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Harmonia dla gitarzystöw (4)

Gl6wnym tematem dzisiejszego odcinka bqdq akordy zbudowane na ll, lll, Vl oraz Vll
stopniu gamy, a wiqc te obok triady harmoncznej (T, S, D). Najpierw ieszcze kilka sl6w o
pozostalych tonacjach (bemolotr4ych), w ramach uzupelnienia omawianych w zeszlym
odcinku tonacji krzy2ykourych.

Tonacje bemolowe
Tonacj4 centrala4, od ktdrej wywodz4 sie wszystkie inne jest C-dur.
O ile za podstawg nowej, wyiszej tonacji nale2y przyj4öY stopieri gamy, o tyle jej IV stopieri nalezy przyl4i za

podstawg nowej, niZszej tonacji. Inaczej powiedziawszy: dla tonacji wy2szych odliczamy 5 stopni w g6rq, dla ni2-
szych zal 5 stopni w d6l. Aby zachowa( charakterystyczny dla tonacji durowej uklad interwaldw pomigdzy stopnia-

mi konieczne jest obniienie IV stopnia nowoutworzonej, bemolowej gamy,licz4c od f bgdzie to h obni2one do b
(ilustr. 1).

C-dur

ITT IV

F-dur

Utwory w tonacji F-dur wymagaj4zatem jednego bemola przy kluczu, kt6ry obowiqzuje dla wszystkich oktaw (ilustr. 2).

B-dur

Aby utworryö kolejnq, ni2sz4 tonacjq na\e|y lY stopieri, tym razem jtz gamy F-dur (dzwiek b) uznai za pocz4tek nowej i obniLryi jej IY
stopieri (e na es). (ilustr. 3) Tym sposobem nowa tonacja B-dur wymaga dw6ch bemoli: b oraz es (ilustr.4).
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Itd: Es-dur wymaga trzech bemoli, As-dur czterech, Des-dur pigciu, Ges-dur sze6ciu (ilustr. 5).
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HARMONIA WARSZTATY

Akordy molowe
Opröcz triady harmonicznej (T, S, D), czyli akord6w zbudowanych odpowiednio na I, IV i V stopniu gamy ist-

tiej4 jeszcze akordy mo2liwe do zbudowania talide na pozostalych stopniach tzn. II, III, VI i VII.

Tak siq sklada,ze prawie wszystkie s4 molowe. Przypomnijmy, 2e akord molowy zawiera kolejno tercjq mal4 i wielk4 w odr62nieniu od

durowego, w kt6rym pierwsza tercja jest wielka a druga mala.Tr6jdLwigk na VII stopniu jest akordem zmniejszonym, skladaj4cym sig z dwöch

tercji malych. Praktycznie traktuje sig go jako Dominantq septymowq bez prymy. (ilustr. 6) Bliiej zajmiemy sig nim w nastgpnym odcinku.

Ilustracje 7a,b, c przedstawiaj4 stosunki interwalöw w akordach durowych, molowych i zmniejszonych:

Funkryjnie rzeczbior4c nie s4 one jednak niczym nowym. Nalezy je traktowa6 jako nieco zmienione akordy triady.

I tak tr6jdäwiqk zbudowany na II stopniu to subdominanta z jedrrym zmienionym dZwiqkiem, w tonacji C-dur bgdzie to d zamiast c.

Pozostale dwa: f oraz analez4przeciez do subdominanty. Taki tr6jdZwiqk nosi nazwg subdominanty drugiego stopnia (S II). (ilustr. 8)

#ffi
Przeanalin$my teraztrljdLwiqk powstaly na trzecim stopniu gamy:(ilustr.9). Ma on dwa wspölne dZwigki z tonik4: e oraz galetaki'e z

dominant4 a mianowicie gorazh (ilustr.9). Taki trojdzwigk mo2emy nazwaö zatem tonik4 trzeciego stopnia lub teZ dominant4 trzeciego

stopnia.

Zatwazmy jednak,2e wspdlne dzwigki z dominant4 to jej p1ylsa i tercja (g, h). 54 one dla funkcyjnoSci zdecydowanie wa2niejsze niL te wsp6l-

ne z tonik4 (kwinta i tercja). Pryma daje przeciei nazwq calemu akordowi atercja decyduje o trybie (dua moll). Ze wszystkich 3 skladnik6w

kwinta pelni najbierniejsz4 ro19. W praktyce wigc trljdLwigk na III stopniu moina tzyö raczej jako dominanty nii tonfü.

Por6wnajmy brzmienie T z T III oraz D z D III (ilustr.10):

A teraz VI stopieri. Sytuacja jest podobna: dwa däwigki wsp6lne z subdominant4(a oraz c) oraz

dwa z tonik4 (c oraz e). I podobnie: dZwigki wspölne z tonik4 to jej pryma i tercja,zatem jest bardziej toniczny ni2 subdominantowy. Po-

r6wnajmy ich brzmienia (ilustr. I 1).

Wydaje siq bardzo wyraLne,2e w pordwnaniu z subdominant4 brzmi bardziej obco niz z tonk4. Dowodzi to, jak wa2ne s4 poszczegölne

skladnfü akorddw i role, jfüe w nich pelni4.

Akord zbudowany na VI stopniu traktujmy wiqc jako tonikq VI stopnia (T VI).
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Charakterystycznym stopniem gamy jest VII stopieri (pojedynczo - bez akordu) i zwany jest däwigkiem prowadz4cym,w zwi4zku z jego
silnym d42eniem do odleglej o p6l tonu prymy toniki. Najlepiej traktowa6 go jako tercjg dominanty, k6ra rozwi4zuje sig z reguly na prymg
tonfü (ilustr. l2):

Przewroty akordu molowego

A oto 3 moZliwe postacie (przewroty) akordu molowego na przyHadzie cis-mol/:

Ilustracje l3 a, b, c dobrze ukazuj4relacje interwaldw zachodz4cychw kolejnych przewrotach tego akordu. Ilustracja 14 z kolei ujmuje
kompaktowo mo2liwo6ö röwnoczesnego ich wsp6lbrzmienia. Nalezy traktowaö je jako 3 osobne gryfy jak w ilustr. 15.

moll-poz, asadniua moll -pzewrotsekstowy moll-pzewr kwartsekstowy

A teraz iür, czas na harmonizacjg kon-kretnej melodii z uLyciem akorddw zbudowanych na wszystkich stopniach gamy. Wykorrystajmy do tego
dobrze znan4pie6ri "should all acquaintance be forgot" (ilustr. 16):
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Zestawmy teraz wszystkie akordy w tonacji zapisanej melodii:

TVI VII-5

Harmonizowanie na gitarze r62ni sig nieco od harm ontzacji na np. czteroglosowy chdr (typowej w programach szköl mwzycznych). IGötkie,
szybkie däwigki korzystniej jest pozostawiö jako pojedyncze, przej6ciowe, nie pnydzielaj4c im ?adne) funkcji. To samo dotyczy nuty przed-
taktu. Tak wigczaczrijrnyharmonizacjg od drugiej nuty - e. Nuta ta wystgpuje w 3 akordach: T, S, TVI. MoiLemy jej zaterr;,przydzieliö funkcje
prymy T, kwinty S lub tercji TVI (patrz ilustr.l6). Wybör nale2y do nas. Poni2sza harmonizacja to tylko proporycja. Sami powinni6my pröbo-

watriznych wariantdw.
Nuta -e- (ntelicz4c przedtaktu) zaczyta utwör, rozs4dnie jest wiqc prrydzielii jej T (akord E-dur) aby podkre6liö tonacjq utworu (E-dur).

Nastqpny dlwigk - dis - radzg potraktowaö jako dLwigkprzej§ciowy poniewa2 jest stosunkowo krötki. Nastgpne dwa - e oraz gis - wystqpuj4

zar6wno w T jak i TVI. Mo2emy zatempowtirzyi dwa razyT,ale ciekawsze harmonicznie bgdzie uzycie TVI (ilustr. 18):
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W takcie nastgpnym wystepuje dwa razy fis. Pierwszemu proponujg pr4ryisaö SII a drugiemu D. Istnieje pewna tendencja do

,dominantowego" ronvi4zywania kolejnych akordöw, kiedy to akord poprz edzaj4cy oddalony jest o kwintg w g6rq (podobnie jak dominanta w
stosunku do tonfü). W my6l tej zasady cis-mollrozwiqz,aje sig korzystniej na fis-moll ni2 na H-dur a H-dur brzmi z kolei lepiej po fis-moll. Po

H-dur dobrze z kolei brzmi E-dur itd. Prymy kolejnych akordöw tworz.4wtedy cirykwiat (ilustr.l9):

cfimin f#min

m-m

Pozostale nuty dsemkowe potraktujmy zn6w jako däwiqki przej6ciowe. Skr6t -min- (ang. minor) w symbolach akordowych oztacza

-moll- (ilustr.20)
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Dalszy ci4g harmonizacji tej melodii m6glby wygl4daö tak (ilustr. 21):
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Bardziej zaawansowani gitarzy§ci mog4 ka2demu z tr6jdlwigkdw przyporz4dkowaö prymy akorddw w basie. Aby nasz4harmonizacjg bardziej
dostosowaö do specyfiki instrumentu dobrze jest akordy rozkladaö technik4 arpeggio. Bgdziemy sig jeszcze tymzajmowai w kolejnych odcin-
kach. Na razie posluchajmy na stronie internetowej SG gotowej harmonizacji tej melodü ( www.swiatgitary.com.pl )
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