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|erzy Koenig - gituzysta
i pedagog. Na stale mieszka
w Niemczech gdzie uczy gry
na gitarze, nagrlmr w swoim
prywatnym studio i konceltuje
Laueat wielu konkurs6w
polskich i agrmicznych, m.in.
Konkursu RTV w Paryzu w
1981 roku i w Belgradzie w
1984. Dokonal wielu nagrari
telewidnych i radiowych.
Wydal plytq CD, zawierel4c4
m.in. nagrilia na i)ryo,
zuejestrowane podcas
koncertu w Kosalinie.

Hatmonia illa Sitanyst6n ut

Ograniczenie sig do harmonii czteroglosowej w formie - bas plus pierwsze trzy struny
byly w dotychczasowych odcinkach zamierzonym uproszczeniem. Czas om6wi( uklady
harmoniczne takie na pozostalych strunach. Poniewa2 dochodzi spora ilo6( mo2liwych
kombinarji, konieczny jest pewien system, kt6ry ulatwi nam orientacjq na calym gryfie, na
wszystkich strunach.

Gitara strojona jest kwartami, wyj4tkiem jest tercja wielka migdzy 2 a 3 strun4. Ten wyj4tek komplikuje schematyczno§ö ukladöw palcöw
na gryfie. Przewroty akordöw na strunach I -3 posiadaj4 przez to inny uklad na strunach 2-4, a jeszcze inny na 3-5 i 4-6. Postarajmy sig wigc
znaleLö jab'rc§ rozwi4zanie, ktöre ulatwi nam ich przyswojenie.

Uktady akord6w durowych

Wszyscy dobrze zuamy 5 podstawowych chwytöw akordöw durowych w pierwszej pozycji (ilustr.l).

Czy maj4one jaki6 zwiryekz przewrotami akordöw, ktöre omawiali6my ju2 w poprzednich odcinkach? Przypomnijmy sobie ilustracjq
uprzednio zamieszczonq w,,Harmonii dla gitarzystöw 3" (ilustr.2). Przedstawia ona przewroty akord6w durowych na 3 pierwszych strunach,
nie umiejscowionych na konkretnych progach. Sprowadzaj4c je do pierwszej pozycji, z wykorzystaniem pustych strun, wygl4daö bgda jak w
ilustr.3. Mo2na im teL jttiL przypisaö konkretne nazwy (ilustr.3).
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feSli poröwnamy teraz ilustr.3 z ilustr.l to widaö v,ryraLnie,2e:
a dur - poz. zasadticza
a dur - przewr. sekstowy
a dur - przewr. kwartsekstowy

to czg6ö (pierwsze 3 struny) chwytu A
toE
toC

Obie ilustracje przedstawiaj4 te same, trzydZwiQkowe akordy, tyle ze w chwytach z ilustr.l dublowane s4 niektöre ich skladnfü. Zaletqi
glöwnym celem w ten spos6b wzmacnianych akorddw jest mo2liwo6ö uderzania wszystkich strun na raz, iakie chgtnie stosowanej techniki
gitarowej.

Poniewa2 obejmuj4 one wszystkie struny, zawieraj4 w sobie wigksz4 ilo§ö kombinacji przewrotdw trojdäwigkowych (przykl. ).
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Fakt ten mo2na wykorzysbe lakie w drugq stronq. Zamiastwzyi sig osobno tak duZej iloSci ukladöw palcowych na kolejnych strunach,

lepiej jest traktowaö je jako czg§ö dobrze znanych nam podstawowych, sze6ciostrunowych chwytöw. Takie schematy palcowe moZna dowolnie
przesuwaö do innych pozycji,w zale2no6ci od tonacji i funkcji jak4 maj4 spelniaö.

Dla przykladu, je6li chcieliby§my dodaö do podanych dZwigk6w melodii w przyk.6a brakujqce 2 skladniki akordu F-dur wV pozycji,to
najlepiej jako bazE wykorzystaö uklad calego chwytu C, przeniesionego do V pozycji jak na ilustr.5. Rozwi4zaniem bylyby uklady palcöw poda-

ne w diagramach (przykl.6a).
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Ilustr.5 llustr. T

)e61i z kolei chcieliby6my harmonizowaö dZwiqki podane w przykl.6b w III pozycji to nadawalby sig do tego najlepiej uklad chwytu D,
przeniesiony do III pozycji (ilustr.7).

W podobny sposöb mo2na wykorzystywaö pozostale 3 podstawowe uklady chwytdw z ilustr.l. Wystarczy obrai sobie jaki§ punkt orienta-
cyjny, aby umiejscowiö odpowiedni chwyt na odpowiednim progu, na podobnej zasadzie jak dziala urycie kapodastra. Zakladaj4c go,przykJa-

dowo na V progu, graj4c akord G slyszymy C.le§liz kolei akord C mialby zabrzmiet z kapodastrem w III pozycji naleiLy rLyi ukladu chwytu A
itp.
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Oto jak wygl4da akord C-dur ujgty kompaktowo, na catFm gryfie, podzielonym na 5 stref czyli 5 ukladöw podstawowych chwytöw
(ilustr.8).

Dzielqc gryf na takie strefr mamy peln4 kontrolg nad harmoni4. Ten sam akord C-dur, w zaleinolciod potrzeby, mo2emy graö w r62nych
pozycjach, wykorzystuj4c czg6ö jednego z 5 mo2liwych ukladöw chwytöw (przykl.9).
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fak szukaö pozycji kolejnych ukladdw
dla konkretnych akordöw?

Punktem orientacyjnym mo2e byö np.
pryma akordu na jednej ze strun basowych.
W ukladach A, E i D prymy takich podsta-
wowych chwytdw to odpowiednie puste
struny o tych samych nazwach. W przykJ.g
widaö,ze pryma akordu C (dZwigk C), znaj-
duje sig odpowiednio:

. w ukladzie A na strunie 5 (A)

o B 6(E)

o p 4(D)

Prymy ukladu C nale2y szukaö na strunie 5, a ukladu G na 6.

Ilustr. 8 orazprzyk. g przedstawiaj4 akord C-dur, ale schemat jest taki sam dla wszystkich akordöw durowych, zmienia sig tylko punkt
wyj§ciowy. Dla akordu D-dur, calo§ö przesuwa sig o 2 progi (na ilustr.8 w lewo), dla E-dur z kolei o 4 progi itd.

Uklady akordöw molowych

W pierwszej pozycji istniej4 tylko 3 pelne,
sze6ciostrunowe chwyty molowe: Em, Am i
Dm (ilustr.10).

Brakujqce uklady Gm i Cm nie s4 mo2liwe do zagrania na wsrystkich strunach r6wno-
cze6nie. Istniej4 natomiast jako forma rozloinnych akordöw przedstawionych w przykl.l la.

Zarwaimy, ze chwp Gm, barrö w III pozycji, w kontek6cie naszego tematu nie jest
ukladem Gm, tylko ukladem chwytu Em przesunigtym do III pozycji. To samo dotycry
chwytu Cm w III porycji,ktlry jest przesunigciem ukiadu Am (przytrl.ltb).
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Balz,$4c na powyZszym, mo2na, podobnie jak dla akordöw durowych, podzieliö gryf na 5 stref przedstawionych w ilustr.l2.

W ilustr.12, przy nazwach ukladdw Gm i Cm celo-
wo ominiqte jest slowo - chwyt, poniewa2 nie kojarz4
nam siq z obrazem konkretnego ukladu palc6w tak
mocno jak w przypadku pozostalych trzech molowych
i 5 durowych (Em, Am, Dm, A, E, C, D, G). W praktyce
jednak one istniej4, z tym 2e jako mnieisze, trry lub
czterodZwigkowe chwyty.

Oto przyklady z literatury gitarowej:
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La Catedral A. Barriosa koiczy sig kilkukrotnie powtörzonym akordem h-moll, w rö2nych ukladach (diagramy u göry w przykt.l3a).

Ostatni z nich jest dowodem istnienia ukladu Gm. Poröwnuj4c go z ukladem G, (akord H-dur w przykl.l3b) widaö,2e r62ni4 sig rylko wielko-

§ci4 tercji.

I na koniec jeszcze mala analiza poczqtkowych akorddw Chaconne d-moll J.S.Bacha, w opracowaniu A. Segovii (prryldJa).

U dolu, pod nutami podane s4 na-
zwy akord6w w konkretnej tonacji, w
tym wypadku d-moll, u göry natomiast,
nad nutami - powstale uklady gryf6w,
kt6re moglibySmy r6wnie dobrze rLyö
tak2e w innych tonacjach, zale2aloby to
tylko od ich umiejscowienia na gryfie.

Nazwy tych uklad6w wzigte s4 od
ich najprostszej postaci, umiejscowionej
w pierwszej pozycji, z v,rykorzystaniem
pustych strun. fest to oczywi6cie sPrawa

umowna. Röwnie dobrze mo2na by je

nazwaö np. typ l, typ 2 itp.,co zreszt4
stosuje sig w niektörych podrgcznikach.
Uwa2am jednak,2e jest to lowestia po-
dobieristw i skojarzeri, ktöre mog4 byö
tu bardzo pomocne.

Przykladowo - uklad palcöw w akordzie B-dur (ostatni w prrykJ.l|) do6ö mocno kojarzy sig z ukladem chwytu A (tym prostym, w pierw-

szej porycjl) i latwiej go tak zapamiqlaö fiz np. typ 1,2,3 Ltp.

Wa2ny jest sposöb my6lenia, korzystania z mo2liwo6ci transponowania konkretnych chwyt6w, w calo6ci lub w czq6ci do dowolnych tonacji.

Podobnie mozna tez traktowaö akordy septymowe, sekstowe itp. Za punkt orientacyjny wystarczy obrai jeden z ich skladniköw na jednej ze

strun, reszta uklada siq automatycznie.
Pomo2e nam to w lepszej orientacji na calym gryfie, nie tylko w nauce harmonii, ale takze w odczytywaniu nut w wyZszych pozyciach oraz

w og6le, w samej grze na gltarze.
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