FUGA

– to forma polifoniczna oparta na imitacji ścisłej i swobodnej, którą podstawą konstrukcyjna jest temat.
Klasyfikacja fug:
1.
wg ilości głosów – fugi dwugłosowe i wielogłosowe (najczęściej 3-4 gł.).
2.
wg. aparatu wykonawczego – fugi wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne.
3.
wg. ilości tematów – fugi jednotematowe (pojedyncze), dwutematowe (podwójne), trzytematowe (potrójne).
Współczynniki formalne fugi
1.
Temat T
2.
Odpowiedź O (może być tonalna – Ot lub realna – Or.)
3.
Kontrapunkt - Cp
4.
Łącznik – Ł (wyróżnia się łączniki zewnętrzne – Łz oraz wewnętrzne Łw, modulujące – Łm i niemodulujące –Łn).
5.
Ekspozycja (faza prezentacji głównych współczynników formy fugi z utrwaleniem tonacji głównej).
6.
Współczynnikami mogą być też również przekształcenia tematyczne np. inwersja I, augmentacja AT, diminucja DT, rak R. Można je
również określić, jako środki techniki polifonicznej.
7.
Kadencja bądź koda – jest to odcinek kończący fugę. Jedyne w tym współczynniku może ulec zwiększeniu liczba głosów.
Niestałe współczynniki formy fugi:
1.
Kontrekspozycja – podwojenie ekspozycji (zachodzi wtedy, gdy liczba pokazów tematu w tonacji głównej jest podwojeniem liczby
głosów w fudze).
2.
Epizod (rodzaj długiego łącznika)
3.
Kodetta – krótki łącznik występujący między pierwszym pokazem (dux) a drugim (comes).
Temat (dux)
Jest najważniejszym współczynnikiem fugi, myślą muzyczną o charakterystycznych cechach odnoszących się do:
1.
własności ruchowych (metro-rytmicznych)
2.
własności melodycznych
3.
własności harmonicznych
4.
własności wyrazowych
Ad.1
Pod względem metrycznym temat fugi barokowej rozpoczyna się na słabej części taktu, a kończy na mocnej. Wiąże się to z tym, że
rozpoczynanie na słabej części taktu wymusza wprowadzenie dodatkowego akcentu metrycznego, a tym samym umożliwia ,,wysłyszenie”
tematu wśród innych głosów.
Ze względów rytmicznych zaś można wyróżnić tematy:
•
jednorodne rytmicznie
•
różnorodne rytmicznie
•
zróżnicowane rytmicznie (Tematy zróżnicowane rytmicznie często charakteryzują się dominacją jakiejś wartości, a także tworzą układy
2-3 częściowe. Części te mogą być oddzielone pauzą lub wyodrębnione wg doboru wartości.).
Ad. 2
Właściwości melodyczne wyznacza:
•
stopień, którym się temat rozpoczyna i kończy (Tematy bachowskie rozpoczynają się I lub V stopniem gamy lub stopniami
przylegającymi do nich, a kończy się I, III lub V stopniem tonacji głównej lub tonacji o kwintę wyższej)
•
ambitus (rozpiętość dźwiękowa pomiędzy najniższym, a najwyższym dźwiękiem T). U Bacha dominują tematy o ambitusie między 6 i 8.
Ambitus posiada też zauważalny związek z ilością głosów fugi. Im głosów więcej tym ambitus mniejszy.
•
materiał dźwiękowy

Tematy z niepełnym materiałem diatonicznym (fuga IV cis-moll DWK I).

Tematy z pełnym materiałem diatonicznym (fuga II c-moll DWK I).

Tematy z niepełnym materiałem chromatycznym (fuga XVII f-moll DWK I)

Tematy z pełnym materiałem chromatycznym (12 półtonów; fuga XXIV h-moll DWK I)
•
typ formalny

Tematy z motywem czołowym rozwijanym z tego motywu (fuga II c-moll DWK I)

Tematy z motywem czołowym nierozwijanym z tego motywu (fuga XI F-dur DWK I)

Tematy o cechach kantylenowych (fuga VIII es-moll)

Tematy o cechach figuracyjnych, często z elementami progresji (fuga III Cis-dur DWK I)

Tematy rozwijane ewolucyjnie z motywu cząstkowego i poprzez rozdrabnianie wartości rytmicznych (fuga XIV fis-moll DWK I)

Tematy dwu – lub 3 – częściowe.

Tematy łączące w sobie cechy kilku typów formalnych.
Ad. 3
Ze względów harmonicznych wyróżnia się tematy na modulujące i niemodulujące.
Ad. 4
O własnościach wyrazowych tematów decydują wł. ruchowe i melodyczne.
•
Tematy figuracyjne (eksponowany czynnik ruchowy)
•
Tematy kantylenowe (eksponowany czynnik melodyczny)
Odpowiedź (comes)
Jest imitacją tematu o kwintę w górę lub kwartę w dół. Ma dwie odmiany: realna i tonalną. Odpowiedź realna to ścisła imitacja tematu.
Odpowiedź tonalna to imitacja tematu z zachowaniem zasad tzw. przeniesienia tonalnego. Typ odpowiedzi wyznacza budowa tematu. Do
każdego tematu można stworzyć tylko jeden typ odpowiedzi.
Odpowiedź realną wyznacza temat niemodulujący, rozpoczynający się I st. oraz nie zawierający skoku z I st. na V st. lub odwrotnie. Uwaga!
Warunki te działają łącznie.
Odpowiedź tonalną wyznacza zaś temat, który jest modulujący, lub zaczyna się V st. lub zawiera skok z I st. na V st. lub odwrotnie. Każdy z
tych warunków z osobna wywołuje odpowiedź tonalną, choć możliwe jest, że w temacie wystąpi równocześnie kilka z tych warunków.
1)
Gdy temat rozpoczyna się piątym stopniem gamy wówczas w odpowiedzi przypada na niego pierwszy, a od kolejnego dźwięku tematu
przeniesienie następuje o 5 do góry. Odpowiedź moduluje od tonacji głównej do dominantowej.
2)
Gdy temat zawiera ważny metrycznie skok ze stopnia 1 na 5 lub odwrotnie wówczas na stopień 1 w temacie w odpowiedzi jest 5, na 5
odpowiada 1, a pozostałe dźwięki przeniesione są o 5 do góry. Odpowiedź moduluje od tonacji głównej do dominantowej.
3)
Gdy temat moduluje, początkowa niemodulacyjna cześć tematu przeniesiona jest o 5 do góry, a część druga - modulująca o kwartę
wyżej. Odpowiedź moduluje od tonacji dominantowej do głównej.

Kontrapunkt
Jest to linia tematyczna towarzysząca tematowi lub odpowiedzi. Kontrapunkt pełni rolę podrzędną w stosunku do tematu; jego rolą
jest pomoc w wyjaśnieniu treści harmonicznej oraz uzupełnienie rytmiczne tematu. Zazwyczaj linia kontrapunktu płynnie wywodzi
się z tematu i dość często korzysta z pomysłów w nim zawartych. Bywają jednak również linie kontrapunktyczne, które w stosunku
do tematu zachowują się w sposób kontrastujący. Kontrapunkty mogą by: stałe (czyli niezmienne na przestrzeni całej fugi), zmienne
lub o cechach stałości.
Kontrapunkt wielokrotny
Jest to konstrukcja polifoniczna, która jest powtórzeniem innego fragmentu utworu (może to być łącznik) z innym układem głosów.

Kontrapunkt wielokrotny posiada następujące zastosowanie w fudze:
- Pojawia się gdy fuga zawiera na całej przestrzeni stałe kontrapunkty, które wraz z tematem tworzą taką konstrukcję.
- W łącznikach lub pomiędzy różnymi łącznikami.
Łączniki
Można je podzielić wg dwóch kryteriów: harmonicznego i miejsca występowania
- wg. kryt. harmonicznego łączniki można podzielić na modulujące (Łączące pokazy tematów w różnych tonacjach) i niemodulujące
(łączące pokazy tematów w tej samej tonacji).
- wg. kryt. położenia można podzielić łączniki na zewnętrzne (rozdzielające części fugi) i wewnętrzne (przebiegające w ramach
jednej części fugi).
Dodatkowym kryterium jest kryterium formalne, to znaczy mówiące o wewnętrznej budowie łącznika. Wg. tego kryterium
wyróżniamy łączniki proste (przebiegi jednoczęściowe, jednorodne materiałowo i fakturalnie) i złożone (cechy opozycyjne).
Szczególnym, rzadko występującym rodzajem łącznika zewnętrznego (zwykle modulującego), jest epizod (dużych rozmiarów –
kilkanaście do kilkadziesiąt taktów). Epizody powiązane są materiałowo z tematem lub kontrapunktem. Wyróżnia się epizody o
cechach preludyjnych (budowane swobodnie) i epizody o cechach ścisłej konstrukcji (z zastosowaniem takich środków, jak imitacja,
progresja, czy kontrapunkt wielokrotny). Epizody występują w charakterze łączników zewnętrznych.
Cechy łączników
1.
nawiązywanie materiałowe do tematu lub (i) kontrapunktów (do rzadkości należą łączniki budowane w oparciu o nowy
materiał)
2.
uproszczenie fakturalne w stosunku do poprzedzającego przebiegu (eliminacja jednego lub dwóch głosów bądź uproszczenie
rytmiczne), w konsekwencji zmniejszenie poziomu dynamicznego,
3.
operowanie krótkimi motywami,
4.
częste stosowanie progresji (wzór + dwa powtórzenia, drugie zmienione)
5.
wzajemne pokrewieństwo (występowanie kontrapunktu wielokrotnego w obrębie jednego łącznika lub pomiędzy łącznikami)
Przekształcenia tematyczne
Typy:
1.
zewnętrzne – inaczej harmoniczne
2.
wewnętrzne – inaczej polifoniczne
Ad. 1
Przekształcenia harmoniczne polegają na modulacyjnych lub niemodulacyjnych pokazach tematu, a więc w innej tonacji, bądź od
innego stopnia gamy. Przekształcenia harmoniczne należą do najbardziej typowych i występują niemal w każdej fudze. Jest rzeczą
charakterystyczną, że krąg tonacji w fugach bachowskich jest zawsze blisko spokrewniony z tonacją główną, oznacza to, że w fudze
bachowskiej nie spotykamy się z pokazem tematu w takiej tonacji, która nie byłaby jednym z akordów triady lub akordów
pobocznych w tonacji głównej.
W przypadku, gdy pojawia się tonacja inna niż podana wg powyższej zasady, wtedy mamy do czynienia po prostu z odpowiedzią, a
sam temat jest w tonacji określonej wg powyższych zasad.
Ad. 2
Przekształcenia wewnętrzne tematu obejmują przekształcenia ścisłe: inwersje, augmentacje, diminucje, rak i stretta (kanony tematów)
oraz swobodne (drobne deformacje melodyczne, rzadziej rytmiczne lub skracanie tematu, rzadziej wydłużanie). Stretta są najbardziej
złożoną grupą przekształceń wewnętrznych tematu. Dlatego klasyfikację strett przeprowadza się analogicznie jak klasyfikację
kanonów:
stretto dwugłosowe
a) w ruchu prostym (odmianę wyznacza interwał pomiędzy pierwszym dźwiękiem dux i comes)
b) w ruchu przeciwnym (odmianę określa dźwięk wspólny dla dux i comes, który wyznaczamy dzieląc odległość między pierwszym
dźwiękiem dux i comes na połowę, jeżeli interwał jest parzysty wówczas rozpatrujemy jego przewrót)
c) w augmentacji lub diminucji (odmiana zależy od tego czy zastosowany jest ruch prosty, czy przeciwny)
stretto wielogłosowe
a)
I typu (jeśli relacje pomiędzy kolejno wprowadzanymi parami głosów są takie same co do rodzaju imitacji, odmiany
imitacji i opóźnienia w wejściu głosów)
b)
II typu (jeśli relacje pomiędzy kolejno wprowadzanymi parami głosów są różne co do rodzaju imitacji, odmiany imitacji
i opóźnienia w wejściu głosów).
Kryteria wg których charakteryzuje się stretta:
- rodzaj imitacji
- odmiana imitacji
-opóźnienie czasowe w wejściu głosów
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EKSPOZYCJA to pierwsza częścią fugi, w której wprowadzane są kolejne głosy pokazem tematu lub odpowiedzi zazwyczaj
na zasadzie przemienności. Temat lub odpowiedź muszą wystąpić co najmniej raz w każdym głosie. W ekspozycji temat
występuje zawsze w tonacji głównej, a odpowiedź w dominantowej. Ekspozycja może być:
a)
kompletna – zawiera w sumie tyle pokazów tematu i odpowiedzi ile jest głosów w fudze,
b)
nadkompletna – posiada większą liczbę pokazów tematów i odpowiedzi niż liczba głosów w fudze, ale co
najmniej jeden pokaz w każdym głosie. Maksymalna ilość pokazów nie może przekroczyć liczby wynikającej z
następującego wzoru: ilości głosów fugi x 2 – 1.
W ekspozycjach fug z I tomu Das Wohltemperierte Klavier nie spotyka się polifonicznych przekształceń tematu.
Jeżeli na początku fugi występuje więcej pokazów tematu w tonacjach głównej i odpowiedzi w tonacji o kwintę wyższej niż
liczba wynikająca z powyższego wzoru to zachodzi podejrzenie, że istnieje kontrekspozycja.
KONTREKSPOZYCJA zachowuje niektóre cechy obowiązujące dla ekspozycji (zawiera pokazy tematów są w tonacji
głównej, a odpowiedzi w dominantowej; może być kompletna lub nadkompletna). Nie jest jednak wiernym powtórzeniem
ekspozycji - charakteryzuje się większą swobodą budowy. Pomiędzy ekspozycją, a kontrekspozycją mogą zachodzić
następujące różnice:
•
inna kolejność wprowadzania tematów i odpowiedzi
•
temat lub odpowiedź w kontrekspozycji nie muszą się pojawić w każdym głosie,
•
inny plan harmoniczny, np. TDT  DTD,
•
inne metrycznie miejsce wprowadzania tematu lub odpowiedzi (wyłącznie w taktach złożonych),
•
zmiana rodzaju kontrapunktu (ekspozycja – k. stały, kontrekspozycja – k. zmienny lub odwrotnie),
•
zmiany w budowie samego tematu, zwłaszcza jego początku i zakończenia
•
wprowadzenie prostych przekształceń polifonicznych tematu, a więc jego inwersji lub najprostszych strett
dwugłosowych (w oktawie, kwincie)
•
w kontrekspozycji mogą wystąpić różne rodzaje odpowiedzi (tonalna i realna).
W kontrekspozycji występuje zawsze kilka z powyższych różnic (najczęściej dwie lub trzy). Różnice ekspozycji od
kontrekspozycji zawarte na powyższej liście ułożone są w kolejności od bardziej popularnych do mniej popularnych.
DALSZE CZĘŚCI (PRZEPROWADZENIA) FUGI JEDNOTEMATOWEJ
Po ekspozycji następują dalsze części fugi. Następstwo dalszych części nie podlega ścisłym prawidłowościom. Każda fuga
bachowska ma jednostkowy kolejność niepowtarzalny charakter. Zwykle ma charakter modulacyjny, dlatego często
spotykany jest układ trzyczęściowy: tonacja główna - część modulacyjna – powrót do tonacji głównej. U Bacha można
wyróżnić następujące typy formalne fug jednotematycznych:
1)
fuga z przekształceniami harmonicznymi tematu.
2)
fuga z przekształceniami polifonicznymi tematu.
3)
fuga z przekształceniami polifoniczno-harmonicznymi tematu.
4)
fuga z kontrekspozycją.
5)
typ mieszany – fuga z kontrekspozycją i określonymi przekształceniami tematu.
TECHNIKA ANALIZY FUGI
1.
Ogólny opis fugi (autor, nr w zbiorze, tonacja, ilość głosów, ilość taktów, metrum).
2.
Określenie typu formalnego fugi (podział na części, kryteria podziału).
3.
Charakterystyka ekspozycji:
a)
rodzaj ekspozycji (kompletna czy nadkompletna),
b)
plan harmoniczny (kolejność wejść T i O),
c)
kolejność wejścia głosów,
d)
opis tematu: własności ruchowe, melodyczne, harmoniczne, wyrazowe),
e)
charakterystyka odpowiedzi (powody użycia danego typu odpowiedzi),
f)
charakterystyka kontrapunktów (stosunek materiałowy do tematu – zależności, podrzędności lub
równorzędności, stałość – zmienność),
g)
charakterystyka łączników wewnętrznych i łącznika zewnętrznego (materiał: ewentualne pokrewieństwo do
tematu lub kontrapunktu, harmonika: tonacja docelowa, sposób modulacji: w przypadku progresji – plan
harmoniczny)
4.
Dalszy tok analizy zależy od typu formalnego fugi:
a)
W przypadku fugi z przekształceniami harmonicznymi należy:
•
podać tonację kolejnych pokazów tematu,
•
określić wzajemną zależność następujących tonacji.
b)
W przypadku fugi z przekształceniami polifonicznymi należy:
•
opisać kolejne przekształcenia,
•
uporządkować je od najprostszych do bardziej skomplikowanych.
c)
W przypadku fugi z przekształceniami polifoniczno-harmonicznymi – postępujemy wg. podpunktów a i b.
d)
W przypadku fugi z kontrekspozycją trzeba:
•
podać różnice między ekspozycją, a kontrekspozycją, dalsze części analizujemy sposobem
zależnym od napotkanych przekształceń.
5.
Scharakteryzować kontrapunkty i łączniki w dalszych częściach.
6.
Wnioski końcowe.

EKSPOZYCJA to pierwsza częścią fugi, w której wprowadzane są kolejne głosy pokazem tematu lub odpowiedzi zazwyczaj
na zasadzie przemienności. Temat lub odpowiedź muszą wystąpić co najmniej raz w każdym głosie. W ekspozycji temat
występuje zawsze w tonacji głównej, a odpowiedź w dominantowej. Ekspozycja może być:
c)
kompletna – zawiera w sumie tyle pokazów tematu i odpowiedzi ile jest głosów w fudze,
d)
nadkompletna – posiada większą liczbę pokazów tematów i odpowiedzi niż liczba głosów w fudze, ale co
najmniej jeden pokaz w każdym głosie. Maksymalna ilość pokazów nie może przekroczyć liczby wynikającej z
następującego wzoru: ilości głosów fugi x 2 – 1.
W ekspozycjach fug z I tomu Das Wohltemperierte Klavier nie spotyka się polifonicznych przekształceń tematu.
Jeżeli na początku fugi występuje więcej pokazów tematu w tonacjach głównej i odpowiedzi w tonacji o kwintę wyższej niż
liczba wynikająca z powyższego wzoru to zachodzi podejrzenie, że istnieje kontrekspozycja.
KONTREKSPOZYCJA zachowuje niektóre cechy obowiązujące dla ekspozycji (zawiera pokazy tematów są w tonacji
głównej, a odpowiedzi w dominantowej; może być kompletna lub nadkompletna). Nie jest jednak wiernym powtórzeniem
ekspozycji - charakteryzuje się większą swobodą budowy. Pomiędzy ekspozycją, a kontrekspozycją mogą zachodzić
następujące różnice:
•
inna kolejność wprowadzania tematów i odpowiedzi
•
temat lub odpowiedź w kontrekspozycji nie muszą się pojawić w każdym głosie,
•
inny plan harmoniczny, np. TDT  DTD,
•
inne metrycznie miejsce wprowadzania tematu lub odpowiedzi (wyłącznie w taktach złożonych),
•
zmiana rodzaju kontrapunktu (ekspozycja – k. stały, kontrekspozycja – k. zmienny lub odwrotnie),
•
zmiany w budowie samego tematu, zwłaszcza jego początku i zakończenia
•
wprowadzenie prostych przekształceń polifonicznych tematu, a więc jego inwersji lub najprostszych strett
dwugłosowych (w oktawie, kwincie)
•
w kontrekspozycji mogą wystąpić różne rodzaje odpowiedzi (tonalna i realna).
W kontrekspozycji występuje zawsze kilka z powyższych różnic (najczęściej dwie lub trzy). Różnice ekspozycji od
kontrekspozycji zawarte na powyższej liście ułożone są w kolejności od bardziej popularnych do mniej popularnych.
DALSZE CZĘŚCI (PRZEPROWADZENIA) FUGI JEDNOTEMATOWEJ
Po ekspozycji następują dalsze części fugi. Następstwo dalszych części nie podlega ścisłym prawidłowościom. Każda fuga
bachowska ma jednostkowy kolejność niepowtarzalny charakter. Zwykle ma charakter modulacyjny, dlatego często
spotykany jest układ trzyczęściowy: tonacja główna - część modulacyjna – powrót do tonacji głównej. U Bacha można
wyróżnić następujące typy formalne fug jednotematycznych:
6)
fuga z przekształceniami harmonicznymi tematu.
7)
fuga z przekształceniami polifonicznymi tematu.
8)
fuga z przekształceniami polifoniczno-harmonicznymi tematu.
9)
fuga z kontrekspozycją.
10) typ mieszany – fuga z kontrekspozycją i określonymi przekształceniami tematu.
TECHNIKA ANALIZY FUGI
7.
Ogólny opis fugi (autor, nr w zbiorze, tonacja, ilość głosów, ilość taktów, metrum).
8.
Określenie typu formalnego fugi (podział na części, kryteria podziału).
9.
Charakterystyka ekspozycji:
a)
rodzaj ekspozycji (kompletna czy nadkompletna),
b)
plan harmoniczny (kolejność wejść T i O),
c)
kolejność wejścia głosów,
d)
opis tematu: własności ruchowe, melodyczne, harmoniczne, wyrazowe),
e)
charakterystyka odpowiedzi (powody użycia danego typu odpowiedzi),
f)
charakterystyka kontrapunktów (stosunek materiałowy do tematu – zależności, podrzędności lub
równorzędności, stałość – zmienność),
g)
charakterystyka łączników wewnętrznych i łącznika zewnętrznego (materiał: ewentualne pokrewieństwo do
tematu lub kontrapunktu, harmonika: tonacja docelowa, sposób modulacji: w przypadku progresji – plan
harmoniczny)
10. Dalszy tok analizy zależy od typu formalnego fugi:
a)
W przypadku fugi z przekształceniami harmonicznymi należy:
•
podać tonację kolejnych pokazów tematu,
•
określić wzajemną zależność następujących tonacji.
b)
W przypadku fugi z przekształceniami polifonicznymi należy:
•
opisać kolejne przekształcenia,
•
uporządkować je od najprostszych do bardziej skomplikowanych.
c)
W przypadku fugi z przekształceniami polifoniczno-harmonicznymi – postępujemy wg. podpunktów a i b.
d)
W przypadku fugi z kontrekspozycją trzeba:
•
podać różnice między ekspozycją, a kontrekspozycją, dalsze części analizujemy sposobem
zależnym od napotkanych przekształceń.
11. Scharakteryzować kontrapunkty i łączniki w dalszych częściach.
Wnioski końcowe.

