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Ha rmon ia d la g ita rrystöw (8)

W noworocznym wydaniu (D sus)

D4harmonii om6wimy
op62nienia, w üym akordy
o koricowkach sus onaz
add. Jako przyklad
poslu2q nam m.in. kolgda
-Aniol pasterzom mowil
- oraz przeb6j The
Beatles - Yesterday. Nie
zabraknie te2 w üym
odcinku przydatnych
schemat6w i diagram6w.

Z pewno§ciq spotkali5my siQ ju2 z nazwami akor-

döw z koricöwka sus, np. Dsus4. Sus to skröt an-

gielskiego slowa - suspended czyli zawieszony. Jego

polskim odpowiednikiem jest z kolei stowo - opdZnio-

ny. Obydwa terminy dobrze okre5lajq ten efekt harmo-

niczny. Chodzi bowiem o opöZnienie, zawieszenie tercji

poprzez kwartq. Poniewa2 kwarta jest obcym dZwiq-

kiem dla akordu, dq2y ona do rozwiqzania na tercjq,

np. Dsus4 - D3.

Co prawda przyjqte jest, 2e koöcöwka sus dotyczy

kwarty, w praktyce jednak opöZniaö mo2na ka2dy

skladnik akordu i to zaröwno poprzez wy2szy jak i ni2-

szy diwiqk skali. Nastgpstwo akordöw w przykl.l jest

typowym, czQsto stosowanym ozdabianiem chwytu D.

Tercja opöZniana jest kolejno przez kwartq oraz sekun-

dQ. Przykl.l

Röwnie dobrze nadaje siq do tego chwyt w ukla-

dzie A. Pozostale 3 (E, C, G) mo2liwe sq tylko w formie

opöZnienia tercji przez kwartq.

Diagramy w ilustracji 2 obejmujq 5 podstawowych

ukladöw chwyiöw z opölnieniami tercji poprzez kwartq

(sus4 - görny rzqd\ oraz sekundQ (dolny rzqd). Rzqd

§rodkowy to ich rozwi4zania na chwyty podstawowe.

llusk 2

Podane chwyty nadajq siq tak2e do chQtnie stoso-

wanej techniki uderzania wszystkich strun piörkiem.

Zwracajmy jednak uwagq na to, 2e nie zawsze wszyst-

kie 6 strun nale2y do akordu. Unikajmy zatem uderza-

nia strun oznaczonych w diagramach krzy2ykiem. Je§li

jest to jedna z wewnqtrznych strun nale2y zastosowaö

specjalnA technikQ tlumienia lednym z palcöw na süu-

nie ni2szej. Na fotografii palec üzeci przyciska strunq

A, röwnocze6nie tlumiqc strunq D, nie nale24cq do

akordu Csus4. Zo[acz - Fologralia l.

Chwyty w ukladzie A i E nadal4 siq najlepiej do

tworzenia akordöw sus4 w formie bane, ktöre umo2-
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nizowania, stosowany zresztE do dzi§. Utrwalilo siq

pojqcie akompaniamentu melodii, w Körej to na kilka

kolejnych d2wiqköw przy pada jeden akord, inaczej za-

tem ni2 w polifonii.

Przeanalizujmy to na przykladzie pierwszych I tak-

tdw - Yesterday: Przykl 8: Yeslerday

W podanym przykladzie, nuty nale2qce do melodii

skierowane sA laseczkami w görg, do akompaniamen-

tu za§ w döt.

W pierwszym takcie na akord C przypadajq dwa

r62ne dZwiqki melodii: ,,d" oraz ,,c". Poniewa2 ,,d" lest
dZwiqkiem obcym, dodanym do akordu C (na kt6ry

skladaj4 sig dZwiqki c, e, g), dopisujemy do symbolu

C koricöwkq add, ktöra jest skrdtem angielskiego ad-

ded co znaczy dodany.

Nale2y jeszcze okre5liö ktöry dZwiqk zostal doda-

ny. W akordzie C dZwiqk ,,d" jest nonq (oddalony o 9

stopni od prymy), dopisujemy wiqc 9, czyli Cadd9.

Dopisek add iest istotny, bez niego C9 oznaczalo by

petny akord nonowy, w ktörym powinna znajdowaö siq

tak2e septyma mala. Akordy nonowe bqdq tematem

nastqpnego odcinka.

W takcie drugim pierwszy akord to Hm7, harmo-

nicznie jednak mo2na go traktowaö jako opöZnione Eg.

W drugiej czQSci tego taktu na jeden akord E7 przy-

padai4 4 diwigkl2 z nich (,,9#" oraz ,,h") nale2q do

naturalnych sktadniköw akordu E7 (e, g#, h, d), pozo-

stale 2 tworzE opdZnienia: ,,a" t0 kwarta - sus4, ,,c" to

zwiqkszona kwinta - 5#.

Poczqtek taktu trzeciego to Am z dodanq nonq -

Aadd9, itd.

W ten sposöb proste akordy wzbogacane sq do-

datkowymi dZwiqkami tworzEc wraz z melodiq nowe

brzmienia, nowq, ciekawq harmonig. Posluchaimy ich

na stronie internetowej: www.topguitar.pl.
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