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III. FORMY FIGURACYJNE 

 

A.   Technika figuracyjna 

 

Już w rozdziałach poprzednich wspominaliśmy o figuracji. Jej 

charakterystyczną cechą jest stosowanie w szybkim tempie nut drobnej wartości. 

Element melodyczny mieści się w całym zespole nut tworzących figurację, 

względnie tylko w pewnej ich części. Nadto zabiegi figuracyjne mogą być 

stosowane w akompaniamencie, wpływając na ożywienie przebiegu utworu. 

Przejawy figuracji są bardzo bogate i obecnie zajmiemy się nimi szerzej. 

Podkreślić należy jeszcze jeden szczegół: technika ta może mieć zastosowanie 

doraźne, lokalne, albo też może być stałą zasadą konstrukcyjną stosowaną w 

danym utworze. W tym drugim przypadku figuracja staje się czynnikiem 

formotwórczym. 

Rozpatrzmy najpierw przejawy figuracji z punktu widzenia melodycznego. 

Pamiętając stale, że do jej istoty należy szybki ruch drobnych wartości rytmicz-

nych, możemy ją ująć w pochody gamowe. W tym względzie mogą tutaj być 

wykorzystane zarówno pochody diatoniczne jak i chromatyczne. Łatwo domyślić 

się, że kompozytorzy nie stosują tej zasady w sposób sztywny. Pochód gamowy 

jest dla nich tylko punktem wyjścia, po czym dalszy bieg pochodu gamowego 

może ulegać licznym załamaniom i przeobrażeniom, tzn. pierwotny materiał 

/gama/ podlega ewolucji. 

Figuracja może wyrażać się krótkimi zwrotami melodycznymi, działającymi 

jako zasada poddana również prawom ewolucji. 

 

Technika figuracyjna ma również zastosowanie na płaszczyźnie elementu 

harmonicznego. Wyraża się ona w rozłożonych akordach. I ten rodzaj figuracji 

wykorzystywany jest przez kompozytorów w szerszym ujęciu, aniżeli mówi o 

tym zasada. W literaturze muzycznej spotykamy się bowiem z figuracjami, które 

są utworzone nie tylko z nut wchodzących w skład trójdźwięków, ale obejmują 

ponadto jeszcze nuty przejściowe, zamienne, opóźnienia, itd. 

Kiedy mówimy o figuracji opartej o element harmoniczny, musimy jeszcze 

dodać jeden jej przejaw również nawiązujący do elementu harmonicznego, ale 

użytego inaczej. Poprzednio mówiliśmy o zjawiskach harmonicznych z tym, że 

tworzące je nuty były użyte nie jednocześnie, lecz kolejno, a więc jako akordy 

rozłożone. Drugi sposób wykorzystania czynnika harmonicznego w figuracji 

polega na tym, że kompozytor posługuje się akordami i dopiero taka konstrukcja 

poddana jest szybkiemu ruchowi figuracyjnemu. 

 



 

 

Powiedzieliśmy wyżej, że konsekwentne stosowanie techniki figuracyjnej ma 

znaczenie formotwórcze. Mogłoby się wydawać, że utwór figuracyjny ze względu 

na swoją potoczystość, stałą zasadę ruchu i zmechanizowaną strukturę elementu 

rytmicznego jest pozbawiony możliwości podziału i nie nadaje się do ujęcia go w 

jakąś strukturę formalną. Wrażenie to jest pozorne. Do wydobycia istotnych  

szczegółów konstrukcji formalnej utworu figuracyjnego, nawet przy najbardziej  

konsekwentnie zastosowanej figuracji przyczynia się ustalenie stosunków harmo-

nicznych, na jakich utwór się opiera. Spotykamy takie utwory figuracyjne, w 

których kompozytor doprowadza snucie figuracji do nowej tonacji, np. 

dominanty. Osiągnąwszy ją stosuje w dalszym ciągu analogiczny materiał 

dźwiękowy, przenosząc go z powrotem do toniki, W ten sposób powstaje w 

oparciu o schemat harmoniczny T-D D-T podstawa do podziału całości na dwie 

części, tj. do stwierdzenia układu dwuczęściowego. W analogiczny sposób może 

powstać również układ trzyczęściowy. 

Innego gatunku podstawą do ustalenia przebiegu formalnego utworu 

figuracyjnego będzie wykorzystanie umieszczonego wewnątrz utworu fragmentu, 

w którym kompozytor odrzuca technikę figuracyjną i w jej miejsce stosuje inną. 

Przy analizie dzieła trzeba wziąć pod uwagę rolę tego fragmentu w ogólnym 

układzie utworu i jego wpływ na zewnętrzny układ całości. 

 

 


