Tytuł oryginalny: Music Theory For Dummies®, 2nd Edition
Tłumaczenie: Marcin Machnik
ISBN: 978-83-246-8880-7
Original English language edition Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form.
This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.
Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane.
Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc.
Translation copyright © 2014 by Helion S.A.
Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies
Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress
are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc., and/or its affiliates in the United States and
other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their
respective owners. John Wiley & Sons, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book.
Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies
Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier i związana z tym szata
graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji.
Polish language edition published by Wydawnictwo Helion.
Copyright © 2014.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji
w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także
kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne
i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/temuby
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl
WWW: http://dlabystrzakow.pl
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
O autorach ....................................................................................................................13
PodziÚkowania od autorów ...........................................................................................15
Wprowadzenie ...............................................................................................................17
O ksiÈĝce .........................................................................................................................................17
Konwencje uĝyte w tej ksiÈĝce ............................................................................................................18
Czego nie musisz czytaÊ .....................................................................................................................18
Naiwne zaïoĝenia ..............................................................................................................................18
Jak podzielona jest ta ksiÈĝka .............................................................................................................19
CzÚĂÊ I. Wprowadzenie do teorii muzyki ........................................................................................19
CzÚĂÊ II. Zestawianie nut ze sobÈ ..................................................................................................19
CzÚĂÊ III. Ekspresja, czyli formy muzyczne, tempo, dynamika i wiele innych zagadnieñ .....................19
CzÚĂÊ IV. Dekalogi ......................................................................................................................20
CzÚĂÊ V. Dodatki .........................................................................................................................20
Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .............................................................................................................20
Co dalej ...........................................................................................................................................21

CzÚĂÊ I. Wprowadzenie do teorii muzyki .................. 23
Rozdziaï 1. Teoria muzyki? A co to w ogóle jest? .........................................................25
Archeologia narodzin muzyki i teorii muzyki .......................................................................................26
Zacznijmy od podstaw: fundamenty teorii muzyki ...............................................................................27
WyjaĂnienie podstaw: nuty, pauzy i bity .........................................................................................27
Przemieszczanie i ïÈczenie nut .......................................................................................................27
Studiowanie form i kompozycji muzycznych ...................................................................................28
W jaki sposób teoria moĝe pomóc Twojej muzyce? ..............................................................................28

Rozdziaï 2. OkreĂlanie wartoĂci nut .............................................................................31
Poznaj bit .........................................................................................................................................31
Rozpoznawanie nut i ich wartoĂci .......................................................................................................32
PrzeglÈd nut i ich komponentów ....................................................................................................32
Odczytywanie wartoĂci nut ............................................................................................................34
Caïa nuta .........................................................................................................................................35
Póïnuta ............................................................................................................................................36

Kup książkę

Poleć książkę

6

Teoria muzyki dla bystrzaków
mwierÊnuta .......................................................................................................................................36
Ósemki i jeszcze krótsze nuty .............................................................................................................37
Wydïuĝanie nuty za pomocÈ kropki lub ïuku .......................................................................................38
Wydïuĝanie nuty za pomocÈ kropki ................................................................................................38
Èczenie nut za pomocÈ ïuku ........................................................................................................39
Èczenie róĝnych wartoĂci nut ............................................................................................................39

Rozdziaï 3. Zrób sobie pauzÚ ........................................................................................ 41
Rodzaje pauz ...................................................................................................................................41
Pauza caïonutowa ........................................................................................................................42
Pauza póïnutowa ..........................................................................................................................43
Pauza ÊwierÊnutowa .....................................................................................................................43
Pauza ósemkowa i dïuĝsze ............................................................................................................44
Wydïuĝanie pauz za pomocÈ kropki ...................................................................................................45
mwiczenie taktów z nutami i pauzami .................................................................................................45

Rozdziaï 4. Oznaczenia metrum .................................................................................... 47
Odszyfrowywanie oznaczenia metrum i taktu ......................................................................................47
Prostota rytmów prostych ..................................................................................................................49
Liczenie prostych schematów metrycznych w oparciu o takty ............................................................50
mwiczenie liczenia w prostych schematach metrycznych ...................................................................51
Granie zïoĝonych schematów metrycznych ..........................................................................................52
Liczenie zïoĝonych schematów metrycznych w oparciu o takty ..........................................................53
mwiczenie liczenia w zïoĝonych schematach metrycznych .................................................................54
Wyczuwanie pulsacji asymetrycznych schematów rytmicznych ..............................................................55

Rozdziaï 5. Granie do rytmu .......................................................................................... 59
Tworzenie schematów akcentowania i synkopy ....................................................................................59
ZgïÚbianie ogólnej reguïy akcentowania .........................................................................................59
Synkopa: uderzanie sïabej czÚĂci taktu ...........................................................................................60
Nabieranie rozpÚdu dziÚki przedtaktowi .............................................................................................61
Nieregularne podziaïy rytmiczne: triole i duole ....................................................................................62
Urozmaicanie utworu triolami .......................................................................................................62
Duole ..........................................................................................................................................63

CzÚĂÊ II. Zestawianie nut ze sobÈ ............................65
Rozdziaï 6. Nuty jako děwiÚki (oraz o tym, gdzie je znaleěÊ) ........................................ 67
Poznaj piÚcioliniÚ, klucze i nuty .........................................................................................................67
Klucz wiolinowy ...........................................................................................................................68
Klucz basowy ...............................................................................................................................69
Nuty fortepianowe i C razkreĂlne ...................................................................................................69
Klucze C: altowy i tenorowy ..........................................................................................................70

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci
Identyfikowanie póïtonów, caïych tonów i znaków chromatycznych na piÚciolinii ....................................71
Póïtony w praktyce .......................................................................................................................71
Skakanie o caïe tony .....................................................................................................................73
Zmiana wysokoĂci děwiÚku za pomocÈ znaków chromatycznych .......................................................74
Znajdowanie děwiÚków na pianinie i gitarze .......................................................................................77
Szukanie nut na pianinie ...............................................................................................................77
Przyciskanie děwiÚków na gitarze ..................................................................................................77
Mnemotechniki uïatwiajÈce zapamiÚtanie nut ......................................................................................79

Rozdziaï 7. Opanowanie skal durowych i molowych .....................................................81
Schemat skali durowej .......................................................................................................................81
Skale durowe na pianinie i gitarze ..................................................................................................83
Sïuchanie skal durowych ...............................................................................................................85
Odkrywanie schematów skal molowych ...............................................................................................85
Granie naturalnych skal molowych na pianinie i gitarze ...................................................................86
Zabawa z harmonicznÈ skalÈ molowÈ na pianinie i gitarze ...............................................................88
Tworzenie Ăwietnej muzyki na pianinie i gitarze na bazie melodycznej skali molowej .........................89
Sïuchanie skal molowych ...............................................................................................................91

Rozdziaï 8. Znaki przykluczowe i koïo kwintowe ...........................................................93
Koïo kwintowe ..................................................................................................................................93
Krzyĝyki: Futro Cioci Graĝyny Daj Agresywnej Ewie, Henryku .....................................................95
Bemole: Henryku, Ewie Agrestu Daj GarĂÊ Cichaczem, Fajtïapo ...................................................95
Rozpoznawanie oznaczeñ tonacji durowych ........................................................................................96
Identyfikowanie oznaczeñ tonacji durowych i pokrewnych molowych .....................................................97
PrzeglÈd znaków przykluczowych .......................................................................................................97
C-dur i a-moll naturalna ................................................................................................................98
G-dur i e-moll naturalna ................................................................................................................98
D-dur i h-moll naturalna ...............................................................................................................99
A-dur i fis-moll naturalna ..............................................................................................................99
E-dur i cis-moll naturalna ..............................................................................................................99
H-dur/Ces-dur i gis-moll/as-moll naturalne ...................................................................................100
Fis-dur/Ges-dur i dis-moll/es-moll naturalne .................................................................................101
Cis-dur/Des-dur i ais-moll/b-moll naturalne ..................................................................................101
As-dur i f-moll naturalna .............................................................................................................102
Es-dur i c-moll naturalna .............................................................................................................102
B-dur i g-moll naturalna ..............................................................................................................102
F-dur i d-moll naturalna ..............................................................................................................103

Rozdziaï 9. Interwaïy: odlegïoĂci miÚdzy děwiÚkami ..................................................105
Rozszyfrowujemy interwaïy harmoniczne i melodyczne ......................................................................105
Liczba stopni: liczymy linie i przestrzenie .....................................................................................106
Znaki chromatyczne: uwzglÚdniamy póïtony .................................................................................108
Nazywanie interwaïów ................................................................................................................108

Kup książkę

Poleć książkę

7

8

Teoria muzyki dla bystrzaków
Rzut oka na prymy, oktawy, kwarty i kwinty ......................................................................................109
Pryma czysta ..............................................................................................................................109
Pryma zwiÚkszona ......................................................................................................................109
Oktawy ......................................................................................................................................109
Kwarty ......................................................................................................................................110
Kwinty .......................................................................................................................................112
Identyfikowanie sekund, tercji, sekst i septym .....................................................................................113
Sekundy ....................................................................................................................................114
Tercje ........................................................................................................................................116
Seksty i septymy .........................................................................................................................117
Tworzenie interwaïów .....................................................................................................................118
Determinowanie liczby stopni ......................................................................................................118
Determinowanie rodzaju interwaïu ...............................................................................................119
Interwaïy wielkie i czyste w skali C-dur .............................................................................................120

Rozdziaï 10. Budowa akordów .................................................................................... 123
Tworzenie triad z trzech děwiÚków ...................................................................................................124
Podstawa, tercja i kwinta .............................................................................................................124
Triada durowa ...........................................................................................................................126
Triada molowa ...........................................................................................................................127
Triada zwiÚkszona ......................................................................................................................128
Triada zmniejszona ....................................................................................................................129
Rozwijamy temat: akordy septymowe ................................................................................................131
Septyma durowa .........................................................................................................................132
Septyma molowa ........................................................................................................................132
Akord dominantowy septymowy ..................................................................................................133
Akord zmniejszony z septymÈ maïÈ ..............................................................................................133
Akordy zmniejszone septymowe ...................................................................................................134
Akord molowy z septymÈ wielkÈ ..................................................................................................134
PrzeglÈd wszystkich triad i akordów septymowych .............................................................................135
A ..............................................................................................................................................135
As .............................................................................................................................................135
H ..............................................................................................................................................136
B ...............................................................................................................................................136
C ...............................................................................................................................................136
Ces ............................................................................................................................................137
Cis ............................................................................................................................................137
D ..............................................................................................................................................137
Des ...........................................................................................................................................138
E ...............................................................................................................................................138
Es .............................................................................................................................................138
F ...............................................................................................................................................139
Fis .............................................................................................................................................139
G ..............................................................................................................................................139
Ges ...........................................................................................................................................140

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci
Modyfikowanie triad poprzez zmianÚ ustawienia ich skïadników i przewroty ........................................140
Rzut oka na otwarty i zamkniÚty voicing .......................................................................................140
Rozpoznawanie przewrotów akordu .............................................................................................141

Rozdziaï 11. Progresje akordów ..................................................................................143
PrzeglÈd akordów diatonicznych, chromatycznych i odmian skal molowych .........................................143
Identyfikowanie i nazywanie akordów w progresjach ..........................................................................144
Przypisywanie nazw akordów okreĂlonym cyfrom ..........................................................................145
PrzeglÈd progresji akordów w tonacjach durowych ........................................................................146
PrzeglÈd progresji w tonacjach molowych .....................................................................................147
Dodawanie septymy do triady ..........................................................................................................148
OglÈdanie (i sïuchanie) przykïadowych progresji akordów .................................................................150
Zastosowanie wiedzy o akordach do czytania Ăpiewników i tabulatur ..................................................151
Modulacja na innÈ tonacjÚ ...............................................................................................................152
Kadencje w progresjach akordów .....................................................................................................153
Kadencje autentyczne .................................................................................................................154
Kadencje plagalne ......................................................................................................................155
Kadencje zwodnicze ...................................................................................................................156
Kadencja niepeïna (póïkadencja) .................................................................................................156

CzÚĂÊ III. Ekspresja, czyli formy muzyczne, tempo,
dynamika i wiele innych zagadnieñ ....................... 159
Rozdziaï 12. Elementy skïadowe muzyki:
rytm, melodia, harmonia i struktura piosenki .............................................................161
Ustalenie rytmu ..............................................................................................................................162
Ksztaïtowanie melodii .....................................................................................................................162
Uzupeïnianie melodii za pomocÈ harmonii ........................................................................................165
Praca z frazami i okresami muzycznymi ............................................................................................165
Èczenie czÚĂci utworu w formy muzyczne ........................................................................................167
Forma jednoczÚĂciowa (A) .........................................................................................................167
Forma binarna (AB) ..................................................................................................................168
Forma trzyczÚĂciowa (ABA) ......................................................................................................168
Forma ïuku (ABCBA) ..............................................................................................................168

Rozdziaï 13. Rzut oka na klasyczne formy ...................................................................171
Kontrapunkt jako objawienie w muzyce klasycznej .............................................................................171
Sondowanie sonaty .........................................................................................................................171
Zacznijmy od ekspozycji .............................................................................................................172
A teraz coĂ z zupeïnie innej beczki: rozwiniÚcie .............................................................................173
Wrzucamy luz: podsumowanie ....................................................................................................173
ZakrÚcony jak rondo .......................................................................................................................174
FascynujÈca fuga .............................................................................................................................174

Kup książkę

Poleć książkę

9

10

Teoria muzyki dla bystrzaków
Èczenie form w symfonie ................................................................................................................175
PrzeglÈd innych klasycznych form ....................................................................................................177
Koncert .....................................................................................................................................177
Duet ..........................................................................................................................................177
Etiuda .......................................................................................................................................177
Fantazja .....................................................................................................................................178

Rozdziaï 14. PrzeglÈd popularnych gatunków i form muzycznych ............................... 179
Poczuj bluesa .................................................................................................................................179
Blues dwunastotaktowy ...............................................................................................................180
Blues oĂmiotaktowy ....................................................................................................................181
Blues szesnastotaktowy ...............................................................................................................181
Blues dwudziestoczterotaktowy ....................................................................................................181
Trzydziestodwutaktowy schemat ballad bluesowych i country .........................................................182
Czas siÚ zabawiÊ, czyli rock i pop .....................................................................................................183
Jazzowe improwizacje ......................................................................................................................184

Rozdziaï 15. Róĝnicowanie brzmienia za sprawÈ tempa i dynamiki ........................... 187
Tempo utworu ................................................................................................................................187
Ustalenie uniwersalnego tempa: minim ........................................................................................188
Utrzymywanie staïego tempa: metronom ......................................................................................188
WyjaĂnienie terminów opisujÈcych tempo .....................................................................................189
Przyspieszanie i zwalnianie: zmiana tempa ...................................................................................190
Dynamika, czyli gïoĂno lub delikatnie ...............................................................................................190
Oznaczenia zmiennej dynamiki ....................................................................................................191
PrzeglÈd innych oznaczeñ dynamiki .............................................................................................192
PrzeglÈd oznaczeñ dynamiki zwiÈzanych z pedaïami fortepianu .....................................................193
PrzeglÈd oznaczeñ artykulacji dla innych instrumentów .................................................................194

Rozdziaï 16. Barwa i wïaĂciwoĂci akustyczne instrumentu ....................................... 197
Kwestia barwy ................................................................................................................................197
Atak, czyli jak zaczyna siÚ děwiÚk ................................................................................................198
Tembr: zasadnicza czÚĂÊ děwiÚku ................................................................................................198
Wybrzmiewanie, czyli zakoñczenie děwiÚku ..................................................................................200
Ustawianie zespoïu, czyli lekcja akustyki ...........................................................................................200

CzÚĂÊ IV. Dekalogi ...............................................203
Rozdziaï 17. DziesiÚÊ najczÚĂciej zadawanych pytañ dotyczÈcych teorii muzyki ....... 205
Dlaczego teoria muzyki jest waĝna? ..................................................................................................205
JeĂli potrafiÚ juĝ trochÚ graÊ bez znajomoĂci teorii, po co zawracaÊ niÈ sobie gïowÚ? .............................206
Dlaczego tak znaczna czÚĂÊ teorii jest zogniskowana wokóï klawiatury fortepianu? ...............................206
Czy istnieje szybki i ïatwy sposób nauki czytania nut? ........................................................................207
Jak zidentyfikowaÊ tonacjÚ w oparciu o znaki przykluczowe? ...............................................................207

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci
Czy da siÚ przetransponowaÊ utwór na innÈ tonacjÚ? .........................................................................208
Czy opanowanie teorii muzyki wpïynie negatywnie na mojÈ umiejÚtnoĂÊ improwizacji? .........................208
Czy powinienem znaÊ teoriÚ muzyki, jeĂli gram na bÚbnach? ..............................................................208
SkÈd siÚ wziÚïo dwanaĂcie nut? ........................................................................................................209
W jaki sposób teoria muzyki uïatwia uczenie siÚ utworów? .................................................................209

Rozdziaï 18. DziesiÚciu teoretyków muzyki, których powinieneĂ znaÊ .......................211
Pitagoras (ok. 582 – ok. 507 p.n.e.) ................................................................................................211
Boecjusz (ok. 480 – ok. 524) ..........................................................................................................212
Gerbert z Aurillac/papieĝ Sylwester II (ok. 945 – 1003) ..................................................................213
Guido z Arezzo (ok. 990 – ok. 1040) .............................................................................................213
Nicola Vicentino (1511 – ok. 1576) ...............................................................................................214
Christiaan Huygens (1629 – 1695) .................................................................................................214
Arnold Schönberg (1874 – 1951) ...................................................................................................215
Harry Partch (1901 – 1974) ..........................................................................................................215
Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) ............................................................................................216
Robert Moog (1934 – 2005) ..........................................................................................................216

CzÚĂÊ V. Dodatki ................................................. 219
Dodatek A. Na pïycie ...................................................................................................221
Dodatek B. Tablica akordów .......................................................................................225
Dodatek C. Sïowniczek ...............................................................................................263
Skorowidz ...................................................................................................................267

Kup książkę

Poleć książkę

11

12

Teoria muzyki dla bystrzaków

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 2

OkreĂlanie wartoĂci nut
W tym rozdziale:
Ź WyjaĂnienie kwestii rytmu, bitu i tempa.
Ź PrzeglÈd nut i ich wartoĂci.
Ź Liczenie (i klaskanie) dla róĝnych nut.
Ź Wprowadzenie nut wiÈzanych i z kropkÈ.
Ź Èczenie wartoĂci nut i ich liczenie.

C

hyba kaĝdy ma za sobÈ jakieĂ lekcje muzyki — albo pïatne u miejscowego
nauczyciela fortepianu, albo przynajmniej te obowiÈzkowe w szkole podstawowej.
Tak czy siak, z pewnoĂciÈ byïeĂ juĝ kiedyĂ proszony o wystukanie lub wyklaskanie
jakiegoĂ rytmu.
ByÊ moĝe w tamtym czasie wydawaïo Ci siÚ to zasadniczo bez sensu lub sïuĝyïo jako
Ăwietne uzasadnienie koniecznoĂci stukniÚcia kolegi z ïawki w gïowÚ. W kaĝdym razie
przygoda z muzykÈ zaczyna siÚ wïaĂnie od naliczania rytmu. Bez wyraěnego rytmu
nie miaïbyĂ do czego tañczyÊ lub kiwaÊ gïowÈ. Chociaĝ wszystkie pozostaïe elementy
muzyki (wysokoĂÊ děwiÚku, melodia, harmonia itd.) sÈ cholernie istotne, to bez rytmu
nie utworzÈ ĝadnej piosenki.
Wszystko wokóï Ciebie ma rytm, Ty takĝe. W muzyce rytm to schemat regularnych lub
nieregularnych pulsów. Najbardziej podstawowym elementem, jaki zawsze starasz siÚ
zidentyfikowaÊ w piosence, jest jej rytm. Na szczÚĂcie dziÚki zapisowi nutowemu ïatwo
zinterpretowaÊ prace innych kompozytorów i uzyskaÊ rytm zgodny z ich zamierzeniem.
Ten rozdziaï stanowi solidne wprowadzenie w podstawy liczenia nut i odkrywania
rytmu, bitu i tempa piosenek.

Poznaj bit
Bit (w muzyce na 4/4 zwany czasem ÊwiartkÈ) to pulsacja dzielÈca czas na równe
odcinki. Dobrym przykïadem jest tykanie zegara. W kaĝdej minucie wskazówka sekund
tyknie szeĂÊdziesiÈt razy, a kaĝde z tych tykniÚÊ to bit. JeĂli przyspieszysz lub spowolnisz
wskazówkÚ, zmienisz tempo tykniÚÊ. Nuty w muzyce informujÈ CiÚ, co powinieneĂ
zagraÊ w kaĝdym z tych tykniÚÊ. Inaczej mówiÈc, nuty mówiÈ Ci, jak dïugo i jak czÚsto
graÊ okreĂlonÈ wysokoĂÊ děwiÚku w trakcie kaĝdego bitu.
Gdy myĂlisz o sïowie nuta w kontekĂcie muzyki, przypuszczalnie masz skojarzenie
z děwiÚkiem. Jednak w muzyce podstawowym znaczeniem nuty jest wskazywanie
czasu trwania okreĂlonej wysokoĂci děwiÚku wydobywanego przez gïos lub instrument.
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Ten czas trwania jest determinowany wartoĂciÈ nuty, wskazywanÈ przez jej rozmiar
i ksztaït. WartoĂci nut wraz z trzema wczeĂniejszymi cechami okreĂlajÈ rodzaj rytmu,
jaki bÚdzie miaï uzyskany utwór. DecydujÈ one, czy utwór bÚdzie przebiegaï szybko
i radoĂnie, czoïgaï siÚ wolno i ponuro, czy teĝ rozwijaï siÚ w jeszcze inny sposób.
Do rozszyfrowywania rytmu przydatne sÈ païeczki rytmiczne (grube i twarde cylindryczne
instrumenty drewniane). Stukaj wiÚc rytm. JeĂli masz païeczki, stukaj nimi, a jeĂli ich
nie masz, klaszcz lub stukaj dïoniÈ o bongosy bÈdě biurko.
„Usïyszenie” rytmu w gïowie (lub „poczucie” go w ciele) jest absolutnie fundamentalne
w graniu, niezaleĝnie od tego, czy odczytujesz nuty, czy improwizujesz z kolegami.
Jedyny sposób na opanowanie tego podstawowego zadania to ÊwiczyÊ, ÊwiczyÊ i jeszcze
raz ÊwiczyÊ. JeĂli chcesz robiÊ postÚpy w muzyce, musisz siÚ nauczyÊ podÈĝaÊ za rytmem.
Chyba najïatwiejszym sposobem Êwiczenia pracy ze stabilnym rytmem jest kupienie
metronomu. Te urzÈdzenia sÈ doĂÊ tanie i nawet te najpoĂledniejsze powinny
wytrzymaÊ wiele lat. PiÚkno metronomu polega na tym, ĝe moĝna na nim ustawiÊ
bardzo róĝne tempa — od tych najwolniejszych po oszaïamiajÈco szybkie. JeĂli
Êwiczysz z metronomem — szczególnie gdy czytasz nuty — moĝesz ustawiÊ dowolne
tempo, w jakim czujesz siÚ swobodnie, a nastÚpnie, po rozszyfrowaniu utworu,
stopniowo przyspieszaÊ je do tempa zamierzonego przez kompozytora.

Rozpoznawanie nut i ich wartoĂci
JeĂli myĂlisz o muzyce jako o jÚzyku, to nuty sÈ literami alfabetu — czyli podstawowymi
elementami tworzÈcymi utwór muzyczny. Nauczenie siÚ tego, jak róĝne nuty dopasowujÈ
siÚ do siebie w dziele muzycznym, jest równie waĝne jak znajomoĂÊ ich wysokoĂci,
poniewaĝ zmiana wartoĂci nut doprowadza do uzyskania zupeïnie innej muzyki.
Gdy muzycy mówiÈ o graniu jakiegoĂ utworu „w stylu” Bacha, Beethovena lub Philipa
Glassa, majÈ na myĂli nie tylko progresje akordów lub melodie, lecz w równej mierze
charakterystyczne dla danego kompozytora struktury rytmiczne i tempo.

PrzeglÈd nut i ich komponentów
Nuty sÈ zbudowane z trzech komponentów: gïówki, ogonka i chorÈgiewki
(zobacz rysunek 2.1).

9 Gïówka. Gïówka to owalna czÚĂÊ nuty. Kaĝda nuta jÈ ma.
9 Ogonek. Ogonek to pionowa linia wychodzÈca od gïówki. Ósemki, ÊwierÊnuty
i póïnuty majÈ ogonki.

9 ChorÈgiewka. ChorÈgiewka to krótka linia wychodzÈca z doïu lub z góry ogonka.
ChorÈgiewkÚ ma ósemka i kaĝda nuta od niej krótsza.

Ogonek moĝe byÊ skierowany w górÚ lub w dóï, w zaleĝnoĂci od poïoĝenia na
piÚciolinii (wiÚcej o piÚcioliniach znajdziesz w rozdziaïach 4. i 6.). To, w którÈ stronÚ
jest skierowany, nie ma wpïywu na wartoĂÊ nuty.
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Rysunek 2.1.
Caïa nuta ma
tylko gïówkÚ,
ÊwierÊnuta ma
gïówkÚ i ogonek, a ósemka
ma gïówkÚ,
ogonek i chorÈgiewkÚ

Zamiast rysowaÊ chorÈgiewkÚ przy kaĝdej nucie, moĝna je poïÈczyÊ belkÈ, która jest
po prostu estetyczniej wyglÈdajÈcym wcieleniem chorÈgiewki. Na przykïad rysunek 2.2
przedstawia dwie ósemki z chorÈgiewkami oraz poïÈczone belkÈ.
Rysunek 2.2.
Ósemki moĝna
zapisywaÊ
z osobnymi
chorÈgiewkami
lub ze wspólnÈ
belkÈ

Rysunek 2.3 przedstawia szesnastki z chorÈgiewkami pogrupowane na trzy róĝne
sposoby: jako pojedyncze nuty, jako dwie pary poïÈczone podwójnymi belkami oraz
jako grupÚ poïÈczonÈ jednÈ podwójnÈ belkÈ. Sposób zapisu nie ma znaczenia muzycznego,
gdyĝ wszystkie trzy grupy gra siÚ tak samo.
Rysunek 2.3.
Grupy szesnastek zapisane
na trzy róĝne
sposoby,
które gra siÚ
tak samo

Na tej samej zasadzie moĝesz zapisaÊ osiem trzydziestodwójek w dowolny sposób
z rysunku 2.4. ZwróÊ uwagÚ, ĝe te nuty majÈ trzy chorÈgiewki (lub trzy belki).
Stosowanie belek zamiast chorÈgiewek jest po prostu wynikiem dÈĝenia do tego,
aby zapis nutowy byï czytelniejszy i schludniejszy.
Belki uïatwiajÈ teĝ wykonawcy zorientowanie siÚ w podziaïach rytmicznych.
Na przykïad ïatwiej jest, gdy nie musisz przebiegaÊ wzrokiem po odseparowanych
szesnastkach, lecz widzisz cztery grupy po cztery szesnastki poïÈczone belkami.

Kup książkę

Poleć książkę

33

34

CzÚĂÊ I: Wprowadzenie do teorii muzyki

Rysunek 2.4.
Podobnie jak
ósemki i szesnastki, trzydziestodwójki moĝna zapisaÊ
osobno lub poïÈczyÊ belkami

Odczytywanie wartoĂci nut
Jak byÊ moĝe pamiÚtasz z lekcji muzyki, kaĝda nuta ma przypisanÈ wartoĂÊ. Zanim
przejdziemy do drobiazgowego opisu poszczególnych rodzajów nut, spójrz na rysunek
2.5, przedstawiajÈcy najczÚĂciej spotykane w muzyce odmiany, uporzÈdkowane w taki
sposób, ĝeby w kaĝdym rzÚdzie wartoĂÊ byïa jednakowa. ZaczynajÈc od góry, mamy
caïÈ nutÚ, poniĝej póïnuty, potem ÊwierÊnuty, ósemki i na samym dole szesnastki.
Kaĝdy poziom tego „drzewa nut” ma takÈ samÈ wartoĂÊ. Na przykïad wartoĂÊ póïnuty
to póï caïej nuty, a wartoĂÊ ÊwierÊnuty to ÊwierÊ caïej nuty.
Innym sposobem myĂlenia o nutach jest wyobraĝenie sobie, ĝe caïa nuta to ciasto — co
nie powinno byÊ trudne, gdyĝ jest ona zaokrÈglona. Aby podzieliÊ ciasto na ÊwierÊnuty,
pokrój je na Êwiartki. Pokrojenie go na osiem kawaïków da Ci ósemki itd.
WartoĂÊ nuty równa jednemu bitowi ulega zmianie w zaleĝnoĂci od metrum utworu
muzycznego (zobacz w rozdziale 4.). W najbardziej popularnym metrum 4/4
(czteromiarowym) caïa nuta trwa cztery bity, póïnuta dwa bity, a ÊwierÊnuta jeden bit.
W tym metrum ósemka trwa tylko póï bitu, a szesnastka zaledwie ÊwierÊ bitu.

Rysunek 2.5.
Kaĝdy poziom
tego drzewa
nut trwa tyle
samo bitów

CzÚsto ÊwierÊnuta trwa jeden bit. Na przykïad gdy zaĂpiewasz: „STA-RY FAR-MER
FAR-M} MIA”, to kaĝda sylaba oznacza jeden bit (moĝesz klaskaÊ w trakcie
Ăpiewania), a kaĝdy bit ma dïugoĂÊ ÊwierÊnuty, jeĂli piosenka jest zapisana w metrum
4/4. WiÚcej na temat oznaczeñ metrum i liczenia bitów znajdziesz w rozdziale 4.
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Caïa nuta
Caïa nuta trwa najdïuĝej z wszystkich nut. Na rysunku 2.6 moĝesz zobaczyÊ, jak wyglÈda.
Rysunek 2.6.
Caïa nuta to
pusta w Ărodku
elipsa

W metrum 4/4 caïa nuta trwa cztery bity (wiÚcej o oznaczeniach metrum znajdziesz
w rozdziale 4.). Przez cztery peïne bity nie musisz robiÊ nic poza zagraniem tej nuty
i trzymaniem jej. To wszystko.
Zazwyczaj przy liczeniu wartoĂci nuty klaska siÚ lub stuka nutÚ, a nastÚpnie wypowiada
na gïos pozostaïe bity. Caïe nuty, takie jak na rysunku 2.7, liczy siÚ w nastÚpujÈcy sposób:
KLAP dwa trzy cztery KLAP dwa trzy cztery KLAP dwa trzy cztery
„KLAP” oznacza klaĂniÚcie dïoñmi, a „dwa trzy cztery” wypowiadasz na gïos, gdyĝ nuta
ma trwaÊ przez cztery bity.
Rysunek 2.7.
Gdy zobaczysz
trzy kolejne
caïe nuty, kaĝda z nich powinna zostaÊ
osobno odliczona do czterech

Dla steranego muzyka jeszcze szczÚĂliwsze jest natrafienie na podwójnÈ caïÈ nutÚ.
Nie spotkasz siÚ z niÈ zbyt czÚsto, ale jeĂli tak siÚ stanie, bÚdzie wyglÈdaïa jak na
rysunku 2.8. NajwiÚksze szanse zobaczenia jej masz w wolnej muzyce procesyjnej
lub Ăredniowiecznej. Gdy zobaczysz podwójnÈ caïÈ nutÚ, musisz trzymaÊ jÈ przez czas,
jaki zajmuje odliczanie do oĂmiu.
KLAP dwa trzy cztery piÚÊ szeĂÊ siedem osiem
Rysunek 2.8.
PodwójnÈ caïÈ
nutÚ trzeba
trzymaÊ przez
osiem bitów

NutÚ trwajÈcÈ osiem bitów moĝna zapisaÊ takĝe jako dwie caïe nuty poïÈczone ïukiem.
uki omawiamy nieco dalej w tym rozdziale.
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Póïnuta
Logika podpowiada, co nastÚpuje po caïej nucie, jeĂli chodzi o wartoĂÊ — oczywiĂcie
póïnuta. PóïnutÚ trzeba trzymaÊ o poïowÚ krócej niĝ caïÈ nutÚ. WyglÈda ona tak jak
na rysunku 2.9. Gdy liczysz póïnuty z rysunku 2.9, przebiega to tak:
KLAP dwa KLAP dwa KLAP dwa
Poniewaĝ najdïuĝszÈ nutÈ na rysunku 2.9 jest póïnuta, doliczasz tylko do dwóch.
Rysunek 2.9.
PóïnutÚ trzeba
trzymaÊ o poïowÚ krócej niĝ
caïÈ nutÚ

Zaïóĝmy, ĝe natrafiïeĂ na caïÈ nutÚ, po której nastÚpujÈ dwie póïnuty, jak na rysunku 2.10.
W takim przypadku liczysz te trzy nuty w nastÚpujÈcy sposób:
KLAP dwa trzy cztery KLAP dwa KLAP dwa
Rysunek 2.10.
Caïa nuta, po
której nastÚpujÈ
dwie póïnuty

mwierÊnuta
Gdy podzielisz caïÈ nutÚ o dïugoĂci czterech bitów na cztery czÚĂci, uzyskasz ÊwierÊnuty
trwajÈce po jednym bicie. mwierÊnuty wyglÈdajÈ tak jak póïnuty, lecz majÈ wypeïnionÈ
gïówkÚ (zobacz rysunek 2.11). Cztery ÊwierÊnuty liczy siÚ tak:
KLAP KLAP KLAP KLAP
Poniewaĝ najdïuĝszÈ nutÈ w tym przykïadzie jest ÊwierÊnuta, liczysz tylko do jednego.
Cztery ÊwierÊnuty trwajÈ tyle samo co jedna caïa nuta.
Rysunek 2.11.
Kaĝda z tych
czterech
ÊwierÊnut zajmuje jeden bit

Zaïóĝmy, ĝe zastÈpisz pierwszÈ ÊwierÊnutÚ caïÈ nutÈ, a ostatniÈ ÊwierÊnutÚ — póïnutÈ,
jak na rysunku 2.12. W takim przypadku musiaïbyĂ liczyÊ tak:
KLAP dwa trzy cztery KLAP KLAP KLAP dwa
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Rysunek 2.12.
PoïÈczenie caïej
nuty, ÊwierÊnut
i póïnut zbliĝa
nas do tego, co
znajdziesz
w muzyce

Ósemki i jeszcze krótsze nuty
Gdy zapis nutowy jakiegoĂ utworu zawiera ósemki i jeszcze krótsze nuty, zaczyna
wyglÈdaÊ nieco onieĂmielajÈco. Zazwyczaj jedna lub dwie grupy ósemek w utworze
nie wystarczÈ, ĝeby przeraziÊ typowego poczÈtkujÈcego ucznia, lecz gdy ten sam uczeñ
otworzy stronÚ wypeïnionÈ ósemkami, szesnastkami lub trzydziestodwójkami, wie,
ĝe czeka go sporo pracy. Dlaczego? Bo te nuty sÈ zazwyczaj szybkie.
Ósemka (na rysunku 2.13) ma takÈ dïugoĂÊ jak póï ÊwierÊnuty. Osiem ósemek trwa
tyle co caïa nuta, co oznacza, ĝe jedna ósemka zajmuje poïowÚ bitu (w metrum 4/4).
Rysunek 2.13.
ÓsemkÚ trzyma
siÚ przez jednÈ
ósmÈ czasu
trwania
caïej nuty

Jak policzyÊ poïowÚ bitu? Bardzo ïatwo. Stukaj stopÈ równo z bitem i klaszcz w dïonie
dwa razy na kaĝde stukniÚcie.
KLAP-KLAP KLAP-KLAP KLAP-KLAP KLAP-KLAP
Moĝesz teĝ liczyÊ w nastÚpujÈcy sposób:
RAZ-i-DWA-i-TRZY-i-CZTERY-i
Liczby reprezentujÈ cztery bity, a „i” przypada w poïowach bitów.
Wyobraě sobie, ĝe kaĝde tykniÚcie metronomu to ósemka, a nie ÊwierÊnuta. To oznacza,
ĝe ÊwierÊnuta trwa dwa tykniÚcia, póïnuta cztery tykniÚcia, a caïa nuta osiem tykniÚÊ.
Podobnie, jeĂli utwór zawiera szesnastki, moĝesz uznaÊ, ĝe jedna szesnastka to jedno
tykniÚcie metronomu. Wtedy ósemka bÚdzie równa dwóm tykniÚciom, ÊwierÊnuta
czterem, póïnuta oĂmiu, a caïa nuta szesnastu tykniÚciom metronomu.
Szesnastka ma dïugoĂÊ równÈ jednej czwartej ÊwierÊnuty, co oznacza, ĝe trwa tyle
co jedna szesnasta caïej nuty. Szesnastka wyglÈda tak jak na rysunku 2.14.
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Rysunek 2.14.
Szesnastka
trwa tyle co
poïowa ósemki

JeĂli masz utwór z trzydziestodwójkami (nuta na rysunku 2.15) pamiÚtaj, ĝe jeĂli
trzydziestodwójka równa siÚ jednemu tykniÚciu metronomu, to szesnastka zajmuje
dwa tykniÚcia, ósemka cztery, ÊwierÊnuta osiem, póïnuta szesnaĂcie, a caïa nuta
trzydzieĂci dwa tykniÚcia metronomu.
Rysunek 2.15.
Trzydziestodwójka trwa
tyle co poïowa
szesnastki

Zapewne ucieszy CiÚ to, ĝe z trzydziestodwójkami nie spotkasz siÚ zbyt czÚsto.

Wydïuĝanie nuty
za pomocÈ kropki lub ïuku
Czasem potrzebujesz zwiÚkszyÊ wartoĂÊ nuty. W zapisie muzycznym moĝna to zrobiÊ na
dwa podstawowe sposoby: za pomocÈ kropki lub ïuku. Poniĝej wyjaĂnimy kaĝdy z nich.

Wydïuĝanie nuty za pomocÈ kropki
Od czasu do czasu w zapisie nutowym zobaczysz kropkÚ po nucie. Kropka wskazuje,
ĝe wartoĂÊ nuty naleĝy zwiÚkszyÊ o poïowÚ. Kropki najczÚĂciej stosuje siÚ po póïnucie,
aby trwaïa trzy ÊwierÊnuty, a nie dwie (zobacz rysunek 2.16). O kropce moĝna teĝ
myĂleÊ tak: sprawia ona, ĝe nuta trwa tyle co trzy nuty o stopieñ krótsze (a nie dwie).
Rysunek 2.16.
PóïnutÚ z kropkÈ trzeba trzymaÊ o poïowÚ
dïuĝej niĝ zwykïÈ póïnutÚ

Rzadziej spotykana, choÊ takĝe moĝliwa do zastosowania, jest caïa nuta z kropkÈ.
Oznacza to, ĝe wartoĂÊ caïej nuty jest przedïuĝona z czterech bitów na szeĂÊ.
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JeĂli za nutÈ zobaczysz dwie kropki — co nazywamy nutÈ z podwójnÈ kropkÈ — to
pierwsza kropka zwiÚksza czas trwania nuty o poïowÚ jej pierwotnej wartoĂci, a druga
kropka — o jednÈ czwartÈ jej pierwotnej wartoĂci. Póïnuta z dwoma kropkami bÚdzie
wiÚc trwaïa dwa bity plus jeden plus póï bitu, czyli trzy i póï bitu. We wspóïczesnej
muzyce rzadko natrafisz na tego typu notacjÚ. W dziewiÚtnastym wieku podwójne
kropki lubiï stosowaÊ kompozytor Richard Wagner.

Èczenie nut za pomocÈ ïuku
Innym sposobem wydïuĝania wartoĂci nuty jest poïÈczenie jej ïukiem z nastÚpnÈ,
jak na rysunku 2.17. uk ïÈczy dwie nuty o tej samej wysokoĂci, tworzÈc jednÈ dïuĝszÈ
zamiast dwóch krótszych. Gdy zobaczysz ïuk, po prostu dodaj wartoĂci obu nut.
Na przykïad ÊwierÊnuta powiÈzana z ÊwierÊnutÈ daje děwiÚk trzymany przez dwa bity:
KLAP-dwa!
Rysunek 2.17.
Dwie ÊwierÊnuty poïÈczone
ïukiem dajÈ
póïnutÚ

Nie pomyl tego ïuku z ïukiem legato. WyglÈda tak samo, lecz ïÈczy dwa děwiÚki o róĝnej
wysokoĂci (wiÚcej na ten temat w rozdziale 15.).

Èczenie róĝnych wartoĂci nut
Raczej nie spotkasz dzieï muzycznych wykorzystujÈcych wyïÈcznie jeden rodzaj nuty,
wiÚc musisz ÊwiczyÊ granie róĝnych wartoĂci.
Cztery Êwiczenia z rysunków od 2.18 do 2.21 uïatwiajÈ wpojenie sobie bitu i sprawiajÈ,
ĝe poszczególne rodzaje nut odcisnÈ swojÈ wartoĂÊ w Twoim mózgu. Kaĝde Êwiczenie
skïada siÚ z piÚciu czterobitowych grup (taktów). Takty sÈ oddzielone pionowymi
liniami zwanymi kreskami taktowymi (które szerzej omawiamy w rozdziale 4.).
W tych Êwiczeniach klaszczesz na „KLAP”, a liczby wypowiadasz na gïos. Gdy zobaczysz
poïÈczone KLAP-KLAP, wykonaj dwa klaĂniÚcia w jednym bicie (czyli dwa klaĂniÚcia
zamiast jak zwykle jednego).
Najpierw zacznij liczyÊ, a z klaskaniem wejdě po doliczeniu do czterech.

mwiczenie 1.
KLAP KLAP KLAP KLAP | KLAP dwa trzy KLAP | KLAP dwa trzy cztery | KLAP
dwa trzy cztery | KLAP KLAP KLAP cztery
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Rysunek 2.18.
mwiczenie 1.

mwiczenie 2.
KLAP dwa trzy cztery | KLAP dwa trzy cztery | KLAP KLAP trzy KLAP | KLAP dwa
KLAP cztery | KLAP dwa trzy cztery

Rysunek 2.19.
mwiczenie 2.

mwiczenie 3.
KLAP KLAP-KLAP KLAP cztery | KLAP dwa trzy cztery | KLAP dwa trzy KLAP |
KLAP-KLAP KLAP trzy cztery | KLAP dwa KLAP cztery

Rysunek 2.20.
mwiczenie 3.

mwiczenie 4.
KLAP dwa KLAP cztery | KLAP dwa trzy KLAP | KLAP dwa trzy cztery | raz KLAP
trzy cztery | KLAP dwa trzy cztery

Rysunek 2.21.
mwiczenie 4.
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Skorowidz
A
akcentowanie, 59
akompaniament, 162, 263
akord, 123, 263
chromatyczny, 144
diatoniczny, 144
dominantowy septymowy, 133
molowy, 134
póïzmniejszony, 148
septymowy, 131, 135, 148
zmniejszony, 133
zmniejszony septymowy, 134
alla breve, 51, 263
asymetryczne schematy rytmiczne, 55
atak, 198
atonalnoĂÊ, 215, 263

B
barwa instrumentu, 197
bas cyfrowany, 171
belka, 33, 263
bemol, 75
bit, 27, 31, 263
blues, 180
dwudziestoczterotaktowy, 181
dwunastotaktowy, 180
oĂmiotaktowy, 181
szesnastotaktowy, 181
Boecjusz, 212
bridge, 168, 263
budowa akordów, 123
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C
c razkreĂlne, 263
caïa nuta, 35
caïy ton, 67, 73, 263
cel harmoniczny, 153
chorÈgiewka, 32, 263
czytanie
nut, 207
Ăpiewników, 151

m
ÊwierÊnuta, 36

D
decyma, 107
diminuendo, 192
downbeat, 48, 263
duet, 177
duola, 62, 63, 263
dynamika, 187, 190
děwiÚk, 198–200
děwiÚki diatoniczne, 71

E
ekspresja, 159
etiuda, 177
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F
fale děwiÚkowe, 200
fantazja, 178
forma, 263
binarna, 168
jednoczÚĂciowa, 167
kontrastowa, 167
ïuku, 168
muzyczna, 28, 159, 167
trzyczÚĂciowa, 168
fraza muzyczna, 165
fuga, 174

G
gatunek muzyki, 28, 161, 263
gïówka, 32
gryf, 78
Guido z Arezzo, 213

H
harmonia, 165, 263
harmonie konsonansowe, 165
homofonia, 264
Huygens Christiaan, 214

I
ikony, 20
improwizacja, 264
interwaï, 71, 118, 264
harmoniczny, 105
melodyczny, 105
zïoĝony, 107
interwaïy w skali C-dur, 120

J
jazz, 184
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K
kadencja, 153, 264
autentyczna doskonaïa, 154
autentyczna niedoskonaïa, 154
niepeïna, 156
plagalna, 155
zwodnicza, 156
kasownik, 76
klawiatura pianina, 77
klucz
altowy, 70
basowy, 68, 264
C, 68
tenorowy, 70
wiolinowy, 68, 264
koïo kwintowe, 93
koncert, 177
kontur, 163
falisty, 163
kluczowego děwiÚku, 164
ïukowy, 163
odwróconego ïuku, 164
kropka, 38, 45
kropka przedïuĝajÈca, 264
krzyĝyk, 74
kwarta, 110
kwinta, 112, 125
czysta, 108
harmoniczna, 106
zmniejszona, 112

L
licencja, 267
liczba stopni, 106, 118
liczenie
bitów, 51
póïtonów, 126
rytmów, 54
linie taktu, 264
lista Ăcieĝek, 221
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ïÈczenie
czÚĂci utworu, 167
nut, 27, 39
ïuk, 38, 39
ïuk legato, 192

M
melodia, 162, 264
melodia z akordami, 264
metronom, 32, 188
metrum, 47, 264
2/2, 51
3/4, 50
3/8, 51
4/4, 50
6/8, 54
9/4, 54
proste, 264
zïoĝone, 53, 264
modulacja, 152
Moog Robert, 216
muzyka klasyczna, 171

N
nawrót, 180, 264
nazwa akordu, 145
notacja muzyczna, 71, 264
nuta, 27, 31, 67, 264
przedtaktowa, 61
z kropkÈ, 38, 264
z podwójnÈ kropkÈ, 39
nuty
enharmoniczne, 72
fortepianowe, 69, 264

O
odlegïoĂÊ miÚdzy děwiÚkami, 105
ogonek, 32
okres muzyczny, 166
oktawa, 109, 264
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oznaczenia
akordów, 145
akordów septymowych, 149
artykulacji, 195
dynamiki, 190, 192
metrum, 47, 264
przykluczowe tonacji, 98, 100, 102
tempa, 189
tonacji durowych, 96
zmiennej dynamiki, 191

Ó
ósemka, 37

P
païeczki rytmiczne, 32
papieĝ Sylwester II, 213
Partch Harry, 215
partytura, 265
pauza, 27, 41, 265
caïonutowa, 42
ÊwierÊnutowa, 43
ósemkowa, 44
póïnutowa, 43
z kropkÈ, 265
pedaï fortepianu, 193
piÚciolinia, 67, 265
Pitagoras, 211
podstawa, 124
podwójny
bemol, 76
krzyĝyk, 76
polifonia, 265
pop, 183
póïkadencja, 156
póïnuta, 36
póïton, 67, 71, 265
progresje
akordów, 143, 150, 265
w tonacjach durowych, 147
w tonacjach molowych, 148
proste metrum, 49
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pryma, 124
czysta, 109
zwiÚkszona, 109
przedtakt, 61, 265
przejĂcie, bridge, 168, 265
przewrót
akordu, 140
triady, 141
pulsacja, 59

R
rock, 183
rodzaje
konturu melodycznego, 163
metrum, 48
pauz, 41
pulsacji, 55
rondo, 174
rozdzielczoĂÊ rytmiczna, 61
rozmiar interwaïu, 106
rozpiÚtoĂÊ interwaïowa, 173
rozpoznawanie przewrotów akordu, 141
rytm, 32, 59, 162, 265

S
schematy rytmiczne, 50
asymetryczne, 55
proste, 49
zïoĝone, 52
Schönberg Arnold, 215
seksta, 117
sekunda, 114
sekunda melodyczna, 106
septyma, 118
durowa, 132
molowa, 132
skala, 120, 265
chromatyczna, 263
diatoniczna, 263
durowa, 81

Kup książkę

molowa, 85, 144
molowa melodyczna, 89
muzyczna, 71, 81
sïuchanie
skal durowych, 85
skal molowych, 91
sonata, 171
ekspozycja, 172
podsumowanie, 173
rozwiniÚcie, 173
Stockhausen Karlheinz, 216
stopnie, 118
stosy tercji, 123, 142
symfonia, 175
synkopa, 60, 265
szukanie nut, 77

T
tablica akordów, 225
tabulatura, 152
takt, 45, 48, 265
tembr, 198, 265
tempo, 187, 265
teoretycy muzyki, 211
teoria muzyki, 25, 205–209
tercja, 116, 123
tercja wielka, 108
tonacja, 207, 208
tonalny, 265
tonika, 120, 265
triada, 124
durowa, 126
molowa, 127
zmniejszona, 129
zwiÚkszona, 128
triola, 62, 265
tryl, 265
tworzenie
interwaïów, 118
septym, 131
triad, 124
triad molowych, 128
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U
ukïad skïadników, voicing, 140
umowa licencyjna, 267

V
Vicentino Nicola, 214
voicing
otwarty, 141
zamkniÚty, 140

Z
zapamiÚtanie nut, 79
zïoĝone schematy metryczne, 52
zmiana
tempa, 190
tonacji, 152
wysokoĂci děwiÚku, 74
znaki
chromatyczne, 67, 71, 108
przykluczowe, 93, 97, 207

W
wartoĂci nut, 31, 34
wïaĂciwoĂci akustyczne instrumentu, 197
wybrzmiewanie, 200
wydïuĝanie
nuty, 38
pauz, 45
wysokoĂÊ děwiÚku, 265
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