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ferzy Koenig - gituzysta
i pedagog. Na stale mieszka
w Niemczech gdzie uczy gry
na gitarze, nagr)rya w swoim
prywatnym studio i koncertuie.
Laureat wielu konkurs6w
polskch i zagranicznych, m.in.
Konkursu RTV w Pary2u w
1981 roku i w Belgradzie w
1984. Dokonal wielu nagrai
telewizyjnych i radiowych.
Wydal p\tq CD, zawierajqc4
m.in. nagrmia na z,ryo,
zareiestrowane podczas
koncertu w Koszalinie.

Hatmonia üla Uitatzyst6w (5

W dotychczasowych odcinkach harmonii dla gitarzyst6w om6wilem wszystkie gldwne
trdjdiwiqki zbudowane na naturalnych stopniach gamy. Akord to wsp6lbrzmienie co najmniej
trzech r6inych diwiqk6w, a podstawq jego budowy jest tercjowoS4 Oznacza to wigc, 2e do
podstawowych tr6jdiwigk6w mo2na dodawa( takie kolejne tercje. W tym odcinku zajmiemy siq
czterodiwiqkami, glöwnie dominantQ septymowq.

szczegölnie septymowa
ma ogromne znaczenie
i zastosowanie w
harmonii. lej nazwanie
jest przypadkowa, ona
r zeczvw i§cie dominui e.

Aby zastosowaö j4 w
harmonizacji potrzebny
bgdzie nam podstawowy
zestaw chwl't6w.

Ilustr.3 przedstawia w görnym rzgdzie 4
mo2liwe przewroty tego akordu ze szczegöl-
nym uwzglEdnieniem dZwigku najwyLszego
(struna E1), z reguty naleä4cego do melodii.
Rzqd dolny to odpo-
wiednie rozwiqzania
na tonikg.W harmo-
nii istotne jest takZe
rozwi4zywanie po-
szczegölnych sklad-
nik6w akordu i tak:
septyma (7) domi-
nanty idealnie roz-
wi4zuje sig na tercjg
(3) tonfü, z kolei 3

dominanty d4iy jako
dLwiQkprowadz4cy
do prymy toniki, na
ilustracji zaztaczole
strzalkami.

Ilustr.3

Zalet4 techniki gitarowej jest jej sche-
matycznoSö. W ilustracji celowo nie podajg
konkretnych progöw, (miejsca na gryfie)

Pzewroty akordu dominantseptymowego i ich rozwiqzania na tonikg
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flrord üominantsGltymow

Dominanta to akord zbudowany na 5

stopniu gamy.W tonacji C-dur dominant4
jest tr6jdZwigk durowy, kt6rego prym4 jest
g, tercj4 h, a kwintq d. Naturaln4, dodatkow4
tercj4 bgdzie dZwiqk f.

Zarwaimy,2e septyma tego akordu
oddalona jest o 7 stopni w görg od jego
podstawy, czyliprymy (nazwa septyma kryje
w sobie liczbq7). Naturaln4 septym4 domi-
nanty jest septyma mala. Absolutnie nazl,wa
sig ten akord G7, a funkcyjnie - dominanta
septymowa (D7). Pamiqtajmy, 2e liczba
siedem przy nazwie akordu odnosi sig do
interwalu septymy mal4 powstalego migdzy
jego skrajnymi däwigkami. Akord z dodan4
septym4 wielk4 nie jest akordem dominant-
septymowym. Bgdzie to m.in. tematem na-
stqpnego odcinka.

Wielko6ö interwaldw jest bardzo dobrze
widoczna na gryfie, na jednej strunie. Ilustr.2
przedstawia w ten sposöb däwigki i ich funk-
cje naprzykhadzie akordu G7.

Warto te2 zaznaczyö,2e to jedyny taki
czter o dLw iqk zbudowany na naturalnych
stopniach gamy durowej. Dominanta,

tercja

septyma mala
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ZauwaLmy,ze Hdim (i1.6) to te same däwiqki co G7 bez prymy (i1.2), inne sq tylko ich
funkcje w akordzie. Akord zmniejszony zbudowany na VII stopniu gamy wygodnie jest trak-
towaö jako dominantq septymow4 bez prymy. A oto przyklad zastosowania alteracji:

jako iLe ten sam zestaw chwyt6w moZemy
stosowaö dla röZnych tonacji.

Powyzszy zestaw nie wyczerp$e oczy-
wi§cie mo2liwo6ci uklad6w tych akordöw na
gitarze. Istotna jest Swiadomo6ö konkretnych
skladnik6w akordu na poszczegilnych stru-
nach. Jak widaö, w glosie najni2szym nie-
koniecznie musi byö pryma akordu. Pryma
brzmi najstabilniej, ale i najbanalniej. Zachg-
cam do eksperymentowania. Wypröbujmy
tak2e r62ne tonacje.

Alteracie
Alteracja to podwy2szenie (WzyLyk)

lub obni2enie (bemol) dZwigku. Mo2liwe sq

alteracje zar6wno dZwiqköw melodii jak i
skladnikdw akordu. Szczegllnie podatna na
alteracje jest kwinta. Podvryzszajqc j4 o p6t
tonu otrzymamy akord zwigkszony
(ang. augmented), o dwöch tercjach wielkich
(ilustr.4 i 5). Akord zmniejszony
(ang. diminished) z kolei sklada sig z dwöch
tercji malych (ilustr.4 i 6).

Zastosowane akordu
zwiqkszonego to jedta z moz-
liwo6ci harmo nizacji dLwig-
köw alterowanych w melodii
(Caug). Innq dobrq metod4
jest uzycie dominanty wtrq-

conej, omöwionej
poniLej.

Prowadzenie
glosu w basie ma
istotny wplyw na
brzmienie har-

Dominanta
wtrAcona do dominanty

/
r (D7) D

durorvy zrvigkszony zmniejszony

momzowanego
utworu. Symbole akordöw u göry

zawieruj4 dodatkowe
informacje o dZwigkach
najni2szych w akordach.
Mo2emy je czgsto spotkaö

nad tekstem popularnych
piosenek. Pamigtajmy, ie
akord glöwny to pierwszy
czlon symbolu, np. pierw-
szy akord to G7, a litera
D, po ukoSniku odnosi
siq do d2wigku w basie,
w tym wypadku - kwinty
akordu.

fe6li chodzi o GaugT

to alterowana kwinta nie
dotyczy melodii bo jest

w jednym ze Srodkowych
glosöw. U|ycie jej czyni
ten akord ciekawszym,
zreszt4 spröbujmy najle-

u

ffi'*

piej obu wersji, z kwint4 czystq i zwiEkszon4.

Harmonia daje nam spore mo2liwoSci kom-
binacji. Kierowaö powinni6my sig wlasnym
gustem a tak2e stylem muzycznym jaki
chcielibySmy uzyskaö. Im wigcej alteracji tym
ciekawiej, ale te2 tym blärcj styl't jazzowego.

llominanta u,trQGona
Dominanta wtr4cona to akord durowy

(czgsto z dodanq septym4), ktörego pryma
oddalona jest o kwintg w g6rq (lub lo,vartg w
döl) od prymy innego akordu.

DZwiqk obcy, alterowany w danej tonacji
najlepiej jest traktowaö jako tercjg dominan-
ty wtrqconej, ktöra jako dZwiEk prowadz4cy
rozwiqzrje sig na prymg nastgpuj4cego po
niej akordu.

Oto jak moglaby wyglqdat harmonizacja
gamy chromatycznej za pomocq dominant
wtr4conych:
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Sam zapis nutowy wygl4da do6ö skom-
plikowanie. Pianista musialby siq nieZle

napracowaö, aby zagrat povryzsz4harmo-
nizacjg chromatycznej gamy. Gitarzysta,
jak widaö potrzebuje tylko dw6ch rlznych
chwyt6w.

IastosouaniG dominanty
sG[tymowei w [luesie

Charakterystyczne dla bluesa jest to,2e
wszystkie 3 akordy triady s4 akordami do-
minantseptymowymi. To bardzo wyr62nia
blues od kaZdej innej muzyki.

Oto typowy, l2-taktowy pochöd harmo-
niczny w tonacji F-dur (przykl.11). U|yjmy
w nim gryfow podanych w przykl.l0. Iak wi-
daö w akordach tych brakuje kwinry zktörej
czgsto rezygnuje siq. Kwinta niealterowana
ma maly wplyw na tryb akordöw, ktöre czq-

sto brzmi4 wrqcz lepiej bez rlrej.

Zastosowanie dominant rvtr4conych moze zdecydowanie urozmaiciö i uatrakcyjniö ten prosty
pochöd harmoniczny. W taktach 8 - 10 mo2na by zastosowaö szereg nastgpuj4cych po sobie

dominant wtr4conych:

Akordy mo2na nawet w calo6ci przesu-
waö röwnolegle o p6l tonu (o jeden prög)
w döl lub w g619. Bierze sig to stqd,2e takie
przesunigcie to nic innego jak wla6nie wtrq-
cona dominanta z alterowanymi niekt6rymi

skladnikami. Drugi akord w przykl.l3 moz-
na razwaö F#7 (Iub Gb7) ale tak2e C7, jako
dominanta bez prymy, z alterowan4 kwintq.

Oto jak mo2e wygl4daö przebieg harmo-
niczny z zastosowaniem przesunigö röwnole-
glych. Przed ka2dym nowym takem pojawia
siq najpierw dany akord przesunigty o p6l
tonu (przykl.14).

Ostatnie dwa takty (11-12) to turn aro-
und, opisany w poprzednim numerze SG, w
godnej polecenia "Sztuce akompaniamen-
tu" autorstwa Zdzislawa Pawilojöa. Bardzo
dobrze brzmi4 one zagrane jako Walking
bass. Zamiast r6wnoczesnego uderzania
strun grajmy b as w wyprzedzeniem jak w
przykl.l5.

Dodajmy jeszcze bluesowego, triolowego
,,feelingu'. Prawda, ze brzmi ciekawie?
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I1
Utwör rozpoczyna sig glissandem (sli-

de'em) 4 palca z dZwigku g na a.Powr6t z a
nagodbywa sig jtLbez glissanda. Uwaga na
rytm! Glissando musi byö szybkie, a powr6t
powolny, w pulsie. Liczymy tak slide g-a
jako pierwsz4 dsemkg (czyli a z ozdobni-
kiem), nastgpnie g jako drugq ösemkq,/jako
trzeci4 itd.

I5
Zapis rytmu wygl4da na do6ö skompli-

kowany. Pokonujemy go w dw6ch etapach
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laftzag]nc:

melodiezsetialu
m§»Km§§»&m

Wystarczy slowo, jaki§ gest to §Ttulowa piosenka z
serialu "M jak miloid", powolna ballada
w rytmie rumby.

Etap l. czytamy osobno partie pierw-
szego i drugiego glosu (I - melodia, nuty z

laseczkami w görg, II - bas, laseczki w d6l).
Przebieg kazdego glosu dobrze jest podzieliö
na öwierönuty, np.
I glos: na pierwsz4 öwierönutq (raz) dwie
ösemki, na 2 (dwa) -pauza ösemkowa i
dwie szesnastki, na 3(trzy) i 4 (cztery)-pöl-
nuta,
II glos: na 1- öwierönuta, na 2- öwierönuta,
na3- parza 6semkowa i ösemka, na 4- dwie
ösemki.

Bardzo czqsto dostajq pytanie jakim
cudem piEö albo szeSö öwierönut siq zmie6ci

Krrysztof Cyran
- gitasysta (klasyczny, aku-
styczny, elektryczny), aranier,
komporytor. Absolwent Akade-
mii Muzycznej w Krakowie (z

wyr62nieniem). Kursy mi-
strzowskie - m. in. u P. Romero.
Laureat konkurs6w gitarowych.
Koncertowal m.in. we Francii,
Omanie, Libmie. Wydal plytg
solow4 The Erclusive Guitar
Club z wlasnymi tmLacjmi
od Mozarta do Metallfü. )uror
festiwali studenckich. Pracuie w
prywatnej szkole mszycznej w
Krakowie.

w takcie 414? Prrypominam,2e w takcie 4/4
suma wartoSci rytmicznych na takt w dwu-
glosie wynosi (ilo6ö glos6w) x (metrum),
czyli 2 x 41 4 = 8/4. Nie znaczy to, ze te 81 4

,,ma siq tam zmieSciö", tylko 2e dwa glosy
wykonuj4 rdwnocze6nie dwa rytmy, z ktö-
rych ka2dy trwa 4/4. Gdyby6my zapisali na
jednej pigciolinii utwör 5-glosowy, to w ka2-

dym takcie 4/4 mielibySmy po 20 öwierönut!
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