
WARSZTATY

Hatmonia dla Uitatzyst6w (6,

PoznaliSmy jui akord dominantseptymowy, skladajqcy siq z czterech diwiqk6w. Akordy
septymowe moina tworzy( nie tylko na bazie dominanty ale takie pozostalych trt6jdiwigkr6w.
Dodana septyma powinna podobnie jak w dominancie naleie( do naturalnego stopnia gamy,
o tercjq wyiej od kwinty.ferry Koenig - gitarzysta

i pedagog. Na stale mieszka
w Niemczech gdzie uczy gry
na git{ze, nagrrTa w swoim
prywatnym studio i koncertuje
Laureat wielu konkursdw
polskich i agranicznych, m.in.
Konkursu RTV w Pary2u w
1981 roku i w Belgradzie w
1984. Dokonal wielu nagrari
telewizyjnych i radiowych.
Wydal plytg CD, awieraj4c4
m.in. nagrania na zyvo,
areiestrowae podcä
koncertu w Koszalinie.

W zale2no6ci od wielko§ci septymy rozrö2niamy akordy:
I - septymowe (7 ) np.G7,Em7- migdzypierwszym a ostatnim dZwigkiem powstaje interwal
seDtvmv malei (ilustr.l):
2 - majorseptymowe ( j7 ) np. Fj7, Cj7 - migdzy pierwszym a ostatnim dZwigkiem powstaje interwal
septymy wielkiej (ilustr.2).

Przyjrzyjmy sig akordom septymowym zbudowanym na wszystkich stopniach gamy:

Dur j7 moll 7 DurjT

Jak widaö, naturaln4 septym4 wszystkich
akordöw molowych oraz zmniejszonego
(VII st.) iest septyma mala (7 ) a durowych
- wielka ( j7 ).

Akord na V stopniu to dominanta - je-
dyny tröjdLwigk durowy z septym4 malq. To
wladnie czyni j4wharmonii akordem szcze-
gölnym.

Alrotily durowe z doüara
sG[tym4

Uzupelnieniem septymy wielkiej w sto-
sunku do okawy jest sekunda mala (przylrJ.4

oraz ilustr. 2).
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septymg, musimy zrezygnowaö z jednego
dZwigku. Najlepiej nadaje sig do tego pryma
znajd,ajqca sig w jednym ztrzech görnych
glos6w, ktör4 obni2amy o pöl tonu, otrzymu-
j4c w ten sposöb septymg.Wystarczy zmie-
nit. pozycjq jednego dlwigku w wyuczonych
juLprzez nas gryfach.

Ilustracja 5 przedstawia takq wla6nie
zamiang prymy (1) akordu durowego (rz4d
dolny) na septymg wielk4 (7<) (rz4d görny)
we wszystkich trzech przewrotach. Przewrdt
kwartsekstowy (tercja w glosie najwy2szym)
posiada uklad alternatywny, w körym pry-
mE w basie moZna realizowaö na 5 strunie.
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Fakt ten mo2emy wykorzystaö w prak-
tyce. Standardowy uklad - w basie pryma
oraz trzy glosy görne: pryma, tercja, kwinta
(w trzech moZliwych przewrotach) - zawie-
ra dwie prymy.Poniewa2 chcemy dodaö
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Ilustr. S

Dodanie septymy ozdabia akordy, czyni jebrzmieniowo bogatszymi i ciekawszymi. O ile dominanta septymowabrzmi do§ö naturalnie w
ka.idym stylu muzycznym, o tyle pozostale akordy septymowe brzmi4 juibardziej jazzowo. Bierze siq to z tego, 2e wlaSnie mrzyka jazzowa

bazuje na bogatszych brzmieniach harmonicznych.
Oto prosta kadencja w tonacji D-dur, po lewej akordy triady, zwykle, durowe, a po prawej z dodanymi septymami.

rj7 sj7 Tj7

[to]üU molouG
r doüana §G[tym4

Uzupelnieniem septymy malej w stosun-
ku do oktawy jest sekunda wielka (przykl. 7
oraz ilustr.l).

Wykorzystajmy i w tym wypadku juL
wyuczone uklady gryfüw i podobnie zrezy-
gnujmy z prymy w jednym z gdrnych glo-
söw, tym razem zmieniaj4c pozycjg d2wigku
o dwa progi (ilustr.8).

Am Dm G Am7 D m7 G7
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pozycja
zäsadniczä

septyma sekunda
mala wielka

Przewrit sekstowy (pryma w glosie naj-
wy äszym) posiada r ozw i4zanie alternatywne,
w praktyce czEsto stosowane. Rezygnuje sig

w tym wypadku z l«adnty na drugiej strunie
Da rzecz septFmy.

PrzyH.9 przedstawia poröwnanie kaden-
cjizuiyciem durowych i molowych akor-
d6wbez dodanych septym (polewej) orazz
dodanymi septymami (po prawej).

Oto jak moglaby wygl4daö harmonizacja
d2wigköw tonacji C-dur. Ograniczmy sig
jeszcze do ukladu - bas plus pierwszetrzy
struny, gdzie glos najwyZszy znajduje siE na
strunie E1 (przykt. 10).
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To typowe, czgsto stosowane uklady akord6w tego rodzaju, warto wiqc narczyö sig powy2szego fragmentu. To takZe dobry material do
harmonizowania rö2norakich melodii.

fe6ti d4rymy do naprawdg bieglej umiejqtno§ci w harmonizacji i improwizacji,naleLy przeöwicryötakie kolejne akordy we wszystkich
przewrotach. Proponujg nastgpujqcy zestaw öwiczef akordöw septymowych w tonacji C-dur (przykl.l1). Schematyczno6ö technfü gitarowej
pozwala jednak na stosowanie ich takZe we wszystkich innych tonacjach (przykl.l2 i l3), zaleiry to tylko od umiejscowienia ich na gryfie.
Punktem orientacyjnym mo2e byö np. däwigk na pierwszej strunie albo pryma w basie.
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Kontynuujmy w kolejnych
tonacjach (Es, E, F itd.)
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