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ALFRED BĄCZKOWICZ

Opole

Nauczanie harmonii 
w Studium Muzyki Kościelnej

Rzeczy trudne i skomplikowane należy 
przekazywać w formie prostej i zrozumiałej

W czasie wieloletniej pracy pedagogicznej z zakresu nauki harmonii i kształcenia 
słuchu nurtowały i zastanawiały mnie sprawy dotyczące możliwości lepszego przy-
bliżenia uczniom szkół muzycznych II stopnia oraz słuchaczom Studium Muzyki Ko-
ścielnej trudnego i zawiłego dla wielu problemu nauczania harmonii oraz jej lepszej 
percepcji. Nauczania niestandardowego, a tym samym bardziej skutecznego i bardziej 
efektywnego. Czynnikiem sprawczym nurtujących mnie wówczas myśli była obowią-
zująca w tych czasach oficjalnie książka – traktat o harmonii Kazimierza Sikorskiego, 
służąca jako podręcznik do nauki tego przedmiotu. Układ definicji, niekonsekwencja 
w ich realizacji, zbytnio rozbudowana metoda opisowa powodowały, że nie tylko uczeń 
czuł się zagubiony w tym „podręczniku”, ale i młody, niedoświadczony nauczyciel nie 
znajdował uporządkowanej, logicznej metody. Ponadto przykłady i ćwiczenia służące 
jako materiał dydaktyczny, mające być wzorcem do tworzenia własnych muzycznych, 
a także muzykalnych przebiegów funkcyjnych, własnych konstrukcji, charakteryzowały 
się „drętwotą strukturalną, papierowym, suchym brzmieniem”.

Odczuwało się potrzebę wprowadzenia nowego, innego sposobu podejścia, innego 
myślenia muzycznego, myślenia wywodzącego się z bezpośredniego kontaktu z ży-
wą muzyką. Studiowanie zaś i przeanalizowanie wszystkich ówcześnie dostępnych 
podręczników zarówno polskojęzycznych, jak i niemieckich, francuskich, rosyjskich 
i czeskich pod kątem przydatności i zastosowania w kształceniu słuchu, a szczegól-
nie w nauce harmonii, przyczyniły się w znacznym stopniu do zakiełkowania decyzji 
o podzieleniu się z innymi własnymi przemyśleniami i wnioskami w tej materii.

Przestudiowałem w sumie około 80 pozycji dotyczących teorii muzyki, a w tym 
około 60 dotyczących nauki harmonii, dokonując analizy porównawczej i krytycznej, 
wyciągając daleko idące wnioski. Praca ta była to dla mnie niezwykłą przygodą inte-
lektualno-muzyczną.

Przemyślenia powyższe zaczęły stopniowo przybierać materialne kształty w formie 
skryptów do nauki harmonii z propozycją różnych rozwiązań dotyczących:

1. rozkładu materiału (szczególnie w początkowej fazie nauczania),
2. rewizji przyjętych skal głosów,
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3. miejsca i czasu wprowadzania dźwięków obcych, 
4. akordów pobocznych,
5. definicji połączeń ścisłych i swobodnych,
6. ilości i rodzajów układów,
7. symboliki oznaczeń funkcyjnych,
8. cyfr określających składniki i interwały
i wiele innych problemów i zjawisk harmonicznych, których tu ze względu na 

ograniczoność miejsca nie sposób wymienić i omówić. 
Efektem tego jest powstanie nowego skryptu do nauki harmonii, którego części 

A i B obejmują trójdźwięki główne i poboczne wszystkich postaci oraz dźwięki obce, 
części C i D cztero- i pięciodźwięki, z kolei część E – rozszerzoną tonalność i mo-
dulacje. W skrypcie widoczne jest diametralnie inne spojrzenie na proces nauczania 
tego przedmiotu.

ad. 1
MATERIAŁ NAUCZANIA

Harmonia
III – V rok nauki w Studium Muzyki Kościelnej

Rok III, semestr I
A. TRÓJDŹWIĘKI GŁÓWNE I POBOCZNE W POSTACI ZASADNICZEJ
I. Ścisłe łączenie w relacji kwinty, sekundy i tercji
Relacja kwinty
1. Ścisłe łączenie trójdźwięków głównych.
2. Ścisłe łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
Relacja sekundy
3. Ścisłe łączenie trójdźwięków głównych.
4. Ścisłe łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
Relacja tercji
5.  Ścisłe łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.

Rok III, semestr II
II. Swobodne łączenie w relacji kwinty, sekundy i tercji
Relacja kwinty
6. Pierwsze swobodne łączenie trójdźwięków głównych.
7. Pierwsze swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
8. Drugie swobodne łączenie trójdźwięków głównych.
9. Drugie swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
Relacja sekundy
10. Pierwsze swobodne łączenie trójdźwięków głównych.



69

Biuletyn SPMK nr 2

11. Pierwsze swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
12. Drugie swobodne łączenie trójdźwięków głównych.
13. Drugie swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
Relacja tercji
14. Pierwsze swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
15. Drugie swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.

Rok IV, semestr I
B. TRÓJDŹWIĘKI GŁÓWNE I POBOCZNE W PRZEWROTACH 
III. Ścisłe i swobodne łączenie w relacji kwinty, sekundy i tercji akordów sek-

stowych
Relacja kwinty 
16. Ścisłe łączenie trójdźwięków głównych.
17. Ścisłe łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
18. Swobodne łączenie trójdźwięków głównych.
19. Swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
Relacja sekundy
20. Ścisłe łączenie trójdźwięków głównych.
21. Ścisłe łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
22. Swobodne łączenie trójdźwięków głównych.
23. Swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
Relacja tercji
24. Ścisłe łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
25. Swobodne łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.
IV. Łączenie akordów kwartsekstowych
26. Łączenie trójdźwięków głównych.
27. Łączenie trójdźwięków pobocznych i głównych.

Rok IV, semestr II
C. CZTERODŹWIĘKI Z DODANĄ SEKSTĄ I CZTERODŹWIĘKI SEPTY-

MOWE GŁÓWNE I POBOCZNE
V. Ścisłe i swobodne rozwiązywanie dodanej seksty
28. Ścisłe rozwiązywanie dodanej seksty w akordach głównych.
29. Ścisłe rozwiązywanie dodanej seksty w akordach pobocznych.
30. Swobodne rozwiązywanie dodanej seksty w akordach głównych.
31. Swobodne rozwiązywanie dodanej seksty w akordach pobocznych.
VI. Ścisłe i swobodne rozwiązywanie septymy
32. Ścisłe rozwiązywanie septymy w D7.
33. Ścisłe rozwiązywanie septymy w T7, S7 i w akordach pobocznych.
34. Swobodne rozwiązywanie septymy w D7.
35. Swobodne rozwiązywanie septymy w T7, S7 i w akordach pobocznych.
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D. PIĘCIODŹWIĘKI NONOWE GŁÓWNE I POBOCZNE
VII. Ścisłe i swobodne rozwiązywanie nony
36. Ścisłe rozwiązywanie nony i septymy w D9.
37. Ścisłe rozwiązywanie nony i septymy w T9, S9 i w akordach pobocznych.
38. Ścisłe rozwiązywanie nony i swobodne septymy w D9.
39. Ścisłe rozwiązywanie nony i swobodne septymy w T9, S9 i w akordach pobocz-

nych.
40. Swobodne rozwiązywanie nony i ścisłe septymy w D9.
41. Swobodne rozwiązywanie nony i ścisłe septymy w T9, S9 i w akordach pobocz-

nych.
42. Swobodne rozwiązywanie nony i septymy w D9.
43. Swobodne rozwiązywanie nony i septymy w T9, S9 i w akordach pobocznych.

E. TONALNOŚĆ ROZSZERZONA. MODULACJE
VIII. Rozszerzona tonalność
44. Akordy wtrącone, tonikalizacja, rozwiązania eliptyczne, zboczenia modulacyjne.
45. Alteracja modulująca i niemodulująca, rzeczywista i pozorna, zwrot tristanowski.

IX. Modulacje
Rok V, semestr I
46. Modulacja diatoniczna.
47. Modulacja chromatyczna.
48. Modulacja enharmoniczna.

Rok IV, semestr II
Powtórka materiału.
Dalsza harmonizacja pieśni wraz z przygrywkami.

Wychodzę z założenia, że błędem jest aplikowanie młodemu adeptowi na począt-
ku nauki całej serii przepisów harmonicznego systemu nakazowo-zakazowego. Dla 
młodego muzyka bazą wszelkich działań winien być dźwięk. Dźwięk, który jest za-
razem punktem wyjścia, jak i celem uwieńczającym to działanie. Dlatego w każdym 
nowym temacie wprowadzone zostały krótkie przykłady nutowe służące do realiza-
cji na fortepianie. Dotychczasowa abstrakcja dźwiękowa zaczyna się ukonkretniać 
w świadomości grającego. Konkret dźwiękowy zaś, realizowany zawsze pamięciowo 
i w pełni świadomie, przyczynia się do wykształcenia wyobraźni muzycznej, lepszej 
sprawności i dyspozycyjności słuchowo-myślowej, nieodzownej w dalszym procesie 
kształcenia.

Podanie krótkiej, zwięzłej, lecz wyczerpującej i określającej istotę zagadnienia de-
finicji (w łączeniu akordów w postaciach zasadniczych definicje posiadają po trzy 
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punkty, zaś w przewrotach po dwa punkty) to kolejna faza procesu dydaktycznego. 
W ten sposób uczeń przygotowany przystępuje do realizacji „ćwiczeń” na fortepia-
nie. „Ćwiczenia” uwzględniają dwie wersje, które należy koniecznie realizować – bez 
dźwięków obcych i z dźwiękami obcymi.

„Ćwiczenia” podane są w różnych formach zapisu:
a) sopran bez symboli lub z symbolami funkcyjnymi,
b) sopran cyfrowany,
c) bas cyfrowany.

Do każdego bieżącego tematu (na każdym etapie nauki) dołączone są melodie pie-
śni w formie:

a) basu cyfrowanego z sopranem lub bez,
b) funkcji harmonicznych, 
c) samego sopranu.
celem ich realizacji pisemnej i praktycznej.
Daje to możliwość, by zdobywana wiedza i umiejętności miały zastosowanie 

w przyszłej praktyce organistowskiej.

ad 2.
Skala głosów zasadniczo nie różni się od podręcznikowych wskazań w tej materii. 

Ze względu na skalę klawiatury organów wskazuję jedynie na możliwość poszerzenia 
skali basu w dół do C wielkiego. W przypadku progresyjnej realizacji „przykładów” 
skala poszczególnych głosów traktowana jest jak w fakturze instrumentalnej.

ad 3.
Wprowadzenie od początków nauczania dźwięków obcych i akordów pobocznych 

przyczynia się do uatrakcyjnienia tego procesu. Nazwy dźwięków obcych są iden-
tyczne jak w większości podręczników do nauki harmonii. Dodana została jedynie 
nowa nazwa dźwięku obcego drugiej grupy, gdy przed nim i po nim jest skok, np. 
w tonice w C-dur sopran wykonuje skoki c2 a1 c2. Wówczas a1 jest dźwiękiem odska-
kującym.

Podkreślić należy, że dźwięk obcy, to taki dźwięk, który nie jest składnikiem akordu. 
W związku z tym, gdy np. kwinta dominanty d1 przechodzi na dis1, a następnie na 
tercję toniki e1, wtedy dis1 nie jest dźwiękiem przejściowym, lecz alterowaną w górę 
kwintą dominanty, czyli jest nadal składnikiem akordu.

ad 4.
Akordy poboczne wprowadzane są już w pierwszym etapie całego cyklu naucza-

nia. Każdy nowy sposób łączenia posługuje się najpierw akordami głównymi, a na-
stępnie (w kolejnym najbliższym paragrafie) akordami pobocznymi (patrz wyżej ma-
teriał nauczania).
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ad 5.
Definicje dotyczące rodzaju łączenia uwzględniają relacje kwinty, sekundy i tercji 

akordów w postaciach zasadniczych i w przewrotach. Definicje mówiące o akordach 
zasadniczych zawarte są w trzech punktach, zaś mówiące o akordach w przewrotach 
– w dwóch. Na uwagę zasługuje fakt, że np. łączenie, w którym bierze udział co naj-
mniej jeden akord sekstowy w relacji kwinty z zachowaniem dźwięku wspólnego, 
uważane jest za łączenie ścisłe. Niezachowanie dźwięku wspólnego zaklasyfikowane 
jest jako łączenie swobodne.

ad 6.
Powszechnie znane są dwa główne układy: skupiony i rozległy. Definicje tych 

układów w praktyce pedagogicznej wśród uczniów myślących i bardziej dociekliwych 
wzbudzały problemy. Nawet nie tylko ci uczniowie wskazywali na niekonsekwencję 
w definiowaniu i nazewnictwie pojęć stosowanych w oficjalnym szkolnictwie mu-
zycznym.

Weźmy pod uwagę połączenie w relacji sekundy dwóch trójdźwięków w posta-
ciach zasadniczych i w pozycjach tercji. Takie połączenie wymaga zmiany układu. 
Jeżeli pierwszy akord jest w układzie skupionym, drugi musi być w układzie rozle-
głym (w myśl zasady, że w takiej sytuacji akord z wyższym dźwiękiem w sopranie 
musi być w układzie rozległym, a z niższym dźwiękiem w sopranie musi być w ukła-
dzie skupionym). Natomiast jeżeli pierwszy akord już jest w układzie rozległym, to 
powstaje pytanie, jak nazwać układ drugiego akordu, który jest w układzie jeszcze 
bardziej rozległym. Na ten temat żaden z podręczników do nauki harmonii nie wypo-
wiada się. Konkludując, proponuję aby stosować cztery nazwy układów. Dwa układy 
główne (jak dotychczas) oraz dwa „poboczne” – pośredni i podwójnie rozległy:

1. układ skupiony (skrót: s) – trzy górne głosy nie przekraczają obrębu oktawy, 
a między nimi nie mieszczą się żadne składniki akordowe;

2. układ pośredni (skrót: sr) – trzy górne głosy nie przekraczają obrębu oktawy, 
a między nimi mieści się jeden składnik akordowy;

3. układ rozległy (skrót: r) – trzy górne głosy przekraczają obręb oktawy, a mię-
dzy nimi mieszczą się dwa składniki akordowe;

4. układ podwójnie rozległy (skrót: rr) – trzy górne głosy przekraczają obręb okta-
wy, a między nimi mieści się więcej niż dwa składniki akordowe.

Powyższy podział na cztery rodzaje układów dotyczy akordów wszystkich postaci, 
a nie tylko akordów w postaciach zasadniczych, jak to ma miejsce w większości pol-
skich podręczników do nauki harmonii.
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ad 7.
Strona graficzna symboliki oznaczeń funkcyjnych pełni istotną rolę w pierwszym 

etapie kształcenia. Oznaczenia literowe gam durowych pisane są wielką literą, a mo-
lowych małą (G-dur, a-moll). W podobny sposób zrealizowane zostały tutaj oznacze-
nia funkcyjne. Wielkimi literami określa się funkcje durowe, a małymi molowe: TSD, 
tsd.

ad 8.
W systemie oznaczeń funkcyjnych wg K. Sikorskiego (Harmonia, cz. I i II ) cy-

fra umieszczona przy symbolu funkcyjnym oznacza interwał wraz z jego rozmiarem. 
Fakt ten stwarza sytuacje powodujące, iż dźwięki alterowane nie posiadają własnego 
symbolu graficznego. Jest to jeden z mankamentów tego systemu. Opóźnienie w sub-
dominancie tercji przez kwartę czystą, która jest dźwiękiem alterowanym, nie posiada 
graficznego odzwierciedlenia. Skoro wspomniana opóźniająca kwarta czysta „b” jest 
dźwiękiem niegamowłaściwym, to obok cyfry „4” powinien znajdować się jakiś znak 
graficzny przedstawiający alterację, np. strzałka skierowana w dół 4↓ - 3.

System stosowany w skrypcie proponuje stosowanie cyfr, które oznaczają skład-
niki i interwały gamowłaściwe w dur i moll naturalnym. Wynika z tego, że nie ma 
potrzeby umieszczania przy każdej cyfrze symbolu graficznego określającego rozmiar 
danego składnika i interwału. Umieszcza się go tylko wtedy, gdy taka potrzeba za-
chodzi.

Przedstawiony wyżej w krótkim zarysie układ i treść programu był i jest realizo-
wany m.in. w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Wymaga specjalnie przygotowa-
nych ćwiczeń z właściwie uporządkowanym materiałem dydaktycznym, przykładami 
i tekstem nutowym. Nie należy zapominać, że nauka harmonii powinna być powią-
zana z nauczaniem kształcenia słuchu. Od dawna wiadomo, że śpiewanie w chórze 
w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju muzykalności, a szczególnie w gło-
sach środkowych, czyli w alcie i tenorze. Stąd, imitując taką sytuację, zalecanie 
uczniom śpiewania altu i tenoru podczas realizacji „Ćwiczeń” na fortepianie jest ze 
wszech miar pożądane.

Nauczanie harmonii i kształcenia słuchu może być (i jest) od siebie oddzielone, ale 
tylko organizacyjnie, a nie merytorycznie. Musi być one ze sobą integralnie powią-
zane. Doświadczenie wykazuje, że uczniowie pobierający naukę harmonii i naucza-
ni powyżej przedstawioną metodą uzyskują dobre wyniki końcowe. Są przygotowani 
wszechstronnie do tego, by w sposób właściwy posługiwać się nieobcą im materią 
dźwiękową, będącą bazą dla zaszczytnej posługi organistowskiej. 


