
  

Možnosti dělení oktávy na stejné díly:

Větší prostor než oktávu lze ale dělit na další intervaly: 
(Slomninsky – Thesaurus of Scales and Melodic Patterns...)

2 oktávy: 24 půltónů: 3 díly: m.6
3 oktávy: 36 půltónů: 4 díly: v.6
5 oktáv: 60 půltónů: 6 dílů: m.7
5 oktáv: 60 půltónů: 12 dílů: č.4
7 oktáv: 84 půltónů: 6 dílů: v.9
7 oktáv: 84 půltónů: 12 dílů: č.5
11 oktáv: 132 půltónů: 12 dílů: v.7

To nás ale nezajímá z hlediska
 tonální symetrie, spíše z hlediska 
tvorby melodie, proto Melodic Parretns...



  

Tonální symetrie (Tónové systémy)
Princip: rozdělení oktávy na stejné intervaly – využíváme všechny 
(nebo jen část) „tóniky“ na těchto intervalech. 
Nejstarší využití (už minimálně od klasicismu): symetrie po malých 
terciích: zmenšené akordy: Cdim=Ebdim=Gbdim=Adim atd…

Romantismus: Propojuje jednotlivé tóny zmenšeného akordu, tím 
vzniká zmenšená stupnice, začínající celým tónem (Liszt,Chopin):



  

Liszt: Mephisto Waltz, ukázka rozvoje zmenšené stupnice:



  

Zmenšená stupnice na dominantách
• Akord X7b913 (tedy nikoliv alterovaný akord!) ukazuje na 

použití zmenšené stupnice: C7b913 (+9, +4) 

Je-li zmenšená stupnice stejná od C, Eb, Gb, A (a stejně tak od 
Db… a D…), potom i dominanty tohoto typu můžeme někdy 
posouvat o malé tercie, jak ukazuje tento vývoj od chápání jako:
    1. Dim/Bas                 2. Bas+3+7            3. Celý akord X7+913



  

Tonální symetrie tónik vzdálených o m.3 
         Tento takt:                                  můžeme přepsat i takto:

Neboli se nám sled dominant mění ve sled lomených akordů typu dur/X7, 
vzájemně vzdálených o malou tercii. Pokud tyto svrchní akordy berem jako 

jednotlivé tóniky, vzniká komplex čtyřech tonik, vzdálených o malou tercii: 

V dílech Debussyho nebo Ravela najdeme časté sekvence těchto „tónik“, které 
se nějak vztahují nebo nevztahují k tonalitě skladby. V jazzu se zhruba od 
padesátých let (Davis, Evans, Shorter, Henderson ad.) toto vyskytuje také, 
málokdy se ovšem používají tyto tonality všechny najednou, také nebývají 
významově srovnatelné. Také už i Ravel s Debussym používají takto i komplex 
mollových tonalit.



  

„hustější Ravel“
• 2. koncert – provedení – m.3.. (10:30 min)

• Kašpar noci – 1. část. V3… (3:12 triton 
substituce, pak lauf 3:44, ), 3.část, 16:10)

• La Valse – konec (10:09) – kombinace m. a v.3

         Ab (+F+D+H) – C (+A+Gb+Eb) – E…. 

• Alborada Del Gracioso  - kombinace všeho...

• A pak mnoho dalších ovlivněných Ravelem a 
Debussym: např Schulhoff (ku. Hot Music, pak 
Straight z Suita Dansante) aj. A pak 
samozřejmě jazzmani…



  

Hmi – Gmi – D#mi – F#



  



  

Jiný výklad tonální symetrie o m.3

                                   Db7 → Gb ↔ Gbm← Db7          
                                             ∕     ↕

                               Bb7 → Eb ↔ Ebm← Bb7

                                      ∕      ↕

                        G7 → C ↔ Cm ← G7

                             ∕     ↕     

               E7 → A ↔ Am ← E7

                    ∕     ↕

   C#7 ↔ F# ↔ F#m← C#7 

                                     



  

Obohacení o II. stupeň

                                 Abm→Db7→Gb↔Gbm←Db7←Abm5b     
                                                    ∕    ↕

                                Fm→Bb7→Eb↔Ebm←Bb7←Fm5b

                                                ∕   ↕

                          Dm→G7→C↔Cm←G7←Dm5b

                                        ∕    ↕     

                    Hm→E7→A↔Am←E7←Hm5b

                                 ∕    ↕

      G#m→C#7↔F#↔F#m←C#7←G#m5b

                        ∕    ↕

Fm→Bb7→Eb↔Ebm←Bb7←Fm5b



  

Co to je??   


• Gb – Eb – Gb – H
• Eb – Eb – H - (Ab) - H
• Gb – Gb – H – Gb - H - Gb

(Debussy preludium Plavovláska, vývoj tonality)



  

Tonální symetrie tónik vzdálených o v.3
• Tento děj už najdeme také u impresionistů, v jazzu již je v písni 

Have You Met Mrs. Jones, opravdu běžně používaným se stal 
ale v padesátých letech u Johna Coltraina (viz dále). 

• Jednotlivé tóniky jsou propojeny přes společné tóny:

Termín „Coltraine Changes“ obvykle označuje jakoukoliv 
harmonizaci, v které použijeme tóninovou symetrii o velké tercie. 
Sám Coltraine takto reharmonizoval některé známé standardy: 
Countdown je reharmonizací Tune Up (Davis), Satellite je podle 
základní harmonické kostry How High is the Moon, 26-2 je podle 
Confirmation, ad…



  



  

Sled tonalit:  B – G – Eb || G – Eb – B || Eb – G – B - Eb



  

Né všechny Coltrainovy 
skladby jsou ovšem tóninově 
symetrické: 

Např Moment´s Notice využívá 
tyto tóniky:
Eb – Db – Ab – Gb
Pokud bychom ale uvažovali i o 
tónikách, které vyjádřené nejsou 
(jsou z nich použity pouze 
progrese II – V), pak by tomu bylo 
asi takto:
(D) – Eb – (Gb)
(C) – Db – 
Cm – Ab – (Gb)
(F) – Gb -  (Eb) a při repetici na 
konci jen (F) – Eb
Pro tuto skladbu je spíše 
charakteristické použití progrese
 II – V, ovšem jako spodní průtah 
(Em7, A7 – Fm, Bb7 do Eb dur...) 



  

Cotrainova reharmonizace:
Sled tónik:  Bb – Gb – D
                   Ab – E – C
                   Gb – D – Bb



  

Satellite:. Zde jsou zachována pouze
Jednotlivá tonální centra



  

Zde kromě zachování základní harmonické 
struktury vidíme i motivickou spřízněnost 



  

Mnoho dalších jazzových skladatelů má symetrii, byť ne 
vždy úplnou, typicky: Shorter

Možné tóniky: Eb, Gb, Eb, E, B, Eb, Gb...



  

Další Shorter s 
neúplnou symetrií:

                  F – (Ab) -  A

                  ……………D

                   Db……….(B)

Neboli jakoby 
F, A, Db

Ale lze tu najít i celotónovost
Tedy jakoby 6 tonics 

systém..



  

Příklad symetrie o zv.4: Stravinskij: Petruška: 



  

Messiaenovo vidění tonální symetrie
     Olivier Messiaen (1908-1992) začal domýšlet do důsledků symetrii, kterou 

poznal u Debussyho a Ravela a pro svoji tvorbu často využívá systém, ve 
kterém dělí tonální prostor na vícero částí podle toho, jaký použije dělící interval. 
Odvodil takto sedm tzv. „Messiaenových“ módů, on je nazývá: 

     Módy s limitovanou transponovatelností (protože existuje jen omezený počet 
jejich transpozic, třeba celotónovky jsou vlastně jen dvě…)

1. celotónový, šest skupin po dvou 
notách, má dvě transpozice...

2. Zmenšený modus – 4 skupiny po třech notách (celý tón, půltón...), 
má tři transpozice, jako zmenšený akord, obsahuje dva módy...

3. Třetí modus  - dělený na tři skupiny po čtyřech,  tón, 1/2tón, 1/2tón, tón... 
Má čtyři transpozice (jako zvětšený akord), obsahuje vlastně tři mody...



  

4. Čtvrtý modus – půltón, půltón, malá tercie, půltón... 
Má šest transpozicí, jako tritonus a obsahuje čtyři módy....¨

5. Pátý modus – půltón, velká tercie, půltón... 
Má šest transpozicí, jako tritonus a obsahuje tři módy...

6. Šestý modus – tón, tón, půltón, půltón... 
Má šest transpozicí, jako tritonus a obsahuje čtyři módy...

7. Sedmý modus – půltón, půltón, půltón, tón, půltón... 
Má šest transpozicí, jako tritonus a obsahuje pět módů....



  

Ukázka ryze celotonové tonality (Debussy 2.preludium)



  

Tonální symetrie vzniklá z druhého modu:
Messiaen také zkoušel dávat „na sebe“ vícero stejných módů, ale tak, že 
některé začnou „od jinud“. Následující tři takty jsou všechny druhý modus, ale 
první dvě transpozice začínají malou sekundou, kdežto třetí začíná velkou s.:

Pokud tyto tři tónové řady sepíšeme pod sebe, vzniká typický „messiaenovský“ 
zvuk tonální symetrie tónik vzdálených od sebe o malou tercii (což už známe 
od Ravela nebo Debussyho), jenže tyto tóniky jsou durové i mollové:

Pokud bude třeba Fis tónika, bude Db, alias i G dominanta a B, alias Ab subdominanta:



  

Messiaen toto myšlení využívá v mnoha svých dílech. Všimněme se, že slavné
Téma „Bůh“ jeho díla Dvacet pohledů na 
ježíška je také „jen“ tonální symetrie,
Melodie je jednoduchá, jen jeden tón
Ais a jeden jediný pohyb nahoru a zase zpět:

V tomto, i v jiných dílech Messiaen pracuje často s „normálními“ harmonickými 
funkcemi (T, D, S), ale využívá také všechny příbuzné tóniky kolem základního
akordu: tedy následující tři řádky jsou jakoby tónika, dominanta, subdominanta. 



  

Využití harmonizace druhého modu:
Preludia – hned první (1928, jinak ještě dost „debussyovské“...)

3 malé liturgie – ukázka: třetí (čas 3:50, pak 7:17 – zde ještě „visící 
hlas“, protitomu Onde Martenot)



  



  



  

Tonální symetrie vzniklá z třetího modu:

•Třetí modus (tón, půltón, půltón) je symetrický po velkých terciích a jsou proto 
celkem čtyři transpozice. Messiaen využívá opětně nejen modus, ale i 
sekvence akordů vzniklé nakladením třech módů „na sebe“ v nějakém poměru, 
například zde: první příklad jedna z možností, jak zkombinovat všechny tři jeho 
transpozice, druhý příklad je z posledního dílu 20 pohledů na Ježíška, jak 
vidíme, horní dvě řady jsou stejné, dohromady tedy tvoří paralelní velké tercie.

V jazzu můžeme (s trochou dávky drzosti) použít třetí modus tam, kde se to 
harmonicky hodí, logicky nejlépe v Coltraine changes. Giant Steps jsou pouze 
Coltraine Changes (celá skladba využívá pouze tonality H – G – Eb), proto 
můžeme celou věc (ovšem opravdu s dávkou drzosti) „projet“ jen třetím 
módem, přičemž je otázka kterou jeho transpozici si vybrat:



  



  



  

Francouzští varhanní improvizátoři

 Často vycházejí z tonální symetrie, včetně kombinace Dur+moll…
 Kombinace s dalšími prvky (běžná chromatická terciová příbuznost 

apod.)
 Často prodlevy v různých hlasech – ale akordy se mění!! Například:
C vespod (akordy: C, Cm, Ab, Am, D7, DbMa apod…
C uvnitř (akordy: Ab, Am, C, Cm, F, Fm, D7, Dbma…)
C nahoře (akordy: C, Cm, Ab, Am, F, Fm, D7, Dbma…)
 - - při rozšíření jiný bas, nebo o devítky vznikají mnoho dalších…

 Registrace umožňuje více barevnosti v jednotlivých „vrstvách“

Varhaníci profesionálové: skládají zkoušky z improvizace v jednotlivých 
stylech, velká improvizační tradice, existují školy varhanní improvizace 
(Dupré a j. ). 



  

Ukázka varhanní improvizace s převahou tonální symetrie:
Philippe Lefebvre's Entree improvisation, Notre Dame, Paris, cca 2010 
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