
2. Diatonika, chromatyka i enharmonia. 
 

 

Diatonika 

Skala to szereg dźwięków utworzony według konkretnego schematu, wzoru, tzn. 

zawierający określone odległości pomiędzy kolejnymi dźwiękami. Pierwsze skale składały 

się zaledwie z trzech lub czterech dźwięków. Dzisiaj podstawowymi skalami są skale 

heptatoniczne (czyli składające się z siedmiu dźwięków), jak chociażby skala durowa czy 

mollowa. Skale możemy budować od dowolnego dźwięku, otrzymując w ten sposób gamy. 

A więc gdy np. zbudujemy skalę durową od dźwięku D, to otrzymamy gamę D-dur. 

Często, szczególnie na początku, będziemy posługiwać się jedynie dźwiękami składowymi 

określonej gamy. Zasada ta nosi nazwę diatoniki. Skala diatoniczna to skala 

heptatoniczna zawierająca 5 całych tonów i 2 półtony. Na przykład białe klawisze 

fortepianu tworzą skalę diatoniczną, którą, jeśli poprowadzona jest od dźwięku c, 

nazywamy szeregiem diatonicznym (lub szeregiem zasadniczym). 

Skala durowa to skala diatoniczna zbudowana według następującego schematu: 

cały ton – cały ton – półton – cały ton – cały ton – cały ton – półton. 

Korzystając z powyższego schematu możemy otrzymać wszystkie 12 gam durowych 

(wszystkie, o ile pominiemy gamy enharmonicznie równoważne – co to znaczy, dowiesz 

się później), np.: 

c – d – e – f – g – a – h – c   d – e – fis – g – a – h – cis – d 

      gama C-dur           gama D-dur 

Wysoce korzystnym jest myśleć o kolejnych dźwiękach skali durowej jak o stopniach, 

z których każdy ma pewną funkcję (tzn. z góry określone ciążenie). Stopnie oznaczamy 

wówczas kolejnymi liczbami, zazwyczaj rzymskimi (szczególnie w muzyce klasycznej), 

z różnych względów polecam jednak używanie liczb arabskich. Wówczas w skali C-dur 

będziemy mieli stopnie: 1 – c,  2 – d,  3 – e,  4 – f,  5 – g,  6 – a,  7 – h,  8 – c.1 

Biegłe rozpoznawanie/znajdowanie dźwięków na każdym stopniu skali durowej (później – 

mollowej) we wszystkich 12 tonacjach jest celem, jaki wyjątkowo warto sobie postawić. 

Jest to tak właściwie obowiązkowa umiejętność dla każdego, kto chce zajmować się 

aranżowaniem, nawet w minimalnym stopniu. Oprócz tego, ważne jest dla nas 

„wyczuwanie” danego stopnia, szczególnie chodzi tu o odbieranie słuchowe. Celowo 

jednak nazywam to „wyczuwaniem”, bo rzeczywiście każdy stopień ma swoje określone 

ciążenie i wywołuje określone wrażenia (niekoniecznie tylko słuchowe). Dlatego też warto 

już od początku grać poszczególne stopnie gam i zwracać uwagę, jakie wrażenia w nas 

wywołują. 

Aby posiąść pierwszą umiejętność opisaną w poprzednim akapicie, trzeba najpierw znać 

biegle wszystkie gamy, dlatego też będziemy się tym zajmować już w pierwszych lekcjach 

praktyki muzycznej. Ale ciążenie stopni jest takie samo we wszystkich tonacjach, dlatego 

drugą umiejętność można ćwiczyć, znając nawet tylko jedną gamę, np. C-dur. 

                                                           
1
 Ósmy stopieo jest oczywiście powtórzeniem pierwszego oktawę wyżej, jednak z przyczyn praktycznych silnie 

sugeruję korzystad z oznaczenia 8, a nie 1 (również np. dźwięk kolejny będziemy oznaczad 9, a nie 2 – później okaże się 
dlaczego). 
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Chromatyka 

W melodii możemy oczywiście stosować nie tylko dźwięki określonej gamy, ale również 

ich podwyższenia lub obniżenia. Zasada ta nosi nazwę chromatyki. 

Dźwięki możemy podwyższać lub obniżać za pomocą znaków chromatycznych, które 

wymienione są w poniższej tabeli. 

 
    

krzyżyk 
podwójny 

krzyżyk 
bemol 

podwójny 

bemol 
kasownik 

podwyższa 
dźwięk o półton 

podwyższa 
dźwięk o cały ton 

obniża dźwięk 
o półton 

obniża dźwięk 
o cały ton 

kasuje działanie 
znaków 

chromatycznych 

 

Tak zmienione dźwięki uzyskują nazwy poprzez dodanie do nich przyrostków -is (przy 

podwyższaniu) i -es (przy obniżaniu). Mamy więc np. dis, gis, des, ges. Nie piszemy 

jednak ees i aes, tylko es i as. Ponadto, wyjątkiem jest również obniżony dźwięk h – nie 

nazywamy go hes, tylko b.2 Gdy używamy podwójnych znaków chromatycznych, 

dodajemy przyrostki -isis i -eses.  

Kilka najważniejszych informacji o użyciu znaków chromatycznych: 

 możemy umieścić je przy kluczu na początku utworu (znaki przykluczowe) lub 

przed nutą, którą chromatycznie zmieniamy w trakcie utworu (znaki przygodne) 

 
 znaki przykluczowe określają tonację utworu i dlatego działają przez cały utwór; 

działają one na dźwięki we wszystkich oktawach, np. jeśli przy kluczu będzie 

krzyżyk przy dźwięku c z oktawy dwukreślnej, to działa on również na dźwięk c we 

wszystkich innych oktawach (rys. poniżej) 

 

                                                           
2
 Niestety, jest tu pewien problem. Otóż, w notacji amerykaoskiej dźwięk H nazywa się B (po to, by idąc od A uzyskad 

szereg alfabetyczny - ABCDEFG), zaś „nasze” B to u nich B z bemolem (B flat). Trzeba więc byd uważnym przy tych 
dźwiękach i orientowad się, z którym systemem mamy do czynienia. Np. utwór Franza Schuberta pt. Piano Sonata in 
B major nie jest w tonacji B-dur, tylko w tonacji H-dur. 
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 znaki przygodne działają na dany dźwięk tylko w jednej oktawie i tylko w obrębie 

jednego taktu (rys. poniżej) 

 
 jeżeli chcemy skasować działanie podwójnego krzyżyka lub bemola, stosujemy 

kasownik; jeśli chcemy skasować tylko jeden z krzyżyków lub bemoli, piszemy po 

prostu pojedynczy znak chromatyczny, jakoby ignorując wcześniejszy znak 

podwójny (rys. poniżej) 

 

 

Enharmonia 

Jak wiemy, w oktawie znajduje się 12 dźwięków. W teorii jest ich jednak 35, jako że 

każdy z siedmiu dźwięków szeregu zasadniczego możemy chromatycznie zmienić na 

cztery sposoby. Oznacza to więc, że niektóre dźwięki, mimo innej nazwy, reprezentują 

w praktyce ten sam dźwięk3. Rzeczywiście każdy z dwunastu dźwięków ma trzy różne 

nazwy, np. d=cisis=eses, z wyjątkiem dźwięku gis=as, który ma tylko dwie nazwy. 

Ta cecha stroju równomiernie temperowanego nosi nazwę enharmonii. 

Dźwięki o różnej nazwie i pisowni posiadające w systemie temperowanym tę samą 

wysokość nazywamy enharmonicznie równoważnymi. 

                                                           
3
 Mówiąc „w praktyce”, mam na myśli obecnie stosowany strój równomiernie temperowany, czyli taki, w którym 

każdy półton ma taką samą wielkośd (stosunek każdych dwóch dźwięków odległych o półton wynosi √ 
  

). Więcej 
o strojach będzie w liście zadao do tej lekcji. 


