazywamy tonik4.

Skladaj4 siq na niego trzy
dZwiqki rozmieszczone w
odleglo6ciach tercji, zgo dnie z
tercjow4 zasad4 budowy akordöw.
W tonacji C-dur b9d4 to: c (jako
podstawa) orazeig.
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akord durorryy

I

I

Poniewa2: c jest pierwszym
stopniem gamy dZwiEk ten nazywa-
my prymq
e trzecim tercj4
g piqtym lauint4

Zapisane jeden nad drugim
wygl4dajq tak:

tercja wielka tercja mala kwinta czysta

tercja mala tercja wielka kwinta czysta

---- kwinta

ffi-""i'
T- Pryma

i tworzq tr6jdlwiqk, ktöry na-
zpva sig C-dur. Nale2y pamiqtaö,
2e absolutnie rrazrya siQ C-dur, ale

je§li chodzi o funkcjg jak4 pelni w
danej tonacji to jest to tonika czyli
akord zbudowany na pierwszym
stopniu gamy. Nazywaj4c akordy
funkcyjnie uniezale2niamy siq od
tonacji a to duZa korzy6ö.

Nazwa C bierze pocz4tek od
podstawy akordu, czyli prymy,
slowo dur (ang. major) z kolei
oznacza stosunek interwal6w
wewn4trz akordu. W akordzie
durowym pierwsza tercja jest wiel-
ka a druga jest mala (il. 8 i 9). W
akordzie molowym (ang. minor),
dla poröwnania, pierwsza tercja jest

mala a druga jest wielka (i1. 10 i 11).

DZwigki skrajne w obu akordach
tworz4 interwal kwinfy czystej.

d l$§
gi wwnix

Akord zbudowany na V stopniu
gamy .nazywamy dominantq, ktöra
jest röwnieZ durowa, bo zachodz4

w niej dokladnie takie same relacje
miqdzy dlwiqkami jak w tonice.

a _--z kwinta

ffi,.r.ju
TEpry-u

Fryderyk Chopin
w transkrypcji na'gitarq
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W trlm akordzie g jest jego
prym4, h jest tercj4 a d kwint4.

Trzecim pod wzglgdem wa2no-
§ci jest subdominanta cryli akord
zbudowany na IV stopniu gamy.

Tak sig sklada , ze r|wrieL i on j est

akordem durowym.

kwinta

tercja

pryma

i podobnie: f to jego pryma, a to
tercja a c to iego kwinta.

Te trzy podstawowe funkcje:
tonika, subdominanta i dominanta
tworz4 tzw. triadg harmoniczn4.

Zreasumujmy:

Przewr6t sekstowy - bo migdzy
skrajnymi dlwigkami istnieje
interwal seksty.

Z kolei przewr6t kwartsekstowy
- bo migdzypierwszym i drugim
dZwigkiem istnieje interwal l«ivarty
a miqdzy skrajnymi - seksty.

Ilustracje 17 A, B i C
przedstawiaj4 3 mo2liwe uklady

akordu E-dur.
Dlwiqki umieszczone na jednej

strunie najlepiej ukazujq stosunek
interwaldw (liczba prog6w) atakie
funkcje jakie pelni4 konkretne
dZwigki w akordzie (cfry: I to
pryma,3 to tercja,5 to kwinta
akordu).

tonika subdominanta dominanta

Przewroty

Poniewa2 tE czE6i bgdziemy
juzpraktycznie graö na gitarze,
przenie§my dalsze obja6nienia do
bardziej,,gitarowej" tonacji - E-dur.
Triada przedstawia sig teraz tak:

subdominanta dominanta

Ka2dy akord mo2e wystgpowaö
w trzech rözrrych ukladach
(ilustr. l6)

pierwszy przewröl drugi przewrdt
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pozycja zasadnicza

inaczej : przewrdt kwartsekstowy
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Ilustracja 18 ukazuje z kolei
uklady umo2liwiaj4ce r6wnoczesne
ich wspölbrzmienia. W ilustracji
ujqte s4 kompaktowo, nalezy je
jednak traktowaö jako trzy r62te
chwyry.

pryma toniki lub kwinta subdominanty kwinta dominanty

dur- poz. asadnicza dur. pzewrot sekstwy du-pnem kwaßekstowy

gryfie uzaleznione bgdzie od tonacji
oraz funkcji jakie maj4 spelniaö.
W tonacji E-dur, chwyt w poz.
zasadticzej umiejscowiony na II
progu jest dominant4, a wigc H-dur,
umiejscowiony za6 na VII progu
bqdzie tonikq a wiqc E-dur itd.9
ukladdw akord6w triady (3 postacie
tonfü, 3 subdominaty oruz 3 do-
minanry) mo2liwe jest do zagrania
tylko trzema chwytami na gitarze.
Dla por6wnania - pianista musi sig
uczf wszystkich dziewigciu.

Oto jak przedstawia siq triada
harmoniczna wraz ze wszystkimi jej
przewrotami w tonacji

E-dur.Zaswazmy,2e sq to tylko 3 r62ne gryfr przedstawio-
ne w ilustr.20.

Ateraz jtzkonkretna melodia, w kt6rej mo2emy je wyko-
rzystaö (lustr.22):

Ka2demu d2wigkowi melodii (glos görny) prryporz4d-
kowujemy jedn4 z funkcji (T, S lub D), w jednej z moiiliwych
postaci (w poz. zasadniczej,w przewrocie sekstowym lub w
przewrocie kwartsekstowym). Przyklad rozwi4zatia harmo-
nicznego pierwszych taktdw jest podany, resztg spr6bujmy
sami. Dla pelniejszego brzmienia, do kazdego ztröjdi:v'rigkiw
moiemy dodaö jego podstawg (pry-g) w basie. Teraz j,aL co6

ladnego z tego wychodzi. Smialo pr6bujmy harmonizowaö
te2 inne melodie. Zycz4 mlej zabawy.Zapraszam na strong
internetow4 Swiata Gitary ( www.swiatgitary.com.pl ), gdzie
zamieszczone s4 tak2e przy'LJady d?wiqkowe.

Z asadq harmonizo* ania j est
dopasowywanie ilanym ilZwigkom
melodii jednej zfunkSi (tonikg,
subdominantg lub dominantg).

Istotn4 nut4 w danymprze-
wrocie jest nuta najwyzsza. DZwiEk
zadanyw melodii powinien z regu-
ty byö rym dZwiEkiem najwyzszym
akordu, do niego, a wla6ciwie pod
nim, dopisujemy pozostale w odpo-
wiednim przewrocie (ilustr. 19)

le§liprzypiszemy nucie e funk-
cjg T (skröt slowa tonika) to bgdzie
to tonika w przewrocie sekstowym,
poniewa2 w takim to wla6nie pry-
ma tego akordu jest u g6ry. fe6li z
kolei przypiszemy jej funkcjg S to
bgdzie to subdominanta w pozycji
zasadniczej. Wybör nale2y do nas.

Nucie f# moiemy przypisai
tylko dominantq, bo rylko w jej
sklad wchodzi ten dzwigk. Bqdzie
to zatem akord H-dur w pozycji
zasadniczej.

Du2ym ulatwieniem
w harmonizacji na gitarze
jest mo2liwo§ö przesuwania
konkretnych chwytöw po gryfie.
Dla przykladu, uklad palc6w akordu
E-dur w przewr. kwartsekstowym z

il. l8 przesunigty o jeden prög (na
ilustr. to kierunek w lewo) brzmi
jako F-dua o dwa progi,jako F#
dur itd. Tym samym, wyuczony
schemat opalcowania w jednej
tonacji mo2na wykorzystywaö we
wszystkich innych, na podobnej
zasadzie jak uZycie kapodastra.

Ilustr.20 przedstawia 3 uklady
akordu durowego jako chwyry nie
umiej scowione na konkretnych
progach. Odpowiednie miejsce na
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