AKADEMIA MUZYCZNA
im.Karola Szymanowskiego
w Katowicach
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalność: instumentalistyka jazzowa - fortepian

NIKOLA KOŁODZIEJCZYK

Interaktywne tworzenie harmonii skalowej

PRACA DYPLOMOWA

Praca napisana pod kierunkiem
adt dr hab. Wojciecha Niedzieli
KATOWICE 2008

Spis treści
Wstęp.....................................................................................................................4
1 Rozdział pierwszy - poszukiwanie punktu wyjścia..................................................7
1.1 Co to jest harmonia skalowa?............................................................................7
1.2 Skale – ogólna charakterystyka.........................................................................8
1.2.1 Skale toniczne i subdominantowe.............................................................9
1.2.1 Skale dominantowe.................................................................................13
1.2.1.1 Skala frygijska.................................................................................14
1.2.1.2 Skala miksolidyjska.........................................................................14
1.2.1.3 Skala pół-cały..................................................................................15
1.2.1.4 Skala lokrycka..................................................................................15
2 Rozdział drugi - pomocne narzędzia.......................................................................16
2.1 Ciążenia harmoniczne.....................................................................................16
2.1.1 Ciążenia oparte na skali ..........................................................................18
2.2 Przykłady schematów czterodźwiękowych ....................................................21
2.2.1 Schemat 424............................................................................................22
2.2.2 Schemat 525............................................................................................23
2.2.3 Schemat 624............................................................................................24
2.2.4 Schemat 224............................................................................................25
2.2.5 Schemat 223 i 222...................................................................................26
2.2.6 Schemat 243............................................................................................27
2.3 Miejsca zagęszczeń w voicingach...................................................................29
2.4 Funkcyjne konsekwencje stosowania harmonii skalowej...............................30
2.4.1 Wieloznaczność skal w kontekście funkcji harmonicznych...................30
2.4.1.1 Skala lidyjska...................................................................................30
2.4.1.2 Skala eolska.....................................................................................30
2.4.1.3 Skala dorycka...................................................................................31
2.4.1.4 Skala jońska.....................................................................................31

2

2.4.2 Akordy wspólne.......................................................................................32
3 Rozdział trzeci - Zastosowanie do materiału muzycznego.....................................33
3.1 Bas kotwicą.....................................................................................................33
3.2 Improwizacja kolektywna...............................................................................40
3.3 Niebezpieczeństwa kolektywnego skalowego improwizowania ...................43
3.4 Melodia kotwicą..............................................................................................45
3.4.1 Voicing jako element harmoniotwórczy.................................................45
3.4.1.1 Układy tylko z sekundą wielką:.......................................................45
3.4.1.2 Układy z sekundą małą: ..................................................................46
3.4.1.3 Układy szerokie z prowadzeniem głosów:......................................46
3.4.1.4 Różne układy zawierające sekundy na jednej skali:........................46
3.5 Inspirujące nagrania........................................................................................47
Zakończenie .......................................................................................................50

3

Wstęp
W tradycyjnym podejściu do materiału muzycznego funkcje harmoniczne są
podstawą, na bazie której buduje się wszystkie pozostałe jego aspekty. Harmonia
skalowa w najszerszym używanym przeze mnie znaczeniu to koncepcja, w której to
skale, lub wyprowadzone ze skal inne zbiory, narzędzia i muzyczne pomoce naukowe
są bazą do wszelkiego muzycznego działania. Funkcje tworzone są dopiero na końcu
procesu twórczego. Ramy tego obszernego tematu, a także kierunek moich poszukiwań
zawęża sposób w jaki używać będziemy harmonii skalowej. Tutaj kluczowym słowem
jest interaktywność. Interaktywne tworzenie w tym kontekście można sparafrazować
jako kreowanie w czasie rzeczywistym. Na przykład szybkie komponowanie a vista, w
którym grając po raz pierwszy materiał muzyczny od razu dodajemy do niego wszystko,
lub większość tego, co potrzebne. Innym przykładem byłaby zmiana podanego
materiału w graniu zespołowym, bez uprzedniej konsultacji ze współgrającymi przeprowadzana w taki sposób, by mimo wprowadzanych zmian koncepcja muzyczna
całości była spójna i muzycznie kompetentna. Aby interaktywnie tworzyć harmonię
skalową potrzebujemy znaleźć najprostsze i najskuteczniejsze narzędzia, w całej
klasyfikacji wykazać które zwyczajowo stosowane środki są przeszkodą w naszych
dążeniach, a w gąszczu możliwości znaleźć kilka najbardziej pomocnych rozwiązań.
Pierwszym rozpatrywanym przeze mnie zagadnieniem będą skale. Przedstawię
wybór skal najlepiej nadających się do określonych zadań. Taka klasyfikacja znajdzie
się w pierwszym rozdziale. W drugim rozdziale pokażę kilka ciekawych narzędzi
pomocnych w operowaniu skalami, pewne właściwości skal i zaproponuję najciekawsze
schematy pomocne w ogarnianiu potęgi skal i efektywnym ich używaniu. Trzeci
rozdział opisuje typowe sytuacje, w których wskazane jest interaktywne użycie
harmonii skalowej i różne sposoby radzenia sobie w razie ich napotkania.
Zacznijmy jednak od początku.
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Słowniczek pojęć
Zanim przystąpię do opisu głównych zagadnień zawartych w tej pracy czuję się w
obowiązku wytłumaczyć kilka konwencji:
Do zapisu nazw dźwięków, stopni skal i akordów używana będzie współczesna
notacja amerykańska, w której skala chromatyczna może być zapisana w następujący
sposób:
C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B
Jak łatwo zauważyć dźwięki des, es, ges, as i b notowane są poprzez dodanie małego
b symbolizującego bemol. Dźwięk "h" notowany jest jako B bez bemola a "b" jako Bb.
Wynika to z wyprowadzenia nazw dźwięków od początku alfabetu.
Akordy również notowane są notacją amerykańską, uwzględniając metodę slash i
struktur wyższych. Szczegółowa wiedza na ten temat nie jest jednak niezbędna do
podążania za narracją ninejszej pracy.
modus skali - wariant skali budowany od jej podanego stopnia. Modus składa się z
takich samych składników jak skala macierzysta, lecz zmienia się jej finalis.
finalis - potocznie zwany pierwszym stopniem skali - dźwięk, od którego zaczyna się
skala, jak również dźwięk na którym kończone były budowane na danej skali melodie w
muzyce starogreckiej.
akord - więcej niż jeden dźwięk grany jednocześnie i pozostający we wzajemnych
relacjach dynamicznych i rytmicznych. Wiele osób wskazuje również na potrzebę
intencjonalności takiego współbrzmienia, aby kilka dźwięków można było nazwać
akordem.
voicing - układ dźwięków w akordzie, specjalne rozmieszczenie składników skali
połączone z jego efektem brzmieniowym lub sposobem konstrukcji. Do odnoszenia się
do voicingów zamiennie używam również słów układ i schemat.
powietrze - wielkość interwału pomiędzy głosem najwyższym a kolejnym w akordzie.
podparcie - nagromadzenie składników pod górnym głosem mające na celu
wrażeniowe zagęszczenie środków brzmieniowych
alteracja - podwyższenie lub obniżenie składnika akordu lub stopnia skali.
harmonizacja i reharmonizacja - opracowanie akordów pasujących do danej melodii.
5

kotwica, dźwięk kotwicowy - ograniczający dowolność podany dźwięk, ewentualnie
szereg dźwięków. Stosowana również do opisania fraz melodycznych oscylujących lub
opisujących jeden dźwięk, zwany właśnie dźwiękiem kotwicowym.
substytut, koncepcja substytutowości - wynikająca z budowy skali półton-całyton
(którą nadmieniam w rozdziale o skalach dominantowych) właściwość akordów na niej
budowanych i im pokrewnych umożliwiająca zamienne stosowanie akordów o tej samej
budowie tworzonych o wielokrotność tercji małej wyżej lub niżej od akordu bazowego.
Taki zamiennik nazywany jest substytutem.
zapis relatywny - specyficzny przypadek notacji amerykańskiej, w której nazwy
dźwięków i akordów zastąpiony jest numerami stopni skal, który reprezentują. Do
zapisu stosuje się liczby rzymskie.
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1 Rozdział pierwszy - poszukiwanie punktu wyjścia
1.1 Co to jest harmonia skalowa?
Koncepcja w muzyce stara jak sama muzyka polifoniczna, ale dotychczas stosowana
na szerszą skalę jedynie dla prostej harmonii z okresu przed klasycyzmem (aż do
J.S.Bacha).
O co chodzi w skrócie?
Z materiału muzycznego tworzymy takie skale aby każdy dźwięk tej skali był równie
ważny muzycznie, przynależał do tego samego brzmienia harmonicznego i zamysłu na
efekt dźwiękowy twórcy. Następnie tworzymy akordy, które w najprostszym wariancie
mogą zawierać dowolne dźwięki ze skali. Każdy w ten sposób stworzony akord, tak jak
każdy stworzony w ten sposób przebieg melodyczny mieścić się będzie w pewien
sposób w brzmieniowym zamyśle początkowym autora. Taki proces uwalnia
tworzącego od zastanawiania się nad poprawnością wybranych przez niego dźwięków i
pozwala na nieosiągalne innymi metodami skupienie się na aspektach kompozycyjnych
wyższego rzędu takimi jak relacje kadencji harmonicznych, fraz melodycznych i
formalnej konstrukcji projektu - wszystko w czasie rzeczywistym, do
wyimprowizowania na scenie lub w domowym zaciszu.
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1.2 Skale – ogólna charakterystyka
Pierwszym zagadnieniem, któremu warto poświęcić uwagę przy konstruowaniu
przebiegów harmonicznych ad-hoc powinna być skala jaką będziemy się posługiwać.
Co to jest skala (w rozumieniu tej pracy)?
Skala jest to zbiór dźwięków, który użyty do konstruowania melodii lub harmonii da
nam określony efekt brzmieniowy, i którego składniki powinny być tak dobrane, aby
każdy był jednakowo ważny.
Jest to o tyle rewolucyjne w kontekście dzisiejszej edukacji muzycznej, że skala
traktowana jest jako całość, a zbiór dźwięków, który można funkcjonalnie podzielić
przykładowo na tetrachordy o różnych ciążeniach od razu z definicji jest słabym
materiałem na dobrą skalę (gdyż albo nie każdy dźwięk jest jednakowo ważny, albo nie
da nam podobnego efektu brzmieniowego (w konstruowaniu harmonii)).
Na użytek tej pracy skale będą traktowane utylitarnie w takim sensie, że nie będę
kłaść nacisku na I stopień skali jako ten, po którym można by rozpoznać jakim
modusem aktualnie się posługujemy. (modus skali to jej wariant, w którym zmienia się
uporządkowanie dźwięków tak, że mając dane kolejne dźwięki skali budujemy modus
nie zaczynając od pierwszego stopnia skali, lecz innego, podanego) W idealnym świecie
powinniśmy zwrócić uwagę na możliwość wielorakiej interpretacji wybranych do
akordu dźwięków tak, że można przyporządkować je do wielu różnych modusów skal.
Największe podobieństwo brzmieniowe będzie mieć często modus, którego pierwszym
stopniem skali jest najniższy dźwięk w akordzie. Czasem jednak okaże się, że nasz
najniższy dźwięk brzmieć będzie bardziej jak tercja lub kwinta modusu, a to za sprawą
ułożenia pozostałych składników akordu. Co bardziej osłuchani muzycy jednak
dostrzegą w tych samych współbrzmieniach powinowactwo o sekundę lub kwartę z
początkami całkiem innych modusów. W tak niejasne i niekonkretne ustalenia nie będę
się więc dalej zagłębiał, gdyż celem tej pracy jest właśnie wyłonienie z gąszczu
możliwych interpretacji tego w tym momencie najbardziej efektywnego pozwalającego nam na tworzenie zgodnie ze swoim zamysłem, bez potrzeby trzymania
wszystkich niepotrzebnych informacji ciągle w głowie.
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1.2.1

Skale toniczne i subdominantowe

Skoro ustaliliśmy już co to jest skala - weźmy na tapetę dwie najbardziej znane dziś
skale i ustalmy dlaczego do niczego nam się na razie nie przydadzą: Kościelne skale jońską i eolską (szerzej znane jako gama durowa i molowa)
Gamę C - dur zagra na fortepianie większość absolwentów polskich liceów, a to za
sprawą prężnie działającej edukacji popularno-muzycznej w naszych szkołach. Skala
jońska aż do czasów Mozarta oficjalnie nie figurowała na liście skal kościelnych, tak
jak i skala eolska. Można by założyć, że te dwie skale stworzyły podwaliny
brzmieniowe pod cały rdzeń klasycyzmu w muzyce, a potem dzięki wysiłkom wielu
muzykologicznych i pedagogicznych traktatów ustanowiły kanon i punkt wyjścia do
myślenia o muzyce europejskiej w ogóle.
Należy raz na zawsze zakończyć tę nierówną walkę i nazwać rzeczy po imieniu. Te
dwie skale nie mają brzmienia tonicznego. Mają, owszem, piękne brzmienie
klasycznej subdominantowości, ale tak czy owak jest to brzmienie dominany, nie toniki.
Czwarty stopień skali jońskiej i szósty stopień skali eolskiej to ewidentne wyznaczniki
dominanty położonej o kwintę niżej od toniki (czyli tak zwanej subdominanty).
Spróbujmy dla testu zagrać trójdźwięk durowy C, a wyżej nasz czwarty stopień: dźwięk
F - jednocześnie. Jeśli chodzi o mnie to takie cztery dźwięki nie brzmią tonicznie.
Młodzi adepci sztuki jazzowej są zwykle instruowani, aby pomijać w graniu czwarty
stopień i nie traktować go jako dźwięk docelowy.

Czwarty stopień skali jońskiej stał się przez to twórcą (obok oczywiście skali
bluesowej) systemu "passingów" czyli grania opartego o dźwięki ważne,
docelowe, i dźwięki przejściowe - które mija się (ang. "pass by") w drodze do
bezpiecznych, dobrze brzmiących dźwięków pentatoniki, lub wybranych
dźwięków skal jońskiej czy innej. W danym przebiegu melodycznym
wstawianych jest tyle passingów, aby (zwykle) jednorodna, zrytmizowana
ósemkami melodia kończyła się na bezpiecznym składniku skali, na mocnej
części taktu. Takie podejście powoduje stres grającego i podświadomy
paraliż twórczy, gdyż muzyk zastanawia się cały czas czy dźwięki
przychodzące mu do głowy są prawidłowe czy nie. Ten system nauczania
spowodował kolejno nowe ekstremum - skupienie uwagi na indywidualną
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nieskrępowaną ekspresję - traktując każdy dźwięk jako dźwięk przejściowy mający nas tylko doprowadzić do innego - formalnego, dynamicznego,
agogicznego pomysłu improwizatora. Takie egoistyczne podejście wydaje mi
się zbyt daleko idącym uproszczeniem i uważam, że te wszystkie wartości i
środki wyrazu, które zyskujemy dzięki flirtowi z estetyką "free" (o której
mowa) da się z odrobiną dodatkowego wysiłku i odpowiednim podejściem
połączyć z logiką skalowości tej pracy. I podejście skalowe i podejście "free"
dają nam potężne narzędzia o których tradycyjna szkoła nigdy nie wspomina
- dużą dowolność w zmianach owocującą skupieniem się na pozostałych
aspektach muzycznych. Uważam jednak, że podejście skalowe daje muzykowi
paradoksalnie większą wolność - gdyż daje narzędzie do tworzenia trudnych
schematów, a co ważniejsze - elastycznych, interaktywnych schematów,
logicznych, lecz skomplikowanych. Coś, do czego zawsze dążyli muzycy
"free", ale musieli walczyć na własną rękę. Atakując wszystko na raz ciężko
wyłowić to co jest ważne - i stworzyć z tego chwilowy schemat pomagający w
kreacji. Mając narzędzie do kreatywnej selekcji, i to narzędzie, które
dostosowuje się do kreatora, nie narzucając mu stylu wyboru dźwięków można tę samą pracę wykonać w bardziej finezyjny, ciekawy, logiczny i
przyjemny sposób.

Spróbujmy znaleźć dźwięk zastępujący nam feralne F, które do niczego
tonicznego nam nie pasuje. Ograniczają nasze poszukiwania okoliczne stopnie skali - 3
stopień czyli tercja - E i 5 stopień czyli kwinta - G. Nietrudno stwierdzić, że system
temperowany nie daje nam wielkiego wyboru - możemy spróbować zastąpić F
dźwiękiem FIS - grając go razem z trójdźwiękiem C dur nie ma się już wrażenia
subdominantowości. Nieosłuchane ucho uzna to współbrzmienie za obce i co za tym
idzie nieprawidłowe, ale nie tylko ja a tysiące ludowych muzyków w Polsce bez
szemrania wykorzystuje toniczne właściwości trytonu (a jakże) w swojej muzyce udowadniając, że nie o tryton rzecz się rozbija czy też inne interwały a o inne
właściwości muzyki powodujące, że ciążenia harmoniczne występują. Tak czy owak
lidyjska kwarta (gdyż alterując kwartę w górę zmieniamy skalę jońską w skalę lidyjską)
brzmi nieporównywalnie lepiej niż kwarta jońska. Sprawą do rozwagi byłoby
poszukanie gdzieś pomiędzy częstotliwościami trzeciego stopnia a piątego innego
podziału na kolejne dźwięki, tworząc system nierównomiernie temperowany, w każdej
tonacji inny. Myślę, że czas takiego systemu nadejdzie już niedługo, gdyż możliwości
syntezy dźwięku już od dawna pozwalają nam na natychmiastowe dostosowywanie
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strojenia do kadencji harmonicznych w utworze, tyle tylko, że nikt nie wpadł na pomysł
finansowania takiego projektu komputerowego (zapewne za sprawą niedoedukowania
muzyków w przedmiotach ścisłych) i być może stanie się to przedmiotem mojej
przyszłej pracy badawczej.
W tym momencie jednak poruszamy się po estetyce temperowanej i w takowej jedynym
słusznym tonicznym wyborem z logicznego punktu widzenia powinna być skala
lidyjska. Przekonali się o tym już impresjoniści (nota bene również zainteresowani
nieskrępowanym utrwalaniem wrażeń muzycznych) - skoro grając ramieniem dowolną
ilość białych klawiszy na fortepianie i dodając do tego dźwięk F w basie (skala lidyjska
F cała zawiera się w białych klawiszach fortepianu) można stworzyć brzmienie
toniczne, to znaczy, że jest w tym wystarczająco dużo prawdy o prostym podłożu, aby
móc wykorzystywać skutecznie tę wiedzę do interaktywnego kreowania muzyki.
Znaleźliśmy właśnie brzmienie durowej toniki, które będzie przewijać się w tej pracy.
Zainteresujmy się teraz brzmieniem smutnym, molowym.
Skala eolska - czyli gama molowa - skala o pokrewieństwie tercji małej ze skalą jońską
- czyli paralela. Tak zwykło się słyszeć w początkowych stopniach edukacji muzycznej.
Wszystkie oficjalne podmioty edukacji próbują nam wmówić, że skala grana od A w
górę białymi klawiszami to idealna skala molowa. Spróbujmy podważyć ten pogląd.
Nie zawsze przecież tak bywało. Dużym szokiem było dla mnie odkrycie, że aż do
czasów Bacha stosowano inny zapis nutowy. W tonacji A - moll przy kluczu stał
krzyżyk. Jeden krzyżyk FIS. Była to ponoć notacja dorycka - o jeden znak "wyżej"
(mniej bemoli, więcej krzyżyków). Z logicznego punktu widzenia wynika, że krzyżyk
pisano przy kluczu, żeby nie pisać go w kółko przy nutach - a grając skalę od A
zauważymy, że podwyższając F na FIS tworzymy skalę dorycką z wielką sekstą, w
opozycji do skali eolskiej z sekstą małą. Skala dorycka była fundamentem molowości
przez bardzo długi czas, z dużymi sukcesami, chwali się Bacha za jego dorobek
muzyczny, umiejętność komponowania na żywo nie tylko tematów, ale też
skomplikowanych fug, nawet fug o budowie lustrzanej, które po połowie w odwróceniu
wracają do swojej początkowej postaci. Powszechnie wiadomo, że brakuje dziś ludzi o

11

takich zdolnościach. Jak Bach to robił? Czy może materiał dźwiękowy po prostu nie
sprawiał mu dodatkowych trudności - takich z jakimi stykamy się używając skali
jońskiej i eolskiej (których nie używało się za jego czasów) - skal które tworzą nam
kadencje harmoniczne bez naszej woli i musimy się mocno nabiedzić, żeby nagiąć taki
materiał dźwiękowy do naszej woli? Wielu współczesnych wielkich kompozytorów
różnej maści, w tym Chick Corea czy Sting ciągle na nowo studiują dzieła Bacha, a
Sting nawet przyznaje, że nie zaczyna dnia bez grania Bacha. Skala dorycka ma i
tradycję i praktykę i korzystną statystykę wygranych. Generalnie moglibyśmy
zakończyć na tym poszukiwania w zakresie systemu temperowanego.
Moje największe uwagi do skali doryckiej to fakt, że mimo, że pozbywając się skali
eolskiej z jej natarczywym brzmieniem molowej subdominanty w skali doryckiej dalej
pobrzmiewa echo subdominatowości - tym razem subtelniejsze brzmienie durowej
subdominanty w kontekście molowym, ale jednak nie jest to dla mnie tak wyrównane
brzmienie jak chciałbym. Warto byłoby poszukać składników pomiędzy tymi sekstami,
a może nawet i pomiędzy sekstą a małą septymą, chociaż to pewnie zbytnio zniszczy
balans pomiędzy składnikami skali.
Mamy zatem zdefiniowane dwie skale toniczne - lidyjską i dorycką. Nic nie stoi na
przeszkodzie aby tryb durowy i molowy odkrył przed nami swoje tajemnice.
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1.2.1

Skale dominantowe

Warto jednak przed przejściem do zgłębiania się w ciążenia skalowe przyjrzeć się
bliżej skalom dominantowym, czyli tym właśnie, które mają nam pomóc w przypadku,
gdy potrzebujemy stworzyć łatwe w utrzymaniu napięcie do późniejszego rozwiązania.
Kolejnym powodem do stosowania dominant będzie eksperyment z ciągiem
harmonicznym na skali lidyjskiej części 2.1.1, w którym wykażę, że błąkanie się po
skali tonicznej szybko sprowadza materiał muzyczny do trybu molowego. Aby temu
zapobiec zastosujemy dominanty.
Skala jońska, skala subdominantowa, o której rozwodziłem się na początku pracy
właśnie dlatego zapewne została wybrana skalą "durową", gdyż posiada
subdominantowujące ciąg harmoniczny stopnie, co generuje od razu ciążenie, a dzięki
rozwiązaniu takiego ciążenia można w bardzo łatwy sposób utrzymać durowość
naszego przebiegu. Jak mówiłem wcześniej, jako że będziemy dążyć do specjalizacji
poszczególnych skal przekazując im po jednym zadaniu harmonicznym - rolę dostawcy
ciążenia przekażemy skalom
frygijskiej, miksolidyjskiej, pół-całej i lokryckiej.
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1.2.1.1

Skala frygijska

Skala frygijska to skala kościelna, którą najłatwiej opisać, kiedy występuje od dźwięku
E. W tym przypadku kolejne stopnie ułożą się na białych klawiszach fortepianu - E F G
AHCD
Opisuję tą skalę jako pierwszą, gdyż jest odpowiedzialna za (w moim odczuciu)
najbardziej miękkie ciążenia, zdecydowanie bardziej subtelne niż w przypadku
pozostałych skal, a to z racji braku wielkiej tercji w zbiorze stopni. Wielka tercja jak
wiemy ciąży bardzo mocno w górę, ku najbliższemu wyższemu dźwiękowi, ale jej brak
w skali frygijskiej jest zrekompensowany w pewien sposób obecnością bardziej
obniżonego niż zwykle stopnia numer dwa. Sekunda mała pomiędzy pierwszym a
drugim stopniem daje użytkownikom skali frygjskiej rozległe pole do popisu w
zawiązywaniu zawiłych ciążeń.

1.2.1.2

Skala miksolidyjska

Skala miksolidyjska, którą łatwo opisać gdy zaczyna się od dźwięku G - zawiera się
w białej części klawiatury fortepianu - jest uważana za najbardziej podstawową
inkarnację materiału dźwiękowego używanego do opisania ciążenia dominantowego.
Jestem przekonany, że stało się to głównie z powodów historycznych. Jako jedyna z
wybranych przeze mnie czterech skal dominantowych daje możliwość zbudowania z jej
stopni trójdźwięku durowej subdominanty w tonacji pierwszego stopnia skali. Co po
prostu oznacza, że jako dominanta zawiera w sobie durowy trójdźwięk toniczny – czyli
jedno z jej potencjalnych rozwiązań. Jak napisałem wcześniej taki układ stopni jest
niebezpieczny pod względem jednorodności brzmienia skali i należy bardzo uważnie
konstruować melodie oparte na tej skali, by bez wcześniejszej intencji nie wygenerować
przez przypadek rozwiązania naszego pieczołowicie budowanego ciążenia.
Z niewyjaśnionych powodów fakt, że pozostałe skale posiadają w swej budowie
trójdźwięki molowej toniki nie wpływa na wrażeniowe rozwiązanie ciążenia. Być może
wpływ ma na to właśnie fakt, że ciążenia dominantowe są jedyną drogą by wprowadzić
i umocnić tryb durowy, a co za tym idzie ucho ludzkie jest wyczulone na wystąpienie
głównie durowego rozwiązania.
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Rzeczą naprawdę godną uwagi jest połączenie charakterystycznych stopni skali
miksolidyjskiej obu brzmień - tonicznych i dominantowych.
W naszym przykładowym miksolidyjskim G, złożonym z dźwięków: G A H C D E F
część dominantową reprezentują dźwięki H i F (osławiona tercja i septyma, uważane za
jedne z podstaw muzyki jazzowej, koncepcji substytutowości i wielu innych zagadnień),
a część toniczną C i E, tercja toniki oraz jej pryma, również najważniejsze dźwięki
pomagające odnieść wrażenie durowej toniczności.
Jeśli dysponujemy szóstym dźwiękiem, i jeden z nich możemy przeznaczyć na basową
nutę G, a resztę: H C E F okrasić dźwiękiem A w górze, aby poprawić stosunek
powietrza do podparcia akordu. O tym zagadnieniu będe wspominać później.

1.2.1.3

Skala pół-cały

Skala półton - cały ton potocznie nazywana skalą pół-cały jest jedną ze skal o
ograniczonej transpozycyjności, a swą nazwę bierze z rozmieszczenia półtonów i całych
tonów naprzemiennie pomiędzy kolejnymi stopniami skali. Budowa tej skali ma pewne
charakterystyczne właściwości. Powtarzalność interwałów powoduje, że skala ta ma
tylko trzy modusy, w odróżnieniu do siedmiu modusów w skalach kościelnych.
Mniejsza liczba skal pół-cały, która ma zastosowanie do takiej samej liczby tonacji oraz
jej pewna jednorodność powoduje, że każdy modus tej skali ma takie same
zastosowanie w 4 różnych tonacjach. Efekt tego jest taki, że metaforycznie cztery razy
bardziej enigmatycznie odczuwamy to, do której tonacji dąży materiał muzyczny
tworzony na tej skali.
Przez wielu uznawana za najbardziej dominantową skalę wszech-czasów skala pół-cały
posiada ciążeniowe sekundy małe na co drugim stopniu. Została ona opisana w wielu
traktatach jazzowych i co ciekawe jest to jedyna skala dobrze opisana w kontekście
harmonii skalowej. Co za tym idzie nacisk tej pracy przesunięty jest na skale kościelne.

1.2.1.4

Skala lokrycka

Skala lokrycka od frygijskiej różni się jednym ważnym dźwiękiem. Jeśli więc
obniżymy kwintę skali frygijskiej zbliżymy się nieco do brzmienia skali pół-cały nie
rezygnując z wszystkich pozostałych modusów skal kościelnych przydatnych w
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reharmonizacji opartej na modal interchange, o którym za chwilę.

2 Rozdział drugi - pomocne narzędzia
2.1 Ciążenia harmoniczne
Nie oszukujmy się - muzyka wymaga operowania ciążeniami. Jeśli jednak zawęzimy
na chwilę zakres naszych zainteresowań tylko do skal tonicznych to mogłoby się
wydawać, że nie operujemy wystarczającymi środkami do tworzenia napięć
harmonicznych. U podstaw systemu funkcyjnego leży założenie, że ciążenia generuje
się poprzez ruch harmoniczny - realizowany przez zmiany funkcji - na przykład z toniki
na subdominantę, z subdominanty na dominantę, z dominanty na szósty stopień, i tak
dalej. A co stanie się, jeśli ruch harmoniczny udałoby się osiągnąć bez zmian funkcji?
W systemie funkcyjnym istotną rolę odgrywają zadania nałożone na poszczególne
dźwięki składowe akordu. Czyli są to stopnie skali odpowiadające za funkcję
harmoniczną tego akordu. Weźmy na przykład tercję akordu durowego. Nazywana jest
tercją, gdyż jest to trzeci stopień skali użytej do zbudowania tego akordu. Akord jest
durowy, bo tercja jest wielka. Będę jednak drążył głębiej - dlaczego tercja jest wielka?
Bo skala jaka była użyta do budowy akordu ma wielką tercję. Jest to banalne
stwierdzenie, które jednak zaważy na przeniesienie ciężaru zmartwień w zupełnie
innym kierunku.
Przy takim podejściu nie zastanawiamy się nad poszczególnymi dźwiękami i nie
wymyślamy ich z kosmosu, co skończyłoby się w praktyce wkuwaniem na pamięć
przyporządkowania dźwięków do akordów (aby pamiętać np. jaki dźwięk jest tercją
akordu w danej tonacji). Jest gorzej. Myślimy o całej skali jednocześnie. Jest to jednak
znacząca poprawa w porównaniu do wymyślania dźwięków na chybił trafił, gdyż kiedy
już wylosujemy poprawnie dźwięk nie myśląc o skali - jak znaleźć kolejny? Myśląc od
razu o całej skali - a nasze poprawione skale mają tą cudowną właściwość, że każdy
dźwięk będzie równie dobry - mamy kolejne dźwięki do kombinowania z nich
kolejnych tonicznych brzmień.
Jak to - oburzy się tradycjonalista - przecież tercja jest tylko jedna w skali - a to
przecież tercja określa tryb akordu - to czy jest durowy, molowy czy też zawieszony
przy jej braku.
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Wyobraźmy sobie, że każdy stopień naszej lidyjskiej skali to tercja. Nieważne, czy
wielka czy mała, ale zawsze będzie to jakaś tercja modusu skali lidyjskiej. Tercja
starannie wybrana z repertuaru brzmienia tonicznego.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to skrajnie uproszczony przypadek
konstruowania brzmienia tonicznego i będzie działać tylko w kontekście - jeśli najpierw
zagramy pierwszy dźwięk skali, dzięki temu określając "finalis" - podstawowy modus
skali. To sprawi, że wybierzemy na przykład skalę lidyjską, a nie dowolnie inną na
naszą "kotwicę" brzmieniową.
Ten uproszczony przypadek będę rozbudowywać tak, aby instrumentalista
zainteresowany dogłębnym zrozumieniem relacji harmonicznych pomiędzy dźwiękami
mógł świadomie lawirować pomiędzy ciążeniami.
Wróćmy do ciążeń - skoro to nie tercja generuje ciążenie w tym systemie, nawet nie
septyma - to w takim razie nie jest ważna jego funkcja "dźwięku prowadzącego"- gdyż
my nigdzie się nie wybieramy i sami możemy poprowadzić ruch harmoniczny bez
pomocy tak tercji jak i funkcji w ogóle.
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2.1.1

Ciążenia oparte na skali

Zauważmy, że grając dowolny czterodźwięk (lub dźwięków może być dowolna
ilość) na skali (na przykład doryckiej) a potem przesuwając wszystkie składniki
czterodźwięku o stopień wyżej w skali okazuje się, że pierwszy nasz akord ma cechy
bardziej toniczne, a drugi cechy bardziej dominantowe. Warto zauważyć, że ma to
zastosowanie do dowolnego akordu, na dowolnym stopniu skali - ten pierwszy będzie
zawsze bardziej toniczny od następnego o tym samym układzie, o stopień wyżej.
Rewolucja trwa - potrafimy już generować ruch harmoniczny bez użycia funkcji.
Nie twierdzę, że nie da się określić funkcji powstałych akordów, i tak
naprawdę można byłoby dojść do podobnego efektu tradycyjnymi technikami.
Byłoby to jednak tak pod górkę istniejących przepisów, że eliptyczność i
kombinacje zajęły by nam więcej czasu niż ten efekt jest wart. Pamiętajmy, że
naszym celem jest osiągnięcie łatwości w operowaniu brzmieniami
harmonicznymi, a każdy sposób, który uwalnia nas z pęta harmonii
funkcyjnej przyczynia się do poprawy sytuacji.

Zauważmy, że ciągnąc nasze akordy parę kroków dalej tym samym tropem (tonikadominanta) co stopień w górę okazuje się, że nasza początkowa tonika w pewnym
momencie sama występuje jako dominanta do siódmego stopnia skali.
Spróbujmy to samo zrobić ze skalą lidyjską. Doświadczenie ma podobny przebieg,
jednak wrażeniowo dźwiękiem docelowym staje się tercja, i nawet ciągnąc eksperyment
sekundami przez całą oktawę na końcu okazuje się, że nasz dźwięk początkowy o
oktawę wyżej brzmi jak tonika VI stopnia.1

1

na płycie CD:
tonika-dominanta.sib
tonika-dominanta.rns
tonika-dominanta.mid
tonika-dominanta.png
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Spróbujmy jednak powtórzyć całą sprawę dodając w basie pierwszy stopień skali, a na
powrót podstawowym słyszalnym ciążeniem stanie się relacja naprzemiennych tonik i
dominant w obrębie brzmienia skali lidyjskiej.
Przyjrzyjmy się bliżej relacjom pomiędzy siódmym stopniem a ósmym - czyli
pierwszym o oktawę wyżej. Grając wspomniane pochody sekundowe i transponując
nasze akordy do kolejnych stopni skali między 7mym a 8mym stopniem nakładają się
przynajmniej trzy rzeczy - nasza pamięć muzyczna podpowiada nam, że ósmy akord to
jednak tonika. Reguła dominanta-tonika, o której wcześniej mówiłem sugeruje
dominantowość. Przyzwyczajenie do "dźwięków prowadzących" ma na mnie
definitywne oddziaływanie dominanta-tonika - jeśli chodzi o relacje najniższego
składnika akordu. Można zatem przyjąć, że w zmienionym kontekście ten sam akord w
pewnym stopniu stał się bardziej dominantowy, nie zatracił jednak swoich konotacji z
finalis, które jeszcze pamiętamy, i daje to ciekawy efekt, cały czas w obrębie
modalności o lidyjskim posmaku.

Jeśli mielibyśmy przyporządkować ten efekt do ciągu funkcji w taki sposób, aby
tenże ciąg dawał podobne wrażenie harmoniczne - moim typem dla skali lidyjskiej
byłoby wejście z V na VI stopień - z dominanty na tonikę szóstego stopnia. Wiedząc, że
możemy osiągnąć podobny efekt zarówno podejściem skalowym jak i funkcyjnym
mamy dzięki temu pierwszą potężną broń modulacyjną - ten sam ciąg, który dążył dajmy na to w skali lidyjskiej F - do I stopnia - czyli F teraz dąży do III stopnia starej
skali - A, a biorąc pod uwagę fakt, że zmieniamy tylko modus skali, gdyż materiał
dźwiękowy - stopnie skali pozostają takie same - z durowego F przechodzimy do
molowego A, który co prawda eolski, ale aż prosi się o rozwiązanie na A doryckie.
Najniższe składniki F (tonika), G(dominanta)
A (tonika), B(dominanta)
C (tonika), D(dominanta)
E (tonika, ale również dominanta - np. V stopnia), F(dominanta, ale również tonika - np.
tonika VI stopnia)
Jeśli zastosować się teraz rzeczywiście do reguł harmonii funkcyjnej - szybko zawiedzie
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nas to do doryckiego A - czyli tak zwanej tonacji A-moll. Czyli:
Mając powyższe informacje po takim ciągu ustawiając w basie dźwięk A efektywnie
zmienimy skalę na dorycką (lub ew. eolską).
Jest to oczywiście jeden przykładowy sposób złamania ciągu, możemy równie dobrze
dalej wykorzystywać skalę lidyjską F, lub wstawić wiele innych ciekawych zestawień.
W taki sposób można budować mosty pomiędzy skalowym a funkcyjnym sposobem
myślenia o ruchu harmonicznym.
Już na tak wczesnym etapie zaangażowania w podejście skalowe widać jakie ewidentne
korzyści możemy wyciągnąć z naszych skal - nasz ruch harmoniczny w harmonii
skalowej nie generuje automatycznie zmian funkcji, ale tylko zmiana myślenia o
każdym poszczególnym akordzie wyprowadzonym z myślenia skalowego może
zaprowadzić nas w nieoczekiwane przez nas rejony harmoniczne, mające jednak zawsze
głęboki sens i logikę muzyczną.
Skalowe podejście do ciągów harmonicznych pozwala nam na nieskrępowane
wypełnianie wyżej omówionymi ciążeniami jednej funkcji - co pokazuje wyższość tego
systemu nad systemem funkcyjnym jeśli chodzi o możliwą dowolność w kreacji
harmonii.

20

2.2 Przykłady schematów czterodźwiękowych
Zachowując ten sam układ składników w akordzie - czyli zachowując odległości
między nimi mierzone w stopniach skali, a nie w interwałach - można rzec diatonicznie - mamy kolejny ważny efekt pomagający nam w unifikacji brzmienia,
które wydobywamy. Jednolity "voicing" - czyli układ składników - spaja wrażenie
przynależności do jednej grupy wszystkich tych akordów.
Możemy zatem wymyślić dowolną melodię najniższego składnika akordów, którą będę
z przyzwyczajenia nazywać "basem" i dodać do niego ten sam układ składników wszystko to na jednej skali - aby otrzymać ruch harmoniczny definitywnie różny od
tego otrzymywanego metodami harmonii funkcyjnej.
Takie techniki kompozytorskie mają wiele znamion techniki "fauxbourdon" stosowanej
w czasach renesansu. Podstawową różnicą jest to, że bas i pozostałe głosy nie są ze sobą
ściśle powiązane.
Tworząc ruch basu odpowiadający kadencjom harmonicznym znanym z harmonii
funkcyjnej i dodając diatonicznie jednorodny układ głosów możemy zacząć mówić o
harmonii skalowej. Grając takie akordy nie zastanawiamy się jaką funkcję mają
poszczególne składniki akordu, możemy skupić się na ruchu harmonicznym basu,
brzmieniu całego voicingu - różnicować go interaktywnie wykorzystując spokój ducha
zyskany na braku potrzeby kontroli składników - oraz tworzyć piękne melodie w
górnych głosach układu na podstawie zmian w voicingu. Coś co wydaje się
wystarczająco skomplikowane aby kompozytora zatrzymać przy instrumencie na długie
godziny, a co można wykonać w czasie rzeczywistym - ad-hoc - w czasie improwizacji.
Wystarczy jedynie podejście skalowe.
Posiadając podstawową wiedzę o skalach i wynikających z użycia ich podstawowych
ciążeń harmonicznych możemy zastanowić się nad pewnymi możliwościami ułożenia
tych skal w akordy, lub, jeśli mamy do czynienia z instrumentem monofonicznym pasaże oparte na dźwiękach tych akordów.
Takie podwójne myślenie - układy dźwięków w akordach, które mogą być zarazem
wykorzystane jako melodie - skłania mnie do tworzenia akordów, które odnoszą się
również w pewien sposób do reguł kantylenowego śpiewu klasycznego 'bel canto' -
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reguła przewodnia w tworzeniu melodii nakazywała po każdym skoku większym niż
sekunda krok sekundowy.
Dzięki zastosowaniu tej zasady nasze akordy nie będą mieć tercjowej budowy, będą
świetnie działać same z siebie jako doskonały materiał pod melodie, jak i będą mieć
odpowiednia ilość 'powietrza' w swojej budowie. Będą oczywiście posiadać sekundy,
które nadadzą niecodzienny smaczek nawet stosunkowo prostym akordom.
Możliwości jeśli chodzi o rodzaje schematów - nawet biorąc pod uwagę tylko schematy
czterodźwiękowe - jest na tyle dużo, ze przekracza to ramy pracy magisterskiej. Moim
celem jest zainspirowanie kilkoma najważniejszymi charakterystycznymi przykładami,
które pomogą zrozumieć specyfikę i pokażą możliwości tego podejścia w kontekście
harmonii skalowej.
2.2.1

Schemat 424

Weźmy na początek schemat złożony z dwóch kwart przedzielonych sekunda (424),
który budowany od pierwszych stopni skal: jońskiej, eolskiej i doryckiej tworzy
brzmienie akordu zawieszonego (akord sus'owy - 'suspended'). Na skali lidyjskiej w
układzie pojawia się sekunda mała - co daje ciekawa zmianę brzmienia.1

1

Na płycie CD:
424.sib
424.mid
424.png

22

2.2.2

Schemat 525

Weźmy teraz kolejny przykład: schemat 525, którym możemy osiągnąć brzmienie
akordów: molowego na tercji lub durowego na tercji, z odpowiednimi septymami, które
można również traktować jako akordy z sekstą - wielką lub małą1.

1 Na płycie CD:
525.sib
525.mid
525.png
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2.2.3

Schemat 624

Ten układ składników skali jest podobny do poprzedniego, z tym, że poszerzenie
powietrza pomiędzy najniższymi składnikami wpływa nie tylko na ogólne rozjaśnienie
akordu, ale składniki drugiego głosu tworzą kolorystyczne dodatki współgrając w
sekundach z trzecim głosem, działające ciekawiej niż analogiczne sekundy w schemacie
5251.

1 Na płycie CD:
624.sib
624.mid
624.png
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2.2.4

Schemat 224

Następnym ważnym układem będzie 224 - ciekawy, uniwersalny układ, ze względu
na dobrze wyważony stosunek podparcia do powietrza dobry do stosowania na przykład
w instrumentach dętych. Powietrze oznacza wielkość interwału pomiędzy głosem
najwyższym a kolejnym. Podparcie oznacza nagromadzenie składników pod górnym
głosem mające na celu pogrubienie, czyli wrażeniowe zagęszczenie środków
brzmieniowych - w tym przypadku w obrębie naszego układu.
W razie problemów z zbyt dużą ilością powietrza w układzie należy uciec się do jego
pomniejszonego brata - układu 2231.

1 Na płycie CD:
224.sib
224.mid
224.png
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2.2.5

Schemat 223 i 222

Nie tak ciekawy jak poprzednik, układ 223, w nomenklaturze wprawek
amerykańskich byłby zapewne nazwany step-step-skip (idąc w górę po skali dwa
stopnie gramy po kolei, trzeci omijamy i gramy kolejny). Jak już wspomniałem układ
ten używa się zamiennie ze schematem 224, aby zróżnicować ilość powietrza w
voicingu. Takie same zastosowanie ma układ 222, klaster wynikający zwykle z ruchu
górnego głosu w dół przy użyciu szerszych układów 224 i 223. Dla zrekompensowania
ruchu w dół w pozostałych głosach następuje maksymalne zagęszczenie diatoniczne
składników1.

1 Na płycie CD:
223.sib
223.mid
223.png
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2.2.6

Schemat 243

Schemat ten daje brzmienia enigmatyczne i na niektórych stopniach pokazuje dużą
agresywność. Świetnie działa w oscylacji ze schematem 2241.

1 Na płycie CD:
243.sib
243.mid
243.png
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2.3 Miejsca zagęszczeń w voicingach
Skoro naszym zadaniem jest tylko takie żonglowanie tonacjami i modusami skali, aby
panować nad układem dźwięków - jesteśmy w stanie świadomie go kontrolować do
tego stopnia, że dla celowego efektu sonorystycznego w czasie rzeczywistym możemy
na przykład oscylować pomiędzy układem zagęszczonym "w środku", a układem
zagęszczonym "na brzegach" - chodzi o miejsca umieszczania sekund (czy w
środkowych, czy w skrajnych głosach) - które nota bene potrafią zmienić charakter
akordu1
przykład 1

Oscylowanie pomiędzy różnymi układami Gb lidyjskiego.
przykład 2:

Różne układy F eolskiego.
Jeśli chcielibyśmy wiedzę w ten sposób poznaną zastosować w aranżacji - musimy
pamiętać oczywiście o specyfice instrumentów, na które przeznaczony jest dany
materiał. W jednej sytuacji lepiej zabrzmi układ z duża ilością powietrza, w innej układ
bardziej skupiony itd. Normalnie traktowalibyśmy to jako ograniczenie, ale wraz z
zastosowaniem wiedzy z zakresu harmonii skalowej możliwości nam nie ubywa. W
dalszym rozdziale ( 3.4.1 - "Voicing jako element harmoniotwórczy" na stronie 45)
opiszę jak takie ograniczenie może wpłynąć na znalezienie innych niż zwykle
możliwości harmonicznego zrealizowania przebiegu melodycznego.

1

Na płycie CD:
voicingi-lydian.sib
voicingi.mid
voicingi-lydian.png
voicingi-eolian.png
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2.4 Funkcyjne konsekwencje stosowania harmonii skalowej
Z wszystkimi podanymi wcześniej informacjami jesteśmy wstanie stworzyć
przebiegi harmoniczne nie odnosząc się do ich znaczenia funkcyjnego.
W tej części spróbuje jednak pokazać pewne najważniejsze połączenia pomiędzy
harmonią skalową i harmonią funkcyjną oraz jakie są implikacje pewnych wyborów,
których możemy dokonać myśląc harmonią skalową w świecie harmonii funkcyjnej.
2.4.1

Wieloznaczność skal w kontekście funkcji harmonicznych

Na przykładzie skal durowych i subdominantowych pokażę teraz możliwe funkcyjne
interpretacje naszych wyjściowych brzmień. Znając wszystkie możliwe interpretacje
danej skali będziemy mogli wydłużyć w czasie tworzone kadencje harmoniczne nie
uciekając się do ekstremalnych ciążeń skal dominantowych.
2.4.1.1

Skala lidyjska

Grając skalą lidyjską C jesteśmy w stanie stworzyć:
•

akord durowy (C G E) i jego odmiany (z drugim, czwartym lub siódmym
stopniem)

•

akord molowy na tercji (C A E) i jego odmiany (z drugim, piątym lub siódmym
stopniem) zapisywany jako Am/C czyli I m/III w zapisie relatywnym

•

akord durowy septymowy na septymie (C Fis D) z ewentualnym dodatkowym
szóstym stopniem jako kwintą akordu, zapisywany jako I/VII w zapisie
relatywnym. Ten akord można również uznać jako odmianę akordu durowego,
pisanego w notacji slashowej jako D/C lub jako struktura wyższa

•

D
C

akord zawieszony (sus - ang. suspended) (C G D) z obowiązkowym siódmym
stopniem, z którym można zapisać go jako G/C czyli V/I w zapisie relatywnym

2.4.1.2

Skala eolska

Grając skalą eolską C jesteśmy w stanie stworzyć:
•

akord molowy (C G Eb) i jego odmiany (z drugim, czwartym lub siódmym
stopniem)

•

akord durowy na tercji (C Ab Eb) i jego odmiany (z drugim, piątym lub
siódmym stopniem) zapisywany jako Ab/C czyli I/III.

•

akord molowy czwartego stopnia (C Ab F) z możliwymi dodatkami pozostałymi stopniami, szczególnie drugim, przy dodaniu którego jest szansa na
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uzyskanie brzmienia dominanty

6
z obniżoną noną - (C Ab D F), która
4

zwyczajowo rozwiązuje się na toniczny akord, na przykład molowy akord z tej
samej skali.
•

2.4.1.3
•

akord zawieszony (suspended) (C F Bb D), który można zapisać jako Bb/C
Skala dorycka

Tak samo jak w eolskiej znajdziemy tu akord molowy (C G Eb) i jego odmiany
(z drugim, czwartym lub siódmym stopniem) i dodatkowo szóstym, tworząc
akord molowy z sekstą

•

akord durowy czwartego stopnia (C A F), rozszerzony o drugi stopień przy
dodaniu którego jest szansa na uzyskanie brzmienia dominanty

6
- podobnie
4

jak w skali eolskiej, i tak jak w skali jońskiej. Nona dominanty jest jednak w
tym przypadku wielka.
•

akord durowy septymowy czwartego stopnia (C A Eb F)

•

Tak samo jak w eolskiej znajdziemy tu akord zawieszony (suspended) (C F Bb
D), który można zapisać jako Bb/C. W tej skali dodatkowo istnieje możliwość
wzbogacenia go o szósty stopień, tworząc BbΔ/C

2.4.1.4
•

Skala jońska

Tak jak w skali lidyjskiej mamy tu akord durowy (C G E) i jego odmiany (z
drugim, czwartym lub siódmym stopniem)

•

Tak jak w skali doryckiej mamy akord durowy czwartego stopnia (C A F) z
możliwością rozszerzenia go o kwartę zwiększoną siodmym stopniem (B) lub
septymą trzecim stopniem

•

Tak jak w lidyjskiej: akord zawieszony (sus - ang. suspended) (C G D) z
obowiązkowym siódmym stopniem, z którym można zapisać go jako G/C czyli
V/I w zapisie relatywnym

•

akord durowy czwartego stopnia (C A F), rozszerzony o drugi stopień przy
dodaniu którego jest szansa na uzyskanie brzmienia dominanty

6
- tak jak w
4

skali doryckiej, i podobnie jak w skali eolskiej. Nona dominanty jest jednak w
tym przypadku wielka.
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2.4.2

Akordy wspólne

Rzut oka na powyższe wypunktowania pozwala zauważyć, że niektóre akordy można
stworzyć więcej niż jedną skalą. Takie akordy dają nam możliwość bezbolesnej zmiany
skal, używając danego akordu jako mostu pomiędzy nimi. I tak dla przykładu akord
durowy łączy między sobą:
•

skalę lidyjską lub jońską budowaną od prymy akordu durowego,

•

lidyjską budowaną o sekundę wielką niżej,

•

eolskie lub doryckie skale o tercję małą niżej,

•

dorycką lub jońską kwartę niżej,

•

lidyjską lub jońską kwintę niżej,

•

akord suspended z basem o septymę małą niżej
Jeśli więc chcielibyśmy zagrać akord D suspended i zaraz po nim akord Bb
lidyjski możemy użyć akordu C dur jako pomostu i nie musimy zmieniać
dźwięków, które gramy.

Wynika to również z modusów skal i jest przydatną wiedzą przy komponowaniu, gdyż
ułatwia wprowadzanie ciążeń i modulacji.
Z wiedzy tej warto również skorzystać, kiedy tworzymy linie melodyczne. Znając
zależności jakie tworzą się między skalami na przestrzeni kilku funkcji harmonicznych
lub skal można stworzyć ostinato, lub figuratywną linię, której ruchliwość w zakresie
zmiany materiału dźwiękowego może zostać sprowadzona do minimum. Przykładowym
zastosowaniem byłby właściwy wybór dźwięków w sytuacji dużej restrykcyjności
materiału muzycznego - choćby w przypadku ograniczonego wyboru dźwięków w
trakcie tworzenia tzw. loopa (pętli) zawierającej jedynie kilka posamplowanych
(nagranych i spreparowanych do późniejszego odtworzenia) dźwięków, rozciągającego
się na zmieniających się skalach lub funkcjach.
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3 Rozdział trzeci - Zastosowanie do materiału muzycznego
Reharmonizacja, modal interchange - a harmonia skalowa
Mając już nieco zmieniony pogląd na skale, jakie mogą nam się przydać, oraz skoro
omówiliśmy już ruch harmoniczny w obrębie jednej skali - możemy zacząć je ze sobą
mieszać. W tym rozdziale rozpatrzymy dwa różne podejścia do zastosowania harmonii
skalowej w sytuacji ograniczonej swobody w doborze materiału. To co będzie nas
ograniczać, możemy albo wyprowadzić z melodii albo z linii basu. Zacznijmy od
stałego dźwięku basowego, nuty pedałowej.

3.1 Bas kotwicą
Naszym pierwszym zadaniem będzie odpowiednie potraktowanie niezmiennego
dźwięku basowego zwanego również dźwiękiem kotwicowym - zakładając, że
posiadamy zespół muzyków i ktoś gra "podstawy" (czyli najniższą melodię traktowaną
zwykle jako baza do budowy harmonii funkcyjnej - nazwijmy ją znowu "basem") - więc
w tej sytuacji naszym zadaniem będzie dograć do tych podstaw nowe dźwięki, lub co
gorsza - akordy.
Możemy spokojnie wybrać jedną ze skal - najlepiej tą, która pasuje do kilku kolejnych
dźwięków basu, żeby jej za często nie zmieniać - i zastosować wcześniej omówioną
przeze mnie technikę budowy ciągu harmonicznego na jednej skali. Należy pamiętać
jednak, że jedna skala niesie tylko jedno wrażenie brzmieniowe i zalecana jest rozwaga
w tworzeniu niekończących się przebiegów opartych na jednej skali. Takie działanie
może spowodować monotonność przekazu, także nad tą sferą komponowania powinna
czuwać indywidualna wrażliwość.
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W tym przykładzie dźwiękiem basowym, który kotwiczy nasze akordy jest dźwięk
C. W przykładzie dźwiękowym1 widać, że basista może również wykazać swoje
melodyczne umiejętności, o ile będzie trzymać się zadanej skali, oraz będzie zawsze
wracać do dźwięku kotwicowego.

Aby rozszerzyć możliwości brzmieniowe naszego dźwięku basowego trzeba będzie
tworzyć połączenia skal subdominantowych, dominantowych i tonicznych podobnie jak
w harmonii funkcyjnej, z tą różnicą, że dodamy do tego wiedzę zdobytą na pojedynczej
skali.

Przypomnę pokrótce funkcje poszczególnych skal:
Toniczne:
Durowa - lidyjska
Molowa - dorycka
Subdominantowe:
Durowa - jońska
1 Na płycie CD:
utwor_na_bas_kotwica.wav
utwor_na_bas_kotwica.mid
utwor_na_bas_kotwica.rns
utwor_na_bas_kotwica_0001.png
utwor_na_bas_kotwica_0002.png
utwor_na_bas_kotwica.sib
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Molowa - eolska
Dominantowe:
(W kolejności od najbardziej diatonicznych do najbardziej alterowanych)
miksolidyjska
frygijska
lokrycka
pół-cała
I tak na przykład biorąc dźwięk F za naszą podstawę możemy potraktować go zarówno
jako F lidyjskie, F doryckie, ale też jako F eolskie - F eolskie możemy potraktować jako
Db lidyjskie (traktując nasze F jako trzeci, a nie pierwszy stopień skali), a na Db
lidyjskim możemy zagrać trójdźwięk Eb dur (gdyż zawiera się on w stopniach skali).
Biorąc teraz efekty takiego wolnego ciągu skojarzeń i grając każdy z tych pomysłów powiedzmy w odwrotnej kolejności niż do nich dochodziliśmy - otrzymujemy:
(F w basie)
Eb dur
Db dur z G (aby zaznaczyć lidyjskość)
F moll z D (aby zaznaczyć doryckość)
F dur z Bnat. (aby zaznaczyć lidyjskość)
Oczywiście nie musimy zaznaczać doryckości lub lidyjskości i możemy zagrać dowolne
dźwięki z tych skal w zamian:1

1

na płycie CD:
bas-kotwica-reharmonizacja.pdf
bas-kotwica-reharmonizacja.sib
bas-kotwica-reharmonizacja.wav
bas-kotwica-reharmonizacja.mid
bas-kotwica-reharmonizacja.png
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Przykład dźwiękowy: bas-kotwica-reharmonizacja.mp3

Stosowanie różnych skal na jednym, niezmiennym dźwięku basowym nazywane jest w
muzyce jazzowej "modal interchange" i pozwala na zmianę brzmienia i barwy bez
pomocy basisty.
Elementem spajającym tą zbieraninę dźwięków jest tutaj melodia górnych dźwięków
akordów i wspólny rytm. Ruch harmoniczny został ograniczony wspólnym - jednym dźwiękiem "pedałowym" basu, pozostawiając jedynie zmiany koloru. Jeśli
chcielibyśmy zapisać to jako funkcje otrzymalibyśmy:
Fsus9 | Db/F | Fm | Fmaj#11
Należy jednak pamiętać, że funkcyjne myślenie o tak wymyślonych akordach oddala
nas o krok od uniezależnienia naszego pomysłu od linii basu i zamyka nam nowe
możliwości eksperymentowania ze skalami w kolejnych przebiegach tego schematu.
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Stworzyliśmy schemat wykorzystujący różne typy skal. Warto podkreślić, że w procesie
powstawania wartościowego dla nas tworu muzycznego jest to dopiero pierwszy etap.
Dla przykładu pozwoliłem sobie dopisać do tak powstałego przebiegu zmienioną linię
basu. Tam gdzie to konieczne trzymałem się jednej skali, ale korzystając z wolności,
którą oferuje skalowość tworzonych melodii - w miejscach, które uznałem za nudne
wstawiłem fragmenty innych skal, swoiste basowe "modal interchange" tak, aby
przypasować powstałe zmiany do już istniejącego motywu
harmonicznego
:
1

1 Na płycie CD:
bas-kotwica-reharmonizacja-nowaliniabasu-nuty.sib
bas-kotwica-reharmonizacja-nowaliniabasu2.sib
bas-kotwica-reharmonizacja1.rns
bas-kotwica-reharmonizacja1.wav
bas-kotwica-reharmonizacja-nowaliniabasu-nuty.mid
bas-kotwica-reharmonizacja-nowaliniabasu-nuty.png
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3.2 Improwizacja kolektywna
W kolejnym przykładzie starałem się odtworzyć przypadek kolektywnej improwizacji
na harmonii skalowej basisty i pianisty. Obaj muzycy będą przez większość czasu
używać jednej skali, co w praktyce minimalizuje możliwe do wygenerowania błędy. Jak
się jednak okaże - nie do końca. W nutach zamieszczonych poniżej pod linią basu
znajdują się również uwagi co do najbardziej charakterystycznych zaobserwowanych
zjawisk harmonicznych.1

1 Na płycie CD:
kolektywna-improwizacja2.wav
kolektywna-improwizacja2.rns
kolektywna-improwizacja.mid
kolektywna-improwizacja.sib
kolektywna-improwizacja.pdf
kolektywna-improwizacja-0001.png
kolektywna-improwizacja-0002.png
kolektywna-improwizacja-0003.png
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3.3 Niebezpieczeństwa kolektywnego skalowego improwizowania
Jak widać w przykładzie dźwiękowym oraz powyższych nutach istnieją pewne
problemy w tworzeniu harmonii skalowej przez kilka osób na raz.
Jeśli dążymy do uzyskania jednorodnego brzmienia naszych ciągów harmonicznych
muszą one układać się w logiczną całość. Oznacza to w najłagodniejszym wariancie, że
wszyscy muzycy muszą zgodzić się co do rozmieszczenia ciążeń dominantowych w
ciągu harmonicznym. Jak widać w takcie 19, a potem w linijce zaczynającej się od taktu
29 pianista i basista mają inne pomysły na rozmieszczenie ciążeń i co za tym idzie
wytworzenie kadencji harmonicznych w długim okresie czasu. Prowadząc długie,
logiczne ciągi harmoniczne na podobieństwo łuków stosowanych w notacji muzycznej
sugerujemy odbiorcy pewien konkretny, ściśle określony sposób zakończenia łuku. W
pewnym stopniu im dłuższy budujemy łuk, tym bardziej definitywne wydaje się
rozwiązanie sugerowane przez logiczny ciąg ciążeń harmonicznych zbudowany
wcześniej.
Jeśli w takiej sytuacji dwóch muzyków ma zupełnie rozbieżne koncepcje na
rozplanowanie tych łuków - a konkretnie jeśli jeden z muzyków prowadzi do ciążenia
dominantowego w sytuacji, kiedy ciąg harmoniczny drugiego właśnie zmierza do
rozwiązania - w tym momencie słychać nieporozumienie.
Można sparafrazować to stwierdzenie i wywnioskować, że muzyka o klarownym i
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logicznym charakterze posiada ważne punkty, w których wszyscy muzycy spotykają się
harmonicznie - czy to na rozwiązanie, czy też na zawiązanie ciążenia. Jako że sposobów
na rozegranie problemu jest naprawdę ogromna ilość bezpiecznym będzie stwierdzić, że
na chwilę dzisiejszą ten problem muzycy muszą rozwiązać poznając się nawzajem
muzycznie poprzez wspólne improwizowanie.
W komunikowaniu współgrającym swojego toku myślenia o harmonii skalowej pewne
sugestie są łatwiejsze do odebrania od innych. Na przykład kadencja plagalna z taktów
16-17 naszego ostatniego przykładu była na tyle jasna, że udało się uzyskać
porozumienie. Takie sygnały, wynikające z osobistego języka muzycznego każdego
grającego stają się klarowne czasem już po kilku przebiegach zagranych wspólnie.

44

3.4 Melodia kotwicą
3.4.1

Voicing jako element harmoniotwórczy

Do tej pory zajmowaliśmy się albo jedną skalą na raz, albo kilkoma skalami na
jednorodnej harmonii. Prawdziwą mocną stronę skal możemy odkryć łącząc zmiany
skal ze zmianami harmonii. Nie chodzi mi tu o zwiększenie stopnia skomplikowania,
którym urozmaicać mielibyśmy nieciekawe progresje harmoniczne. Chodzi o
zastosowanie myślenia skalowego - w którym układ dźwięków ma precedencję nad rolą
składników akordów w danej harmonii, przy jednoczesnym takim dopasowaniu skali, a
od niej harmonii - aby uzyskać konkretny kształt voicingu.
Mamy przed sobą niezmienną melodię - czy to graną przez inną osobę i przez to nie
zależną od nas, czy też po prostu z góry ustaloną melodię czekającą na jej
zaaranżowanie lub dodanie melodycznego kontrapunktu przez inny instrument
melodyczny.
Układ dźwięków w akordzie staje się elementem harmoniotwórczym. Naszym
zadaniem jest wybór - możemy na przykład grać cały czas akordami z sekundami w
środku. Jeśli chcemy, aby były to sekundy wielkie - ze znajomości skal wiemy, że
będziemy musieli często zmieniać funkcje. Jeśli pasuje nam dopuszczenie w to miejsce
sekund małych - da się znaleźć jedną skalę dla całego długiego przebiegu złożonego to
z akordów z sekundą małą lub wielką. Każdy akord o którym wspominam można
również potraktować melodycznie w górę lub dół i na tej kanwie oprzeć tworzenie
kontrapunktującej drugiej linii melodycznej.
Cztery różne podejścia do harmonizacji melodii w oparciu o harmonię skalową:

3.4.1.1

1

Układy tylko z sekundą wielką:1

Na płycie CD:
hymn_voicingi2.sib
hymn_voicingi2w.mp3
hymn_voicingi.mid
hymn_voicingi.rns
hymn_voicingi.sib
hymn_voicingi2w.png
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3.4.1.2

Układy z sekundą małą:1

3.4.1.3

Układy szerokie z prowadzeniem głosów:2

3.4.1.4

Różne układy zawierające sekundy na jednej skali:3

1

Na płycie CD:
hymn_voicingi2m.sib
hymn_voicingi2m.png
2

Na płycie CD:
hymn_voicingi-wide.sib
hymn_voicingi-wide.png

3

Na płycie CD:
hymn_voicingi-skala.sib
hymn_voicingi-skala.png

46

3.5 Inspirujące nagrania
Na koniec chciałbym przedstawić kilka nagrań stworzonych przez zespoły na swój
sposób korzystające z harmonii skalowej, które były dla mnie inspiracją do
przeniesienia moich wniosków dotyczących tego tematu na papier. Starałem się wybrać
po jednym przykładzie różnego potraktowania wiedzy o harmonii skalowej, zwykle
intuicyjnej i nieuświadomionej, które dobrze oddadzą szerokie spektrum zastosowań dla
tej koncepcji w muzyce. Na końcu przedstawiam szczegółowe dane dyskograficzne
każdej płyty
Oto wpisy dyskograficzne z ich krótkimi opisami:
[Efterklang - Parades]
Na tą płytę natrafiłem w trakcie pisania niniejszej pracy i pomyślałem: Oni grają
dokładnie to o czym piszę. Najlepszym tego przykładem jest utwór Caravan, w którym
słychać, że wszystkie aspekty od ruchu podstaw harmonicznych, wypełnienia utworu
treścią harmoniczną, dużej ewolucyjności zharmonizowanych motywów i specyficznej
nieprzewidywalności następstw oddającej atmosferę interaktywności i kreacji na żywo
zostały zaaranżowane używając metod opisanych w tej pracy
[Geir Lysne - The Grieg Code]
Przykład pośredni pomiędzy myśleniem skalowym w harmonizacji melodii, którą w
tym przypadku stały się motywy zaczerpnięte z dzieł Griega, a tradycyjnym jazzowym
potraktowaniem materiału źródłowego. Słychać tu odniesienia do harmonii skalowej, a
wszystkie miejsca krytyczne w formalnym przebiegu utworu zostały uzupełnione o
wspaniałe funkcyjne harmonizacje.
[Keith Jarrett - Koln Concert]
Pozycja przez wielu uznawana za pomost pomiędzy muzyką klasyczną i jazzem.
Koncert z Kolonii pokazuje jak narzędzia harmonii skalowej pomagają w
interaktywnym tworzeniu. Mnogość odniesień, ciekawych wzajemnych zależności
pomiędzy różnym podejściem do harmonii i mistrzostwo wykonania aż proszą o
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opracowanie pod kątem teoretycznym w osobnej pracy, w całości poświęconej temu
świetnemu aktowi twórczemu.
[Cinematic Orchestra - Man With a Movie Camera]
Ta płyta, jak również kilka kolejnych nagrań tej formacji przedstawia bardzo
skondensowane podejście do idiomu jazzowego, ekstrahując tylko to co niezbędne i
pozostawiając wiele niedopowiedzeń. Piękne, dopracowane brzmienie zespołu tak w
takim studyjnym nagraniu jak i w kilku koncertach na żywo jest poparte myślą
muzyczną mocno inspirowaną harmonią skalową.
[Edward Shearmur - K-Pax]
Finezja w operowaniu harmonią, i praca motywiczna oparta na bardzo szerokich
czasowo łukach i bardzo dopracowane nieinwazyjne brzmienie całości. Wyłączając
pojedyncze utwory pisane w innej konwencji jest to bardzo dopracowany album, w
którym największe ciekawostki podawane są w prawie niezauważalny, podświadomy
sposób.
[Corea, McFerrin - Play]
Duet ten jest biblią komunikacji muzycznej. Niesposób tu opisać wszystkiego, także
nie napiszę nic i zachęcam do wielokrotnego przesłuchania.
[Dream Team Trio - The Time]
Za tą zaszyfrowaną nazwą kryje się Leszek Możdżer, Lars Danielsson i Zohar
Fresco. Wiele płyt z Możdżerem posiada odniesienia do harmonii skalowej i dla tym
większej inspiracji zachęcam do przesłuchania większej ich ilości.
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Zakończenie
W momencie pisania tej pracy o harmonii skalowej nie mówi się, i co bardzo
niepokojące - często muzyków rozpoczynających poszukiwania w zakresie modalnych
środków wyrazu traktuje się pobłażliwie, tak jak traktuje się dzieci bawiące się
zabawkami, z których niedługo wyrosną. Cieszę się, że miałem możliwość opisania
systematyki nowych możliwości myślenia skalowego, którego modalna sfera jest dużą
częścią, oraz dobrym wprowadzeniem. Zawarte tutaj koncepcje można znaleźć we
współczesnych kompozycjach i nagraniach, a także w wielu dziełach nieporównywalnie
starszych. Praktyczna strona połączenia harmonii i skali nie została jednak jak dotąd
należycie opisana. Mam nadzieję, że systematyka skal, użyteczne narzędzia i
spostrzeżenia jak i przykłady muzyczne wypełniły lukę pomiędzy traktowaniem skal
jako narzędzia stricte melodycznego, a układaniem harmonii zupełnie bez wglądu w jej
skalowe i melodyczne konotacje, oraz że podane przykłady będą dla czytelnika
inspiracją do własnej interpretacji i poszukiwań.
Każde poruszone przeze mnie w tej pracy zagadnienie, każde opisane przeze mnie
narzędzie pomagające w tworzeniu harmonii skalowej może być podstawą tworzenia
własnego języka muzycznego poprzez faworyzowanie niektórych z podanych przeze
mnie rozwiązań, rozwijaniem ich lub dodaniem kolejnych - swoich własnych. Ta
niekończąca się opowieść muzyczna z pewnością będzie przekazywana i
podkolorowywana na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci i doczeka się
wyczerpujących, pełnych redundancji opracowań, z pietyzmem opisujących każdą
możliwość pozostawioną nam w spadku po kombinatorycznej ich analizie.
Harmonia skalowa zatem ma przed sobą przyszłość pełną różnorodności, a ostatnie
trendy modalne w muzyce na pewno nie tyle nie wygasną, co zyskają na finezji,
kontekście i kolorycie dzięki synkretycznym powiązaniom z różnymi systemami
muzycznymi. Mosty przerzucane pomiędzy tymi sposobami myślenia pozwolą skali
odzyskać należyte jej miejsce w arsenale nowoczesnego muzyka. Mam nadzięję, że
jeden z takich mostów właśnie przekraczamy.
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