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 ROZDZIAŁ 1    Teoria muzyki? A co to w ogóle jest? 25 

Rozdział 1 
Teoria muzyki? 
A co to w ogóle jest? 

eśli chodzi o teorię muzyki, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że najpierw 
była muzyka. Istniała ona tysiące lat przed pojawieniem się teorii mającej wyja-
śnić, co ludzie próbują uzyskać, gdy walą w swoje bębny. Nie myśl więc, że jeśli nie 

masz wykształcenia muzycznego, nie możesz być dobrym muzykiem. Tak naprawdę, 
jeśli jesteś dobrym muzykiem, przypuszczalnie masz już dość sporą wiedzę teore-
tyczną, lecz po prostu nie znasz odpowiedniej terminologii lub szczegółów tech-
nicznych. 

Koncepcje i reguły składające się na teorię muzyki są w dużej mierze podobne do 
reguł gramatycznych dotyczących języka pisanego (które pojawiają się także dopiero 
po skutecznym opanowaniu prowadzenia rozmów). Tak jak zapisanie języka pozwala 
osobom znajdującym się bardzo daleko „usłyszeć” rozmowy i historie zgodnie 
z zamierzeniem autora, tak umiejętność zapisywania muzyki pozwala muzykom czy-
tać i grać kompozycje zgodnie z zamierzeniem twórcy. Opanowanie czytania nut jest 
jak nauczenie się nowego języka, gdyż biegła osoba potrafi „usłyszeć” muzyczną 
„konwersację”, gdy czyta pięciolinie. 

Całe rzesze ludzi na świecie nie potrafią czytać i pisać, lecz mimo to bez trudu prze-
kazują swoje myśli i uczucia werbalnie. Na tej samej zasadzie istnieje mnóstwo intu-
icyjnych muzyków samouków, którzy nigdy nie nauczyli się czytać i pisać nut, a cała 
idea zagłębiania się w teorię wydaje im się nudna i bezproduktywna. Jednak, tak  
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 Odrobina historii muzyki. 

 Wprowadzenie w podstawy teoretyczne. 

 Wyjaśnienie wpływu teorii na Twoją grę 
na instrumencie. 
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jak nauczenie się czytania i pisania pozwala szybciej przyswajać wiedzę, tak i przy-
swojenie teorii muzyki ułatwia opanowywanie nowych technik, granie w niezna-
nych stylach muzyki i wyrobienie pewności siebie potrzebnej do testowania nowych 
rzeczy. 

Archeologia narodzin muzyki  
i teorii muzyki 

Na ile historycy są to w stanie stwierdzić, instrumenty muzyczne osiągnęły złożo-
ność konstrukcyjną, która pozwoliła im przetrwać do dnia dzisiejszego, już wtedy, 
gdy zaczął się stabilizować świat starożytny — około 7000 lat p.n.e. Na przykład 
na niektórych fletach z kości z tego okresu wciąż da się grać. Zostały one nawet 
nagrane na potrzeby współczesnych słuchaczy. 

Z piktogramów i ornamentów pogrzebowych wynika, że Egipcjanie grali na harfach, 
podwójnych klarnetach, lirach i własnej wersji fletu już 3500 lat p.n.e. Mniej więcej 
1500 lat p.n.e. Hetyci z północnej Syrii zmodyfikowali tradycyjną konstrukcję egipskiej 
lutni/harfy i wynaleźli pierwszą dwustrunową gitarę z długim gryfem z progami, 
stroikami na górze szyjki oraz wydrążonym pudłem rezonansowym wzmacniającym 
dźwięk uderzanych strun. 

Na temat starożytnej muzyki istnieje wiele pytań bez odpowiedzi, na przykład dlaczego 
tyle różnych kultur całkowicie niezależnie od siebie wymyśliło tak wiele takich samych 
porządków tonalnych. Sporo teoretyków spekuluje, że pewne schematy nut po prostu 
brzmią dla słuchaczy dobrze, a inne nie. Teorię muzyki można więc w uproszczeniu 
zdefiniować jako próbę wyjaśnienia, dlaczego muzyka brzmi dobrze lub źle i jak 
to się dzieje. Inaczej mówiąc, celem teorii muzyki jest wyjaśnienie, dlaczego coś 
zabrzmiało tak, jak zabrzmiało, i jak wydobyć taki sam dźwięk jeszcze raz.  

Wiele osób uważa, że kolebką teorii muzyki jest starożytna Grecja, ponieważ to 
tam zrodziły się całe szkoły filozofii i nauki dotyczącej analizowania każdego zna-
nego wówczas aspektu muzyki. Nawet Pitagoras (koleś od trójkąta) miał w tym swój 
udział, tworząc dwunastodźwiękową skalę przypominającą tę stosowaną przez muzy-
ków i kompozytorów po dzień dzisiejszy (zobacz w rozdziale 7.). Zrobił to, wykorzy-
stując pierwsze koło kwintowe (zobacz w rozdziale 8.), które do dziś jest skrupu-
latnie stosowane przez wszelkiego rodzaju muzyków. 

Inny słynny grecki filozof i naukowiec, Arystoteles, jest odpowiedzialny za liczne 
książki dotyczące teorii muzyki. Stworzył podstawową formę notacji muzycznej, 
która pozostała w użyciu w Grecji i kolejnych kulturach przez blisko tysiąc lat po 
jego śmierci. 

W istocie wkład starożytnych Greków w teorię muzyki był tak znaczny, że aż do 
renesansu 2000 lat później nie były potrzebne żadne znaczące modyfikacje. Sąsiedzi 
i zdobywcy Grecji z radością wcielali do swoich kultur grecką matematykę, nauki tech-
niczne, filozofię, sztukę, literaturę i muzykę. 
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Zacznijmy od podstaw:  
fundamenty teorii muzyki 

Fajnie byłoby być jedną z tych osób, które potrafią siąść przy dowolnym instrumencie 
i bez żadnego przygotowania zagrać piękną muzykę. Większość ludzi potrzebuje jed-
nak pewnych uporządkowanych instrukcji — albo od nauczyciela, albo z książki. 
W poniższych sekcjach omówimy podstawowe informacje przydatne do czytania nut, 
grania skal, zrozumienia tonacji i budowy akordów oraz komponowania na bazie 
form muzycznych. 

Wyjaśnienie podstaw: nuty, pauzy i uderzenia 
Czytanie nut jest podstawową umiejętnością muzyka, szczególnie takiego, który chce 
dzielić się swoją twórczością z innymi muzykami lub odkrywać twórczość innych 
muzyków. Studiowanie podstawowych elementów, takich jak wartości czasowe każ-
dego rodzaju nuty (rozdział 2.) i pauzy (rozdział 3.) oraz tonacja (rozdział 4.) i rytm 
(rozdział 5.), to krok naprzód na drodze do opanowania muzyki. Wszystkie te elementy 
łączą się ze sobą, tworząc fundamenty czytania, grania i studiowania muzyki. 

Przemieszczanie i łączenie nut 
Umiejętność odczytywania dźwięków na pięcioliniach — zarówno z kluczem baso-
wym, jak i wiolinowym — oraz zlokalizowania ich na pianinie i gitarze, dwóch naj-
popularniejszych instrumentach, na których ludzie uczą się grać, ma podstawowe 
znaczenie dla tworzenia muzyki i jej studiowania. Szczegółowe omówienie tych kwe-
stii znajdziesz w rozdziale 6. 

Gdy potrafisz odczytać nuty pięciolinii, jesteś w stanie odszyfrować oznaczenie tonacji, 
czyli grupę symboli wskazującą, w jakiej tonacji napisano dany utwór. Możesz się 
posłużyć kołem kwintowym, aby poćwiczyć intuicyjne odczytywanie oznaczenia 
tonacji na podstawie liczby krzyżyków lub bemoli. Więcej o tonacjach i kole kwin-
towym znajdziesz w rozdziale 8. 

Po zaznajomieniu się z oznaczeniami tonacji będziesz mógł przejść do interwałów, 
akordów i progresji, które stanowią o różnorodności brzmień muzyki — od przy-
jemnego i kojącego po napięte i wymagające rozwiązania. Jak wyjaśniamy w roz-
dziale 9., skale i akordy tworzysz na podstawie jednego z dwóch rodzajów interwa-
łów: melodycznego lub harmonicznego. Z rozdziałów 10. i 11. dowiesz się wszystkiego, 
czego potrzebujesz, na temat budowy akordów i ich progresji. 
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POWIĄZANIE KLAWIATURY Z PIĘCIOLINIĄ  
Przed renesansem w technologii muzycznej dokonało się niewiele znaczących zmian. Instru-
menty strunowe, dęte drewniane, rogi i instrumenty perkusyjne istniały od tysięcy lat i chociaż 
były wielokrotnie ulepszane konstrukcyjnie i udoskonalane w technice gry, nie różniły się 
zasadniczo od instrumentów stosowanych przez ludzi ze starożytnych kultur. Dopiero w czter-
nastym stuleciu pojawił się zupełnie nowy interfejs muzyczny: klawiatura. 

Mniej więcej synchronicznie z wynalezieniem klawiatury datuje się początki notacji muzycz-
nej — czyli zapisu nutowego. Powiązanie klawiatury z zapisem nutowym było rozwijane ze 
względu na łatwość komponowania na klawiaturze muzyki dla całej orkiestry. Prócz tego więk-
szość nowych dzieł na zamówienie była tworzona na instrumenty z klawiaturą, gdyż były one 
postrzegane przez publikę jako wznioślejsze. 

Kompozytorzy piętnastowiecznej Francji zaczęli dodawać do zestawu tyle linii, ile było im 
potrzebne (w rozdziale 6. znajdziesz więcej o pięcioliniach). Pisali też dzieła z kilkoma rów-
noległymi partiami, które miały być grane jednocześnie przez różne instrumenty. Ponie-
waż klawiatura ma tak wiele różnych dźwięków, zaczęto stosować osobne zestawy linii dla 
lewej i prawej dłoni. Są to linie z kluczami basowym i wiolinowym. 

Jak wyjaśniamy w rozdziale 10., zaletą klawiatury jest także niewiarygodna łatwość tworze-
nia akordów. W siedemnastym wieku standardem w większości aranżacji muzycznych stało 
się pięć linii dla jednej partii — przypuszczalnie ze względu na to, że łatwiej i taniej było druko-
wać jeden rodzaj kart do zapisu nut dla komponujących muzyków. System nie zmienił się 
zbytnio przez następne cztery stulecia i zapewne się nie zmieni, dopóki nie pojawi się nowszy, 
bardziej przekonujący interfejs instrumentu muzycznego. 

Studiowanie form i kompozycji muzycznych 
Większość popularnych i klasycznych utworów jest skomponowana w oparciu o jakąś 
formę. Forma muzyczna to strukturalny szkielet stosowany do tworzenia określo-
nego gatunku muzyki. Elementy składowe formy to między innymi frazy muzyczne 
i okresy (które opisujemy w rozdziale 14.), a rytm, melodia i harmonia decydują 
o gatunku lub stylu danego utworu. 

Gdy siadasz do pisania muzyki, musisz wybrać formę, jaką zamierzasz stworzyć — 
na przykład klasyczną czy popularną. Możesz wybrać spośród wielu różnych form 
klasycznych i popularnych, takich jak sonata, koncert, szesnastotaktowy blues lub 
układ zwrotka – refren (w rozdziałach 15. i 16. znajdziesz mnóstwo informacji o naj-
powszechniejszych formach muzycznych). W każdej formie możesz uzyskać różne 
brzmienia za pomocą manipulowania tempem, dynamiką i barwą tonu instrumentu 
(więcej o tym w rozdziałach 12. i 13.). 
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W jaki sposób teoria  
może pomóc Twojej muzyce? 

Gdybyś nie miał wiedzy, mógłbyś pomyśleć, że utwór można zacząć od dowolnego 
dźwięku, podążyć tam, gdzie się chce, oraz zatrzymać za każdym razem, gdy wyko-
nawca poczuje chęć napicia się mrożonej herbaty. Chociaż prawdą jest, że wielu oso-
bom zdarzyło się uczestniczyć w koncertach, w trakcie których stosowano ten rodzaj 
„kompozycji”, w większości przypadków takie koncerty są dezorientujące i irytu-
jąco egocentryczne oraz wydają się bezsensowne. 

Jedyne osoby dobrze wykonujące spontaniczną improwizację to te, które wiedzą 
o muzyce na tyle dużo, że potrafią składać ze sobą nuty i akordy w sposób mający 
dla słuchaczy jakiś sens. A ponieważ muzyka to forma komunikacji, nawiązywanie 
więzi ze słuchaczem jest jej celem. 

Uczenie się teorii muzyki jest także niezwykle inspirujące. Nie sposób opisać tego 
uczucia, gdy w Twojej głowie zapala się lampka i nagle uświadamiasz sobie, że na 
podstawie dwunastotaktowej progresji bluesowej możesz stworzyć naprawdę dobrą 
piosenkę. Albo gdy patrząc na klasyczne nuty, nie możesz się doczekać, kiedy po raz 
pierwszy je zagrasz. Albo gdy siądziesz z przyjaciółmi do improwizacji i po raz pierwszy 
zorientujesz się, że masz w sobie na tyle pewności, żeby przejąć prowadzenie. 

Rzeczywistość jest jednak nieubłagana: w swojej muzyce uzyskasz tyle, ile w nią 
włożysz. Jeśli chcesz umieć grać klasyczne dzieła, musisz opanować grę a vista i utrzy-
mywanie stałego rytmu. Jeżeli zamierzasz zostać gitarzystą rockowym, przyda Ci 
się przede wszystkim wiedza, które dźwięki grać w określonej tonacji. Uczenie się 
muzyki wymaga sporej osobistej dyscypliny, lecz koniec końców efekty będą warte 
włożonego wysiłku. Granie muzyki jest przecież fajne, a rozwinięta umiejętność grania 
jest wręcz niewiarygodnie fajna. Każdy kocha gwiazdy rocka/jazzmanów/Mozarta. 
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