
Waľstwa powieľzchniowa
(Vordergrund, ang. foregroundl

opr cz prostych relacji zachodzących między đźwiękami, opisa-
nych w popľzednim rozdzia]e, Schenker wyr Żnlł cały szereg ľe1acji
baľdziej złożonych, będących często ľ żnego typu pľolongacjami.
Kilka ich pođstawowych rodzaj w jest chaľakteľystycznych zar wno
d1a warstwy powieľzchniowej, jak i śľodkowej. Są to: spľzężenie,
g ľne i dolne pľzeniesienie oktawowe, rozpostaľcie, interioryzacja,
eksteľioľyzacja, zastępstwo i przenikanie tryb w. Są one podobnie
ukształtowane w obu waľstwach, ľ żnice występują natomiast w spo-
sobach ich funkcjonowania. Pľolongacje w warstwie środkowej wcho-
dzą w bliskie ľelacje ze str-ukturami waľstwy głębokiej, modyfrkując
je na ľ żne sposoby. Ich konstľukcja i funkcje są poddane ścisłym
unormowaniom. Niekt re z tych norm ulegają zĺacznernl rozluź-
nieniu na pozionrie waľstwy powieľzchniowej. Pľolongacje waľstwy
powierzchniowej, jakkolwiek niezwyk1e ZÍ\aczące dla tworzenia indy-
wiđualnego kształtu konkľetnego đzieła muzycznego, odgryłvają zde-
cydowanie podrzędną ro1ę w konstľuowaníu jego zasadniczej struk-
tuľy w poľ wnaniu z prolongacjami warstwy śľodkowej. Znajduje
to swoje bezpośľeđnie ođbicie w tľeści kolejnych rozdział w Der
freie Satz, odnoszących się do tych dw ch waľstw. Schenkeľ poświęca
wiele uwagi zjawiskom występującym w waľstwie środkowej i nie-
kt re z nich analizuje nađzwyczaj wnikJiwie, natomiast fragrĺienty
tľaktujące o tych samych prolongacjach w waľstwie powieľzchniowej
nieľzadko zawierają jedynie pľzykłady muzyczne opatľZone oszczęđ-
n}.ĺn komentaľzem. Aby uniknąć nađinteľpľetacji, opis lłyżej wy-
mienionych pľolongacji w waľstwie powierzchniowej bęđzie zatem
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--zawieraljeđynie zwięzłą defrnicję zjawiska i zasady jego funkcjono-
wania właściwe temu poziomowi redukcfrnemu, sformułowane w wy-
niku analizy pľzykład w nutowych zamleszczonych w Der fl'eie Satz'
Dla pełnego zrozĺmieĺía istoty danej pľolongacji należy więc zawsze
zapozĺać się z treścią odpowieđnich akapit w w rozdziałach pośrvię-

conych obu waľStwom ľedukryjnym.

4. Prolongacj e związane ze zĺnianlą rejestľ \/

4.I. Sprzężenie íI{oppelung, azg' coupling)t

Pľolongacja melođyczna, kt rej funkcją jest połączenie dw ch
ľejestľ w warstwy powierzchniowej , a takŻe dźwięk w należących
đo waľstwy śľođkowej i powieľzchniowej. Przechodzenie pomiędzy
rejestľami (zaľ wno jeđnoľazowe, jak i wielokrotne) nie jest celem
samym w sobie. Powíązanie rejestr w ođgľy'r'va istotną ro1ę formo-
tw iczą i znajduje to' swoje ođzwiercieđlenie ľ wnież na poziomie
powieľzchniowym. Wyjście z dotychczas zajmowanego rejestru, nawet
jeśli jest prolongacją o znaczeĺl'l jedynie lokalnym, otwieľa nową
ptzesŁrzeíl, w kt rej kontynuowany jest tok zd.atzen muzycznych do

momentu powrotu do popľzedniego rejestľu. Interwał oktawy łączący
ľejestry także w warstwie powierzchniowej może ulec ľozkompono-
waniu pľzez r żnorakie rodzaje prolongacji' Spľzężenie ľejestľ w
może się stać kategoľią całkowicie determinującą pľzebieg utwoľu'
Następstwa spĺzęŻeĺ mogą twoľzyć formacje skok w konsonanso_
wych, dźwĺękow sąsieđnich i innych typ w diminucji ľozlokowane
w dw ch ľejestľach.

Przykład 92. F' Meĺdelssohn-B a holďy Pieśŕl bez słau op' 30 nr 6, t' 1_43'

1 W przypisach podawaĺe będą numery paragraf w (wraz z ođpowiadającymi im

numerami przykłact w nutowych) z Der fi'eie Soŕz, odnoszących się do omarłiaĺych
zagađnie (Š 240_24I, ptzykł. ĺr 108)'

Ż Der freie satŻ, przykł. nr 108,3.
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G rne i clolne przeniesietuie oht!1uoue

Diagram przedstawia zredukowane warstwy środkową i powierz-
chniową. Dźwięki należące đo lokalnej pľalinii zostały poIączone ze
swoimi oktawowymi ľepiikami w spos b nietypowy _ Za pomocą
symbo1i ľozpostaľcia (o cz)'m bęđzie wkľ tce mowa). Pomiędzy dwoma
rejestrami (oktawami razkľeślną i dwukreślną) istnieje w utworze
stała i ścisła łączĺość, ponieważ w sprzężeniu bioľą udział skrajne
đźwięki pľalinii (dźwięk czołowy występuje tľzykrotnie), dŹwięk
sąsiedni oraz đźwięk pľo1on$]jący tercję pľalinii (ŕJs), będący dimĹ
nucją wyrażoną skokiem konsonansowym. Całkowita ľedukcja zjawisk
położonych najbliżej powieľzchni nie pozwala stwieľdzić, w jaki
spos b zostały ľozkomponowane kolejne połączenia międzyrejestľowe.

Notacja: dźwięki biorące udział w spľzężeniu ľejestr w łączone
są łukiem ciągłym lub pľzeľ1'lvanym.

4.2. G rne i dolne przeniesienie oktaruowe (II heľ- und Tieferlegung
ĺrzg' ascending and descending octave (registeľ) tľansfeľ, higher/lo-
wer-placement)3

Prolongacja melodyczna dźwięk w waľstwy śľodkowej 1ub po-

wieľzchniowej. Powiązanie dźwięku waľstwy śľođkowej lub powieľz-
chniowej z ođległym od niego o oktawę (g ľną iub dolną) đźwiękiem
warstwy powierzchniowej. G rne przeniesienia oktawowe w waľstwie
powieľzchniowej mogą wypTowadzać głos r wnież ponađ pralinię.

Pľzykład 10a. J. Haydn Symfonia D'clur ĺĺ l04, II cz., t' 102 i n.

W pľzykładzie pľezentorľany jest początkowy fragment tercjowej
pralinii lokalnej, należącej do waľstwy środkowej' DŹwięk sąsiedni
połączony jest ze swą g ľną repliką. Interwał oktawy ľozkompono-
wany jest dŹwiękami dominanty, kt ľa stanowi pođstawę haľmoniczną
dźwięku sąsiedniego.

3 Der freie Satz' š 23a_239, przykł. nr 10 -107'
a Der freie Satz, przykł. nr 106, 3a'
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Wa r s t wa p o w Ĺe rz c hni'ow a

Pľzeniesienia oktawowe w warstwie powieTzchniowej są pľolon-
gacją często stosowaną w utwoTach instrumentalnych o fakturze
frguľacfrnej. Pełnią funkcje faktuľa]ne i formalno-składniowe: ľoz-
szerzaĺie ambitusu głos w, wariantowe powtaľzanie odcínk w utworu
w ínnym ľejestrze, podkľeŚlanie ľozczłonkowania foľmalnego. Do
zmiany rejestľu wykorzyst5.łvane są czasem także interwały septymy
lub nony, wzbogacające pľolongację o e]ement lineaľnego ľuchu głos w.

Przykład 115. F. Mendelssohn-Bartholdy Pieśź bez słow op. 30 nr 6, t. 21-34.

W taktach 21_36 dokonuje się przejście od akordu fis-moll przez
Fis-dur sepŁymowy (zmiana trybll zaznaczona jest w opisíe stopni
pođ diagramem) đo h-moll. Zmiana rejestru obejnruje pTzestľzeí'I
dw ch oktaw. Prowadzenie głos w opiera się na ruchu sekundowym,
kt ry w wyníku zmiany rejestľ w pľzyjmuje początkowo postać
skok w septym owych'. fis'-eis'-e3.

Notacja: dźwięki twol:Zące pľolongację łączone są łukiem. W przy-
pađku replik oktawowych stosuje się łuk o linii ciągłej lub pľzery-
wanej, natomiast ľelacje innych intelwał w (7 lub 9) zaznacza się
łrllłiprn ĺ'iĺołvĺn

Zađaĺĺe'16. W. A' Mozart Slmfonia Es-c]ur 1š 543, IIT cz., t. 1-8'

o

Zmiana rejestru w istotny spos b wpł;,wa na ksztah tematu.
W podanym fragmencie zazl1acz wszystkie zmiany ľejestru i dimi-
nucte.

5 Der freie Satz, pľzykł. nr 106, 3c'
u A. Fo.r" i S. E. Cilberu. op. ci1.. s. 126. cwiczcnie nr 4.
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Roz p o s tarcie iĺĺtertu a tu

4-3. Rozpostarcie inteľwału (Ausfaltung, ang. unfolding)7

Pľolongacja melodyczna związula z horyzontalnym rozwinięciem
inter'wďu, kt ry w waľstwie śľodkowej występuje w postaci wsp ł-
brzmienia. RozpostarŁy inteĺwał wchodzi w związki z powierzchnio-
w1rni diminucjami (dźwiękami sąsiednimi, przejściow1rni i skokami
konsonansowymi), kt ľe go ľozkomponowują. Wsp łuczestniczy w bu-
dowie ľ żnorodnych strrrktur waľstwy powieľzchniowej i śľodkowej,
m.in. ciągĺiw, rozłożoĺych akoľd w, w1.niaĺy głos w, linearnych wzor w
inter'wałowych, dźwięk w sąsiednich. TWoľzenie pľolongacji o sZeIsZ}łn
zakľesie związane jest z faktem, iż w warstwie powieľzchniowej roz_
postarte interwały występują zwykle w układach podw jnych, potr j-
nych, poczw mych lub nawet ľozleglejszych, zajmujących znaczną
przesttzen. Rozpostarcie jest pľolongacją łączącą dwa odľębne głosy,
analogiczną đo spľzężerria (Koppelung). R żni ie inter"wał ľozdzie1ający
oba rejestry. Spľzężenie opieľa się na ľelacjach oktawowych, rozpostaľcie
odnosi się do interwał w od tercji đo seksty. Gľupy ľozposta ych
interwał w budowane są Z następstw konsonans w teľcji i sekst,
otaz z elelľ-enŁ w dysonujących try.ton w, ulegającyclr za:vłsze toz-
wiązaniu na konsonanse według zasad pľowadzenia głos w6. Kwinty
i oktawy nie mogą bľać udziafu w twoľzeniu następstw r wnoległych.
W łączeniu ko1ejnych rozpostaľtych inter'wał w wykoľzyst;łvany jest
ruch sekundowy, skoki interwałowe i ľepetycje jednego z dŹwięk w'

Przykład 129. F. Clropin Noh.tu.rn c-moll op' 48 nr I, Ł' 17_20'

' Der freie Satz, { 234, przykł. nr 103.
8 Gilbeľt i FoIte zaliczaią I wni()ż sekstQ zwiqkszoną do dysonans w mogących

brać udział v/ tej pŕolongacji (s. 253)' Jednak konieczność rozwiązania Jej oa oktawę
(będącą inteľwałem twoľzącym sprzężenie, a więc zupełnie irrny rodzaj prolongacji)
każc kIylycznic ocnniac ĺq konccpcjq.

" A. Forte i S' E' Gilbert' op' cit., s' 256, przykł. nľ 206 a i c.



W ar s tu rt P ou ie rzc hruio w a

Pľzykład Zawiera gTupę czteľech ľozpostartych interwał w teľcji'
Są one ľozkomponowane ptzez szeTeg dźwięk w przejściowych i są-

si;dnich. Następstwo ľozpostaTtych inteľwał w tworzy ciąg 8'_ľ-ę s'
(oparty na basowym đźwięku Es), poprzedzony dŹwiękiem sąsiednim
as'' Poníżej powstaje đrugi ciąg es'42'c".

Gi]beľt i Forte wpľowadzają pojęcie fałszywego ľozpostaľcia, kt re
związaĺe jest z bľakiem właściwego zakonczenla gľupy interwał w
rozpostaľtych. Uznają oni, iż đopieľo następstwo trzech pełnych

interwał w rozpostaitych tworzy zamkniętą foľmę tej pľolongacji1o'

W Der freie ,Soŕz pľobiem ten nie jest pođejmowany'

Notacja: dŹwięki wchodzące w skład rozpostaľtego akoľtlu mają
laski skĹľowane w przeciwnych kierunkach i połączone ukośną
be1ką. Wpľowadzenie ukośnego belkowania ułatwia ukazanie w za-

pisie pozostałych funkcji dźwięk w należących do ľozpostaľtego in-
i".*'irr (tzn. połączenie ich z innymi pľolongacjami) i włączenie ich
đo lineaľnego ľuchu głos w

Zadanie 8l1. W A. Moza Die Zaubelfl te, Dies BildnĹs ist bezaubernd sch(in, Ł' 7 6'

I

Sporząđź diagram z uwzg1ędnieniem dw ch ľozpostaľbych, ľozkompo-

nowanych interwał w (na pođstawie paľtii wokalnej) i pľo1ongacji utwo-

t0 A' Foľte i ś. E. Gilbert, op' cit., s.255'
1' A. Forte i S. E. Gilbert, op. cit', s. 252, ptzykł' ĺr 2o3'
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tzonyct' ptzez nie w warstwie środkowej. Dla dopełnienia pľolongacji
w głosie g myml konieczne jest wprowadzenie dźwięku dopełníające-
got".

4.4. Wymiana głos u (StimmentausĄ ang. voice exchange)'3

Rodzaj prolongacji melodycznej występujący ty1ko w warstwie
powieľzchniowej . Zachodzi pomiędzy dwoma dowolnymi głosami kom-
pozycji w wczas, gdy głos niższy pľzejmuje dźwięk z EłosLl wyższego
(zwykle transponowany), a w głosie wyższym pojawia się dźwięk
z głosl ĺiŻszego; inaczej mĺiwiąc, skłađniki tworzące inter"wał weľ-
tykalny, powstały między dŹwiękami należącymi do dw ch głos w,

zostają ,,zamieníone miejscami": do1ny staje się g rnym i odwľotnie
(dźwięki mogą się pojawić w ľ żnych ľejestľach). W wymianie głos w
mogą brać udział nie tylko pojedyncze đźlvi'ęki, lecz także gľupy
đwu, a nawet kilkudŹwiękowe.

Przvkład 131a. F. Schubeľt K artet smlczhouy B'dur op' 168, III cz', t- 75_82'

Pľzedstawiony fľagment w tonacjí Es-dur zawiera dwie gľupy
wymiany głos w (pomiędzy drugimi skrzypcami i wiolonczelą), oparte
na funkcji harmonicznej VI i V stopnia, poprzedzonych dominantami
wtrąconymi' Wymieniające się głosy tworzą linearny wż ľ interwa-
łowv.

rż Do spolządzenia niekt rych diagraĺn w konieczna jest znajolrrość r żnych rodza_
j w prolorrgacji funkcjonujących w waĺstwie środkowej i powierzclrniowej, a takŻe za-

sad budowy p aosnowy warstwy głębokiej. Cwiczenia te można więc wykonywać
początkowo w weľsji niekonrpletnej, odszukując jedynie w utworze oĺrawiany rodzaj
prolongacji i zapisując go w rclacji do strrrktury, kt ľcj jesb bezpośrednio podporząd-
kowany. Dopiero po zapoznaniu się z treścią wszystkich lozdział w należałoby pľzejść

do kons[ruoWcniá pelnych diagramĺĺw.
|3 Der freia Solz' s 236_237. przykł. nr 105.

'o A. Forte i S. E. Gilbert, op. cit., s' 114, przykł. nr 118.
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Wa ľ st u a p ol u i e rz c h niotł a

Dźwięki w obu głosach są pľezentowane symu]tanicznie bądź
Sukces}'wnie. Wymieniające się głosy o nieparzystej liczbíe dźwięk w
wykoľZystują Zawsze Tuch przeciwny. Pomiędzy wymieniającymi się
głosami powstają następujące le]acje interwałowe: 10 8_6, 6_8_10
(linie tľzydŹwiękowe), 10_6, 6-10 (pojedyncze kom ľki dwudźwíę-
kowe), 10_10_6_6, 6_6_10_10 (pary kom ľek dwudźwiękowych),
4_6_12 70 (paľy kom ľek đwudźwiękowych z wykorzystaniem dy-
sonansu)' 4-6_8_70_12, 12_10_8_6 4 (linie pięciodźwiękowe konso-
nansowe 1ub dysonansowe), 2_4_6-8 I0_I2_14 (linie siedmrodźwię-
kowe). Najczęstszym zjawrskiem są wymiany lin|í tľzyd,źwiękowych
i par kom ľek dwudźwiękowych, w kt rych inter-wałem o struktu-
ralnynr znaczeniu jest teľcja. W parach kom ľek dysonansowych,
đysonansowych liniach pięciođźwiękowych i 1iniach sieđmiodźwię_
kowych występują interwały tľy.tonu sygna1izujące obecność akoľđu
đominanty septymowej. Dźwięki twoľzące wymieníające się linie mogą
występować w utwolze bezpośľednio po sobie, mogą też być ukĺyte
w ľ żnego ľodzaju diminucjach, utľudniających ich ođnalezieníe.

Przykład 1415' J. Haydn solLatcl fortepianoua E-tlu,r Hob' xJłI/22, II cz., Ł' I_2'
ADdantc

\ł lAT\
?-LIt\w

Głosy bioľące udział w wymianie zawietają dźwięki przejściowe.
Dwa pieľwsze đźwięki w głosie g ľnym rozkomponowane Zostały
pľzez skoki konsonansowe'

W pľzypađku wymiany kom rek đwudźwíękowych osiągnięta
zostaje Zmiana rejestru w jednym lub obu głosach, w zależności
od zakresu występowania proIongacji. Podczas wymiany głos w

r A. Forte i S' E. Gilbeľt, op. cit', s. 112, przykł. nľ 115'
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Ehsteľioryzacja

o niepaľzystej liczbie dŹwięk w, opt()cz Źmiany ľejestľu dokonuje
się r wnież pľolongacja akoľdu, kt ry twoľzą skľajne dŹwięki obu
linii.

Notacja: krzyżljące się stľzałki bądź iinie wskazują na dźwiękí
lub grupy dźwięk w ulegające wymianie. Kom ľki dwuđźwiękowe
występujące w paľach ujmowane Są w k]amly.

Zadanie 9lo' L' van Beethoverr Sonata na wiolonczelę í fortepkn F'dłr op. 5 nr 1,

I cz., t. 355 358.

Zľedukuj frguľacje do ćwierćnut i spĺowadź dany pľzebieg do
postaci akoľdowej. opisz Tozpoznane i ujęte w klamry wymiany
gJos w za pomocą cyfľ.

4'5. Ehsteriory zdcja aberg! eĹťen, ang. ovetlapping ľeachíng-over)i7

Pľolongacja polegająca na nakładaniu na siebie kom ľek
đwudźwiękowych. Eksteľioryzacje nie związane z đźwiękieĺn czoło-
wym pralinii zaliczone są pľZeZ Schenkeľa do prolongacji
powierzchniowych. Postaci i funkcje eksterioľyzacji na]eżących do
warstwy powierzchniowej Są tożSame Z występującymi w warstwie
śľodkowej.

t6 A' Forte i S' E' Gilbert, op. cit., s. 126, ćwiczenie nr 1.
11 Der fl'eíe Satz, š 23L-2ts2, przykł. nr 101'
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Pĺzykład 1518. J' S. Bach Das wohltemperĹel'te Kĺauier I, Fu.ga d-mott, t' 7_6'

W głosie prowadzącym pieľwszy kontľapunkt występuje ekste-
ÍioryZacja. Pľolongacja ta ľozkomponowuje rozłożony akorđ a-moll,
Stanowiący tło harmoniczne d1a pokazu odpowiedzi tematu. Ekste-
rioľyzację twoľzą dwa ciągi kwaľtowei C11_e1, c2_81 i dźwięk e' pľo-
longowany skokiem konsonansowym (g'r).

Zmiaĺa rejestru wiđoczna jest szczeg lnie wyraźnie w eksteľio-
ryzacjach twoľzących tozłożoĺy akorđ lub rozległy ciąg. Występuje
ona jednak r wnież w wieIogłosowych postaciach tej prolongacji,
w kt rych głos najniższy đzieli od pierwszego dŹwięku nowego głosu
g rnego ínterwał sept}Tny. Gilbeľt i Foľte uznają samą kategoTię
eksteľioľyzacji za przyna|eżną do waľstwy powieľzchniowej, Zaś
następstwo dźwięk w powstałe w jej wpiku (rozłożony akoľd, ciąg,
formacja dŹwięku sąsiedniego) wpľowadzają do warstwy śľodkowej19.

Notacja: małe łuki łączą dźwięki wewnątľz kom ľek składowych,
đuży łuk spina skľajne gľupy całej stľuktuľy.

Zadanie 1020. F. Schubert Du bist die Rult' op. 59 nr 3 (D. 776). r. 54-60.

@

ZaĺalinĄ i zapisz następstwo stopni haľmonicznych w podanym
fľagmencie w tonacji Es-dur. Y,ĺ głosie basowym następuje dolne
przeniesienie na pľzestrzeni dw ch oktaw. Spľowadź đŹwięki Zapisane

18. Der freie Satz, przykł' nr 53, 5'
te A. Forte i S. E. Gilbert, op. cit., s. 221.
20 A' Forte i S. E. Gílbert, op' cit', s. 266, przyk|. ĺr 2I4'
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na g ľnej pięciolinii partii akompaniamentu do postaci akordowej.
Sporządż điagľam Za'\łłieÍąący eksteľioryzację i utwoľzone w jej

wyniku ľozpostalcie intelwału należącego do akoľdu tonicznego.

4'6. Inteľioryzacja (lJnteľgľeifeą Untergreifenzug oll.g. undeľlapping
Ieaching up from an inneľ voice, motion fľom an inneľ voice)21

Prolongacja melodyczna poptzedzająca dźwięk należący do waľ-
stwy śľodkowej, będący celem jej Tuchu. Inteľiotyzacja w walstwie
powieľzchniowej prolonguje dźwięki plalinii o znaczenill lokalnym
i dŹwięki składowe innego rodzaju pľo]ongacji waľStwy śrođkowej.
Następstwa dźwięk w twoľzących inteľioľyzacje mogą być si]nie
chľomatyzowane. Interioľyzacja łączy się z inn}'mi ľodzajami pro-
Iongacji. Często występuje w połączeniu z lineaľnym wzolem inter-
wałowym.

Pľzyk1ad 1622. J' S' Bach V Kolĺcert Bľondenburshi, I cz', t. 37_77'

Inteľioľyzację tworzą dźwięki: a'_aist_h'_cis2 dŻ_e', pŤowadzące
do dźwięku fis2 ĺależącego do waľstwy śľodkowej. Z đźwiękarni
níższego głosu twoľzą 1inearny wz ľ inteľwałowy (8-10_8_10_8).
Każđy z dźwięk w tej pľolongacji jest ľozkomponowany pľzez kwin-
towy ciąg opadający, stanowiący replikę pľalinii w waľstwie powieľz-
chniowej.

Notacja: pierwszy đźwięk inteľioryzacji połączony zostaje łukiem
z dźwiękiem docelowym pľolongacji.

Sporząđź diagľam aĺalityczny warstwy śľodkowej i powieľzch-
níowej z e]ementami pľaosnowy ogľaniczającymi ośmiotakt w war-
stwie głębokiej. W dľugim czteľotakcie występuje interioryzacja opär-
ta na rozpostartym inter'wale w głosie dolnym, rozkomponowan1łn
pľzez diminucje powieľzchniowe. Dźwięki tych prolongacji twoľzą
następstwo akord w w pierwszym pľZewlocle.

21 Der fł'ete Satz, $ 233, przykł' nľ 102'
2'} Der froi, Soŕz. pľzykł. nľ .L02, 7.
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Zađaĺie nr 11żlr' J. BŤa|ms 'Waĺ'c e-moll oD' 39 nľ 4. t' 1_8.

l

5. Relacje i zjawiska związane z pľowadz niem głos w

5.7. L l'early uz r interÚdłouy ( ng' ]ineaľ inter-val1ic patteľn)

Pojęcie wpľowađzone przez S. E. Gilbeľta i A. Foľte'ara, w1łvo-
dzące się z Schenkerowskiej kategorii ciąg w r wnoległych ($ 221_
_229, przykł. nr 95_99).

Wz ľ 1inearnego ľuchu głos w wyznaczol1y pÍZeZ powtaľzające
się pary inter"wał w utworzonych pľzez skľajne głosy; regu1aľne
powt ľZenia stałych następstw interwałowych' Paľy inter"wał w bu-
dujące podstawową kom ľkę tej pro1ongacji mogą zawieľać: đwa
konsonanse niedoskonałe (6-6, 10_10, 10_6), dwa konsonanse đo_
skonałe (8_5), konsonans doskonały i niedoskonały (5_6, 6_5, 5_10,
10_5' 8_10)' dysonans i niedoskonały konsonans (7_6,7_I0, 70_7).
Występują r wnież typy míeszane, łączące wymienione powyżej. Przy
przeclrodzeniu do kolejnych interwał w poszczeg lne głosy mogą
wykoľzystywać ľuch sekundowy, skoki interwałowe (od teľcji do
kwinty), mogą też powtaľzać poprzednią wysokość. Ruch głos w
twoľzących lineaľny wz r inteľwałowy może się odb5'łvac zardwno
w kieľunku opadającym' jak i wznoszącym. Linearny wz ľ inteľ-
wałowy może być rozkomponowany przez dimínucje powieľzchniowe
w istotny Spos b utľudniające jego ľozpoznanie. Często występuje

23 Deľ freie Satz, pŕzykł. nŤ 96, 4.
2a A. Forte i S. E' Gi]beľt, op. cit', s.83_102.
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łącznie z wymianą głos w o modelu interwałowym 10_10_6-6 (lub
odwrotnym). Linearny wz ľ interwałowy nie jest prolongacją samo-
dzielną i pełni zawsze funkcje służebne wobec innego ľodzaju pro-
longacji o większym zr'aczer'í:u' Jed5'nie skrajne punkty lineaľnego
wzoľu interwałowego pÔSiadaj ą zĺaczenie harmoniczne. Funkcj ą tej
pľolongacji jest ľozkomponow}'Wanie pľZestlzeni pomiędzy dwukrot-
nymi wystąpieniami tego Samego akoľdu lub też dwoma ľĺĺżnymi
akoľdami. Ponieważ ľuch sekundowy leży u pođStaw tej pľo1ongacji,
najczęstszym jej produktem są ciągi' Linearny wz r interwałowy
występuje często we fľagmentach zawierających imitacje, lecz nie
jest on typowym sposobem pľowadzenia głos w w utworach np.
baľokowych. Wiąże się czasem z pľogresją melodyczną, jednak nie
jest ona warunkiem jego istnienia.

Pľzykład 1725' J' S' Bach Kunst der Fuge, Contrapunctus I, t. L6_20 '

Powyższy fľagment pľzedstawia linearny wz ľ interwałowy ze-
stawiony z đw ch ľođzajĺiw podstawowych: 6_5 i 5_10' Jego funkcją
jest połączenie akoľđu tonicznego z dominantowym. Głos najwyŻszy
i śľodkowy tworzą kanon, rozwijaj ący się na tle sekundowych po-
stęp w basu zawierających się w interwale okŁawy d_d1. We wszyst-
kich głosach dźwięki bioľące udział w powtarzającym się następstwre
inteľwałowym są diminuowane ptzez đźwięki sąsiednre.

Notacja: pomiędzy pięcioliniami systemu zapisylvane są cyfry
aľabskie oznaczające interwał dzielący skrajne głosy. Nie należy ich
mylić z zapisenr basu cyfľowanego, umieszczonyn poniżej systemu,
informując5łn o stľukturze intelwałowej akord w.

Zadanie 12: zľedukuj podany fľagment suity do postaci tľ j-
i czteľodźwiękowej (wykoľzystując na etapie wstępnyrn osemkowe
ťrguracj e akoľdowe i ćwierćnutowe akoľdy). Zaznacz za pomocą cy'ľ

'linearny wz ľ inter"wałowy. W takcie 9 wz ľ u1ega zmdanie.

ż5 A. Forte i S. E. Gitbert, op' cit., s. 92, przykł. nr 94.
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MelodĹa złożona

Figuracja w partii lewej ręki stanowi czytelny przykład trzywąt-
kowej melođii złożonej' Dwa niższe głosy twoľzą następstwo r w-
noległych teľcji wznoszących się w postępie sekundowym, zaŚ 1inia
g rna zawlera formacje dźwięk w sąsiednich. Melodia złożona po-
wstaje r wnież w paŤtii prawej ľęki pocŻąwszy od taktu dľugiego'
Występują w niej wszystkie tzy ľođzaje diminucji: dŹwięk sąsiedni
(bl đo as' w t. 3)' dźwięk przejściowy (w t. 2 as1 pomíędzy g1 i b])
i skok konsonansowy (as/-es2 w t.3).

Melodia zľożoĺa, będąca w istocie konstľukcją wielogłosową, może
płynnie pľzechodzić w ukształtowania jednogłosowe' W takím przy_
padku linie skłađowe, kt rym bľak kontynuacji, ulegają zawieszeniu.
Takie ,,kľ tkozakresowe'' me1odie złożone występują często w utwo-
rach o fakturze innej niż ŕrguľacyjna. Złożoną struktulę melodyczną
łączy pewne ZewnętľZne podobie stwo budowy z rozłożonym akordem
(Brechung), zdecydowanie jednak odľ żnia ją zakres występowania,
a także moż]iwość wyłonienia e1ement w składowych ľ żnych linii
melođycznych. W diagľamach analitycznych poszczeg lne 1inie są
Zwyk]e na siebie nakładane, co plowadzi do wertykalizacji pieľwotnie
horyzontalnych ugľupowa dźwięk w. Melođia złożona ĺnoże być
mylona w analizie z kategoľią rozpostarcia intelwału. o i1e jednak
me1odia złoŻona ĺależy do gľupy zjawisk faktuľalnych i często
występuje na pľzestrzeni całego utwoľu na1eżącego do gatunku
frguracyjnego, to rozpostarcie inteľwału jest z reguły e1ementem
o zĺaczeĺ|l lokalnym'

Notacja: zależĺa od. ľodzaju wyznaczonych w poszczeg 1nych li-
niach następstw dźwiękowych, tj. ciąg w, foľmacji dźwięk w sąsied_
nich i przejściowych, skok w konsonansowych, dźwięk w pľzykľy-
wających, wyrrrian głos w, ľozłożonych akoId w, zmian rejestru.

Zadanie 1329' J' S' Bach Inuencj(Ĺ 2-Ełnsoua e'moll, Ł. I 4.

P tzeprow ađź wstępną redukcję rytmicZną
(ľozkomponowujących figuracje akoľdowe,

dźwięk w pľzejŚciowych
Stanowiące podstawę

tt A. Fo..n i S. E. CilberL. op. cit.. s. 80. iwiczcnie nr 1.
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kształtowania podanego fľagmentu) do postaci pIZebiegu semkowego.
Wyznacz trzy zasadnicze linie budujące melodię złożoną Qedna
w basie i dwie w głosach g ľnyĆh). W analizorvanym ođcinku istotną
ľo1ę odgľ1.wają pľo1ongacje twoľZące ľozłożone akordy, zarowno w po-
łączeniach lokalnych, jak i relacjach szerokÔZakresowych' Po đźwięku
Ä'Ź, będącym centla]nym punktem g Ťnego głosu, następują jego oba
dŹwięki sąsiednie c3 i a'. W taktach 3 4 występuje iineaľny wzciľ
inteľwałowy o następstwie interwał w 5_10.

5.3. Dźwięhi d.opełniajqce (ozg. implied notes)

Pojęcie wpľowađzone przez S. E. Gilberta i A. Foľte'a3o. Dźwięki
dopełniające występują ľ wnież w diagľamach w Der freie Satz,
jednak Schenkeľ nie zdefrniował ich w częścl teoretycznej.

Dźwięki dopełniające to đŹwięki nie występujące w kompozycji,
jednak notowane w diagľamie dla dopełnienia stľuktur, takich jak
wymiana głos w, lineaľny wz ľ interwałowy, melodia złoŻona, ľoz-
postaľcie inteĺwału, ciąg. Ich wpľowadzanie warunkowane jest zawsze
regułami pľowadzenia głos w. PoniewaŻ n1ogą one być naduż}'wane
w pľocesie konstľuowania diagľamu analitycznego, należy zawsze
niezwykle Starannie roz:waŻyć, celowość ich zamieszczania.

Przykład 1931. J. S. Bach Mu'le preludilłm c'moll BW 934, Ł' 14.

Wpľowadzenie dźwięk w dopełniających umożliwíło kontynuację
linearnego ruchu głos w składających się na melodię złoŻoĺą' W głosie
najwyższym powstały w wyniku tego zabiegu dwa opadające ciągi:
teľcjowy es2_c2 i kwaľtowy as2_es2.

30 A. Forte i S. E. Gitbert, op. cit., s.

"t A. Forte i S. E. Gilberl, op. cit., s.

779 122.

l2I, ptzykł. nľ I29.

11

Dár)ięh PrzyhryÚdjqcy

Występowanre dźwięk w dopełniających wiąże się t wrrleż ze
zjawiskiem zastępstwa (Veľtretung) ' W diagľamach Der fľeie Satz
pojav/iaj ą się dŹwiękí notorĺarre w nawiasach, należące do pľalinii.
Są to przeważnie sekundy pľalirui zastępowan1e przez dolny dźlvięk
prowadzący na pr}']nę pral'inii.

Notacja: dźwięki ĺlopełniające są umieszczane Żawsze w nawlasle.
Wyb r ľodzaju nuty uza1eżniony jest od funkcji, jaką pe]ni dany
dźwięk dope1niejący w konkretnej prolongacji'

5.4' DźuięIł przvlzryLuajqcy (DecktoĄ ang. cover tone)l"

Dźwięk poj awiaj ący się ponad aktywn}Ťn melodycznie głosem
g rn}'Ín. Może być wprowadzony bez przygotowania albo r/ w)miku
g ľnego pľzeniesienia oktawowego 1ub innej pľolongacji zwlązanej
ze zmianą rejestľu. Dźwięk przykľyr,vający występujący na początku
utwor'u często mylony jest z đźwiękiem czołowym pľalinii, czego
konsekwencją jest błędne wyznaczerrie pľalinii' Dźwięki przykrywa-
jące pojawiają się nieľzadlło także w koiicowej ťazie utworu, po
wystąpieruu prymy pralinri' Mogą wtedy replikować dźwięk czołowy
pralinii. Dźwięk pľzykrywający może pľzyjmować postać nuty stałej,
rozpiętej nawet nađ calym utwoľem'

Przykład 20!J. F' Chopin Mązureh ełnoll op. 41 nľ 2.

lG1-

W częsci A dżwięl<iem przykľ},waj ąc1łn o podstawowym znaczeTil)
jest äl, pojawiające się na początku każdego czterotaktu. Zdecydo-
wanie mniejszą ro]ę ođgT}nÝają dźwięki e" i c2' Na całej prawie
plzestľZeni częścí B rozpościera się dźwięk przybywający diť,

32^"- D.r hci" sut?. š 267, pr-zykl' nŤ í5'
s;^.^
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powracający w utwoTze jako nuta buľdonowa. Dźwięki pľZykrJ,'vvające
w obu częściach należą do ľozkompono\łanych stopni _ I i V

Gilbeľt i Forte wskazują na możliwość występowania ,,progľesji
przykľy-waj ących", czyll dłuższych następstw dźwięk w przykry.wa-
jących, i podw jnych, wsp łbľzmiących dźwięk w pľzykľ1'lvających3n.

Notacja: kolejne wystąpienía dźwięku przykľyłvaj ącego łączoĺe
są przeľywanym łukiem.

ZaĺJanie 7435 ' J' S. Bach St tcl li'anclłsha h-molL Menuet, Ł' 74.

Podany fragment może być pľzykładem pięciogłosowej melođii
złożonej, zbudowanej z dwugłosu w basie i tenoľze i trzygłosu ukry-
tego w figuracj ach. Wyznacz w diagramie pięć pasm głosowych,
w tym dwa pełniące ľolę dźwięk w pľzykr1'lvających.

6. Zjawiska występujące w replikach praosnowy

6.7. Przenihanie tryb w (Mischung arzg. mixtuľe)B6

Zmlana trybĺ w warstwie powierzchniowej odnosi się đo đźwięk w
należących do ľeplik pŤalinii. Alteracji może podlegać w warstwie
powieľzchniowej nie tylko teľcja loka1nej pralinii, lecz także seksta
i septyma. Po pojawíeniu się dźwięku schľomatyzowanego nie musi
następować powr t do diatonicznej postaci dźwięku.

Alterowana tercja repliki pralinii (des9) łączy síę bezpośľednio
z sekundą pľalinii. Ruch ten jest uzasadniony faktem, iż opiera się
ona nie na alterowan;zm IV stopniu, lecz należy do dominanty
nonowej wtľąconej đo następującej po niej dominanty. o takim
ľozwiązaniu decydują zatem podstawowe zasady pľowadzenia głos w.

3a A. Foľte i S. E' Gitbert, op. cit', s' 2241223'
35 A' Forte i S. E. Gitbert, op' cit', s. 223, przykł. nr 189'
36 Der freie Satz, s 193, pľzykł. nľ 73'

46
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Przykład 21lr?. G' F' Händel Suite de píeces pouľ le cla.uecilĺ B_dĺl'HWV 434, t. 7_35.

W warstwie powieľzchniowej zmiana tľybu traci całkowicie po-
tencjał ťornrotw ĺczy. Jej đziałanie ogranicza się jedynie đo rozsze-
ľzania i wzbogacania ciągu repliki pľa]inii.

Notacja: dŹwięk alteľowany może być wpľowadzany do ciągu pľa-
]inii, ]ecz może także być zapisany oddzielnie (za pomocą waľtości
ćwiećnutowej lub semkowej, albo tylko gł wki nuty _ w Za]eżnoŚci
od jego funkcji) i połączony łukiem z poptzedzającym go jego diato-
nicznym ođpowiedrrikienr lub z następnym dŹwiękiem ľepliki pra]inii.

Zadanie 15rrs. J. D'dĺu' l.'ľ 104, II cz., t' 1-8'

L

Skonstľuuj diagľam waľstwy śľodkowej i powieľzchniowej pieľw-
Suego ośmiotäktu (tzn. odcinka a\ części A). Cała część A opaľta
jest na ľep1ice pralinii tercjowej z dzielnikiem w takcie 16. W ana-
lizowanym ośmiotakcie występują dwa pieľwsze đźwięki repliki
pľalinii w warstlvíe śľodkowej i ľozkomponowana replika w war-
stwie powierzchniowej. W waľstwie powierzchniowej występuje to-
kalna zmiana tľybu, wpľowadzona przez akold wtľącony do V stopnia
(rozwiązanie _ pat'Tz pľzykład nľ 23).

37 Der fl'eie Satz, przykł' ĺr 73,2'
38 Der freie Satz, przykł' nľ 73, 3'
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--6'2. Zdstępstwo (Vertretung azg. substitutionJlJg

W waľstwie powierzchniowej zastępstwo ođnosi się do dźwięk w
replik pľaliníi należących do waľstwy Środkowej.

Pĺzykłađ 22Ąo ' L. van Beethoven sonąta fortepianoLaa cis-moll op. 27 ĺt 2, III cz.,
Ł' 25 36'

W replice pľalinii funkcję bľakującego dźwięku /z: (zanotowanego
w nawiasie) ptzejął dźwięk glsr, decydując o znrianie kształtu kä-
dencji. Replika pľalinii opaľta jest na kadencji w tonacji gis'moll,
ľozkomponowuj ącej Sekundę pľalinii (połączoną z V stopniem w 1inii
basowej ) wyższego rzędll.

Gilbeľt i Forte łączą r wníeż zastępstwo ze ziawiskami o zde-
cydowanie mniejszym znaczeniu niż pľalinia i jáj ľepliki. W ich
ujęciu zastępstwo związane jest często z kategoľią dźwięk w dopeŁ
niających (impĺied noŕes)a1. Występuje ono zatem w wie1u rodzaiach
pľolongacji w obu warstwach ľedukcii.

Notacja: zasLępowany dzw'ięk ľepliki pľaIinii występuje w na-
wiasie, pddobnie jak (choć nie jest to konieczne) opisująca go cyfľa
aľabska. DŹwięk zastępujący włączorry Zostaje do ciągu ľeplikipraiinii
1ub występuje w postaci typowej d1a đŹwięk w waľstwy powierzch-
niowej, funkcjonujących w r żnego ľodzaju prolongacjach.

--- 
Skonstľuuj diagľam píerwszych 16 takt w pođá''"go utworu.

Wznacz lokalną pľalinię, popľzedzoną ciągiem inicjalnym. Wprowadź
do diagľamu dwa elementy stľuktury (dźwięk warsiwy srodkowej
modyfikujący pra]inię i dźwięk pralinii), kt ľe w utworze zostałv
zastą)ione przez đźwięki ođległe od nich o teľcję' Począwszy od
dźwięku czołowego pralinii tworzy się lineaľny *ż . i.'t".*uło*y,
ułatwíaj ący nieco odna]ezienie pier-wsze go z dźw ięk w zastępuj ących.

39 Der freie Satz, $ 235,przykł. nľ 104'
a0 Der freie Satz, przykł' nr 104, 3'tt A. Forte i S. E. Gilbe , op. cit., s. 120-123.

48

Rozcztonhooanie

Zadaĺje 16Ą2. L.
t. 1-16.

vzrn Bcetlroven Solntd, fortepianoua cl'noll op. 37 nr 2, III cz.,

6.3. Rozczłon'lłowal e (G|ieďerlĹg' alLE. division, stľuctulal division)''l.
Repĺihi pľĺlosllouy (ang. tľansfeľence of the forms of tlre fundamental
stľuctuľeJnn

Rozczłonlrowanie stanowi pľolongację melodyczną ciąg w teľcjo_
wyclr i kwintowych w waľstwic powierzchniowej. Jest to zjawisko
ana1ogiczne do pľzer"wania pľa1iníi w warstwie śľodkowej, zatem
w wyniku podziału ciągi otrzymują następującą postać: 3 2 | 3 2 1';
5432154327]5.

W pľzykładzie 23 pľzedstawiolra jest analiza waľstwy ślodkowej
i powieľzchniowej pierwszych 16 takt w uhłorrr będącego 3-częściową
foľnrą ľepryzową A B Al. C;'{ry aľabskie w nawiasie opisują replikę
pl'aosr]owy w waľstwie Śr'odkowej. W pierwsz,ych sześcitr taktach lvidoczna
jest powierzchniowa replika praosnowyJ do kt rej odlrosi się skr t (div.)

n' Deľ fl'eie Satz, przykł' nr 104, 1.
'"' Der ft'eie Soŕą $ 192, przykl ' nr 42,2;73,3.
'- Dcr fl'eie Satz, \ 242_246, pr'zykł. rrr 109 111'
o lr'for'luacje dotyczącc replik pralinii w war,stwie śr.oclkowcj znajdrrją się lv opis-ie

zjawiska ciągu w Walstwie środkowej' Podział pralinJi ' przcľwanie (Unterbret:h.u.ng\
_ będący nrode]em clla rozczłonkowania, należy do kategor'ii lvłaściwych lvaľstrvie
środkorvej i opisaly jest w następnym rlzclzj'a\e'



Wars t u tĺ p o w íe rz c h niow a

Pľzykład 2346. J. Haydn Symfonia D-d,uľ ĺr lo4, II cz', t. )'-37 '

umleszczony pod pięciolinią. Do ľozczłonkowanego ciągu na]eżą połą-
czone dwoma łukami dźwięki h1--a1 (t' 7, 4) 1 h!-{1,1-gi-(t' ffi).

Rozczłonkowanie występuje w ciągach pľolongujących dźwięki
czołor^,e ciąg w waľStwy śľodkowej, kt ľe z kolei są piolongac.ja-i
dźwięk w czołowych pralinii. W warstwie powieľzchniowej powstają
w ten spos b repliki pľalinii o zllaczeniu lokalnym. Replika pľalĺnĺi
ł_ączy się z rozłożon'ĺĺn akoľđem basowym, stanowiącynr jej harmo-
niczną pođstawę. W jego skład wclrođzą także stäpnie sąsiedniei nie podlega on tak tak ścisłynr noľmom jak pođstawa pľaosnowy.
W waľstwie powierzchniowej opľ cz ľeplik pralinii o typowej formie
ĺ3.2 1;-q 4 3 2 7; 3 2|3 2 7; 5 4 3 2l5 4 3 2 1) występują
także układy względnie Swobodne: 5 4 3|5 4327;5 43|4i
2.1. Niezwykle chaľakterystyczne są r wnież ciągr oktawowe, kt re
nle są w ístocie ľeplikami pľalinii danego utwoľu, pojawiaj ące się
w- odcinkach kodatnych kompozycji opartych .'a p.áli''ii tu..;o*"j
lub kwintowej. Łatwe đo odnalezieniJ są także repliki ľozłozonegä
akoľdu basowego połączone z innymi rođzajami pro1ongacji melody-
cznej w głosie g rnyrn' m.in' z wznoszącym ciągiem inicjalnym,
tozłożonym akordern, ľozpostaľciem i r żnorodnvmí foľmami dimi-
nucji. Repliki mogą ľĺ1wnież przyjmowai postac niepełną ' '\N ptzy-
pađku modulacji często pieľwszy stopieii rozłożonego aĹo.do 'iestp-omijany, czego rezultatem są níepełne kađencje: V-I, iV_V_I,
TI-V_I, II_V_I/7.

Notacja: lzależĺiona od rodzaju i stopnia szczeg łowości diagľa-
mu. W pełnych điagramach tr jwarstwowych repliki powierzchniowe
lyt1z z ewentualnym rozczłonkowani em) zaznaczaĺe są łukami.
W diagramach zawierających waľstwę śľodkową i powierzchniową

u(r lrplf 50tż. pľzykl. nr 73, 3.
11 ^-.
- YlŤawy pŤzyklad niepelnej kađencji stanowiąccj podstawę całego utworu stano-

wi Preĺudium a'moĺl op.28 nr 2 Frydeľyka Chopiná. 
_
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nroże być Stosowane belkowaníe. W pľzypađku baľdzo szczeg łowego
zaprsu waľstwy powieľzchniowej dopuszcza się wpľowadzanie cyfľ
aľabskich (bez daszk w) i znaku podziału pľalinii |'
Zađanle l7aq' L. van Beethoven IX Symf'onia r]-molt, I cz., ,,oda do ľadości','

d.' IJÍť! dd {_hb nÜ

Lc Lď t(|tcn lImĺlli \ťhc.dlin rlor ligl|runl] Dli ne zJu bcr

sÍcng g.l -hť]LL:

Spotządź diagľam warstwy śrođkowej i powieľzchniowej zawie-
ľający repiiki pľaosnowy z pralinią teľcjową' obie repliki pod]egają
ľozczłonkowaniu. W dľugím ośmiotakcie występuje foľmacja dźwĘku
sąsieđniego ĺi'e zwíązana bezpośľednio z ľepliką pralinii'

a8 Deĺ fłeie Satz' pľzykł. nr 109 e, 13.
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