
4. Tonacje durowe. 

Czym jest tonacja? 

Jak już wiemy, skala to szereg dźwięków z określonymi między nimi odległościami. Jeśli 

do określonego „wzoru” na skalę podłożymy konkretne dźwięki otrzymamy gamę, np. 

budując skalę durową od dźwięku c, otrzymujemy gamę C-dur. 

Z układu gamy wynikają pewne właściwości, na przykład pewne dźwięki są mniej ważne 

i dążą do innych, określone są stosunki pomiędzy konkretnymi dźwiękami, a każdy 

dźwięk ma swoją określoną funkcję. Wszystkie te zależności pomiędzy stopniami gamy 

i ich funkcjami nazwiemy właśnie tonacją.  

Definicje tonacji w podręcznikach do teorii muzyki: 

 Józef Lasocki „Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce” 

Tonacja to ustrój wewnętrzny dźwięków zorganizowanych w gamie oraz całokształt 

stosunków między toniką1 jako punktem centralnym a poszczególnymi stopniami. 

 Franciszek Wesołowski „Zasady muzyki” 

Na pojęcie tonacji składają się stosunki zachodzące pomiędzy poszczególnymi 

stopniami a toniką oraz związki melodyczne i harmoniczne wynikające z tych 

zależności. 

Mówiąc, że utwór jest w tonacji C-dur, mamy na myśli, że jego podstawowym materiałem 

dźwiękowym jest gama C-dur. Nie znaczy to jednak, że w utworze nie mogą pojawić się 

dźwięki spoza tej gamy. Za pomocą znaków chromatycznych możemy wprowadzić każdy 

dźwięk, którego nie ma w gamie C-dur. Jednak to ta gama jest podstawowym materiałem 

i punktem centralnym utworu jest tonika tej gamy. 

Znaczna większość muzyki na świecie oparta jest na systemie tonalnym dur-moll. 

System ten opiera się na pokrewieństwie tonacji durowych i mollowych. Logicznym zatem 

jest, że niezwykle ważnym krokiem w trakcie rozwoju muzycznego jest biegłe opanowanie 

wszystkich tonacji, czyli głównie gam, durowych i mollowych. 

 

Gamy durowe 

Jak już wiemy, gama durowa opiera się na schemacie skali durowej: 

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

Zatem np. gama C-dur to c-d-e-f-g-a-h-c. Chcąc budować inne gamy, będziemy musieli 

stosować znaki chromatyczne. Np. szereg białych klawiszy od dźwięku g to g-a-h-c-d-e-f-g. 

Nie jest to jednak gama G-dur, ponieważ pomiędzy VI a VII stopniem mamy półton, 

a powinien być cały ton. Aby otrzymać gamę G-dur, musimy podwyższyć dźwięk f 

o półton. Otrzymujemy więc: g-a-h-c-d-e-fis-g. Zauważ, że żadne inne znaki chromatyczne 

nie pozwoliłyby nam zachować odpowiednich odległości. 

Grając utwór w tonacji G-dur, w znacznej większości przypadków będziemy grać dźwięk 

fis, zamiast f. Dlatego też warto zadbać o odpowiednie umiejscowienie krzyżyka nad f. 

                                                           
1
 Toniką nazywamy pierwszy stopieo gamy lub akord zbudowany na tym stopniu. 
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Jak można się domyślić, zapiszemy go przy kluczu, aby nie musieć stawiać przygodnych 

krzyżyków za każdym razem, kiedy w utworze pojawi się dźwięk fis. W innych tonacjach 

krzyżyków (lub bemoli) jest więcej, dlatego znaki przykluczowe są tu niezwykle wygodne. 

Budowanie gam w sposób przedstawiony na początku ustępu byłoby dosyć uciążliwe, 

dlatego też warto skorzystać z paru właściwości, które zauważono przez minione lata. 

 

Koło kwintowe 

Okazuje się, że gamy różniące się o kwintę czystą różnią się o jeden znak chromatyczny. 

Fakt ten przedstawia się często w postaci tzw. koła kwintowego. 

 

Rzeczywiście, widzimy, że idąc kwintami w górę od gamy C-dur (czyli w prawo na kole), 

dodajemy jeden krzyżyk, a idąc kwintami w dół od gamy C-dur (czyli w lewo na kole), 

dodajemy jeden bemol. Co więcej, dźwięki, przy których stawiamy znaki, również różnią 

się o kwintę, np. w G-dur mamy krzyżyk nad f, a kolejny krzyżyk (w D-dur) jest nad c. 

Idąc w prawo na kole kwintowym, dochodzimy do tonacji Fis-dur, a dalsze tonacje są już 

bemolowe. Moglibyśmy jednak dodawać kolejne krzyżyki, otrzymując kolejne tonacje 

krzyżykowe. Tylko po co? Np. tonacja Dis-dur miałaby 9 krzyżyków – znacznie wygodniej 

więc zapisać gamę Es-dur, która ma zaledwie 3 bemole. W praktyce wykorzystuje się 

czasem gamę Cis-dur (7 krzyżyków), lecz kolejne gamy krzyżykowe są już spotykane 

niezwykle rzadko. Podobnie jest, gdy pójdziemy w lewo – punktem „granicznym” jest 

tonacja Ges-dur z sześcioma bemolami. 

Warto jeszcze dodać, że układ krzyżyków i bemoli przy kluczu jest stały, tzn. ich 

kolejność wynika właśnie z pokrewieństwa kwintowego tonacji, a to, w której oktawie 

zapiszemy krzyżyk lub bemol, zostało ustalone, biorąc pod uwagę przejrzystość 

i estetykę.  

Uwaga! Koło zostało 

sporządzone w systemie 

amerykańskim. 

Gama B-dur na kole to 

nasza gama H-dur. A 

nasza gama B-dur to na 

kole „Bes-dur”. 

 


