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TEORIJA SETOV - UVOD 
doc. prof. PETER ŠAVLI 
 
OSNOVALEC ANALITIČNE TEORIJE: Allen Forte, univerza Yale, New Haven, 
Connecticut, ZDA.  
OSNOVNA LITERATURA: Allen Forte. The Structure of Atonal Music1. 
OSTALI TEORETIKI: Donald Martino, David Lewin, Milton Babbitt, Arthur Berger, Hubert 
Howe, Steven Gilbert, Joseph Strauss.  
OSNOVNA TEZA: teorija sloni na dejstvu, da je v temperiranem sistemu možno 
leksikografsko razvrstiti 222 različnih tonskih nizov. Ti imajo svoja razvrstitvena imena, 
natančno določene intervalske lastnosti, svoje podnize in nadnize (v sebi vključujejo manjše 
nize, ali pa so vkjučeni v večjih nizih) in svoje komplementarne nize. ( Izraz 'niz' nadomešča 
tuja deseda  'set').  
 

TEORIJA SETOV KOT ANALITIČNA TEHNIKA NA PODLAGI SCHENKERJANSKE 
ANALIZE 

 
Teorija setov je dobra podlaga za analitične pristope k glasbi 20. stoletja, ki na različne načine 
odstopa od diatonike. Allen Forte je svojo revolucionarno teorijo uporabil v analitični tehniki,  
ki upošteva kompozicijske zakonitosti in sledi skladbi ali njenim delom na več nivojih skozi 
celo trajanje danega primera. Allen Forte je eden od pionirjev schenkerjanske analize v ZDA2 
(poleg Ernesta Osterja, Oswalda Jonasa, Felixa Salzerja (ta s knjigo Structural Hearing iz leta 
1952) in teoretikov, ki so mu sledili: David Beach, Maurie Yeston, David Neumeyer in 
drugi). V analizi tonalne in atonalne glasbe uporablja schenkerjanski grafični pristop.3  Tu se 
na grafičen način prikazejo različni nivoji harmonske in s tem oblikovne strukture skladbe. Te 
analize upoštevajo zakonitosti kontrapunkta, pomensko hierarhijo posameznih marginalnih 
tonov in kadenčne skelete daljših odlomkov skladbe.  
Grafični prikaz harmonsko-melodične strukture temelji na premočrtnosti med notnimi 
vrednostmi in njihovim pomenom: čim večji je pomen določene note, tem večja je njena 
fiktivna vrednost v trajanju. Majhne okrasne note brez vratov so podrejene osminkam, te so 
vezane na četrtinke, te pa spet na polovinke, dokler se v zadnje planu ne pojavijo 
najpomembnejše note, ki pokažejo globalno melodično in kontrapunktično shemo, vse prej 
opisane note pa 'služijo' kot pojasnjevalci t eosnovne sheme. Tak postopek zahteva dosledno 
analizo in sprejemanje odločitev na podlagi kombinacije slušnega in razumskega dojemanja 
glasbe. Trije nivoji analize so grafično predstavljeni eden pod drugim, pri čemer je na 
najvišjem nivoju glasbeni primer v celoti. 
PRVI NIVO analize opredeli IZVENAKORDIČNE TONE – menjalne, prehajalne, 
povdarjene ali nepovdarjene. 
DRUGI NIVO opredeli akordične tone v hierarhiji, kot ga določata analitično uho in 
razmislek.  
TRETJI NIVO vsebuje glavno melodično linijo, ki se v soglasju z basom giblje prek t.i. 
strukturne dominante med začetno in končno toniko.  

                                                 
1 Forte, Allen. The Structure of Atonal Music. Yale University Press, New Haven: 1974 
2 Forte Allen. Introduction to Schenkerian analysis. Yale University Press, New Haven: 1982. 
 
3 Heinrich Schenker (1868 - 1935), poljsko-avstrijski teoretik, skladatelj in pianist. Glavna teza njegove teorije je 
ta, da dobro komponirano delo odseva svoj kontrapunktični in harmonski ustroj na raznih formalnih nivojih. 
Najgloblji nivo vsebuje osnovni melodični sestop (Urlinie) v toniko, pospremljeno z basovim postopom T-D-T 
(Bassbrechung). Površinska sfera skladbe vsebuje diminucije in prekomponiranje osnovne linije 
(Auskomponierung). Schenker je izdal več nepogrešljivih teoretičnih del in izjemno poglobljenih analiz. 
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TEORIJA SETOV KOT PODLAGA ZA KOMPOZICIJSKO TEHNIKO 
Vsi izsledki s področja teorije setov so na voljo tudi v procesih kompozicije. Predvsem 
pomagajo pri pripravi kompozicijskega materiala, kjer se lahko natančno diagnosticira 
harmonski potencial in hierarhijo skladateljevih melodičnih in harmonskih idej, pomaga pa 
tudi pri načrtovanju kontrapunktičnih rešitev. Pri tem je skladatelj svoboden, saj ob dobrem 
poznavanju svojega materiala lažje izbira in zavrača posamezne harmonsko-melodične 
vsebine, njihove transpozicije, inverzije itd. V svojih izsledkih sem največ odkril na področju 
kontrapunktičnih možnosti znotraj določenih transpozicijskih območij, ki določajo pogoje 
tonskega nabora. Najboljši skladatelji so bili v 20. stoletju vsak na svoj način korak pred to 
teorijo in so upoštevali elemente teorije setov, ne da bi pravzaprav poznali širši horizont 
svojega kompozicijskega delokroga. Tako so npr. Claude Debussy (1862 - 1918), Igor 
Stravinski (1882 - 1971), Béla Bartók (1881 - 1945) in Aleksander Skriabin (1872 - 1915) 
poznali zanimive načine uporabe t.i. 'oktatonične' oz. simetrične lestvice, Anton Webern 
(1883 - 1945) pa je svoje dvanajsttonske vrste oblikoval iz manjših med seboj enakih 
štiritonskih in tritonskih celic. Obstaja tudi veliko atonalnih skladb, ki se skušajo izmuzniti 
površnemu ušesu, a imajo vseeno svojo harmonsko logiko, ki deluje na višjem disonančnem 
nivoju, bolj oddaljenem od naravnega reda alikvotnih tonov in diatonične harmonije.  
 

I KAKO BEREMO TABELO? 
 
1) Teorija sloni na komplementarnosti dveh nizov znotraj dvanajsttonskega kromatičnega 
agregata: V vsaki vodoravni vrsti imamo par setov, transponiranih na 'C', kjer prva številka v 
prvem in četrtem stoplcu pomeni število tonov v posameznem nizu, v obeh pa skupaj 
dvanajst tonov, niza v isti vrsti sta komplementarna - se dopolnjujeta pod določeno 
transpozicijo. V tabeli imamo torej kombinacije 3. in 9. tonov, 4. in 8. tonov, 5. in 7. tonov, 6. 
in 6. tonov. teoretično pa tudi 11 in 1 ton ter 10 in dva tona. Najmanjši niz sestoji iz treh 
poltonov, postavljenih kromatično en zraven drugega (nosi ime 3-1), največji možni 
šesstonski niz pa je celotonska lestvica (z imenom 6-35). Kombinaciji 11 in 1 ton ter 10 in 
dva tona.sta trivialna, (niti ju ni v tabeli), ker manjši del obeh parov ni sposoben vsebovati 
harmonskih vsebin - potreboval bi namreč vsaj tri tone. Vseeno pa jih osebno resno jemljem v 
obzir, saj predstavljata nad-nize manjših nizov oz. kombinacij nizov, ki v oziru na celoten 
kromatični spekter igrajo nepogrešljivo vlogo. Osebno zelo upoštevam trenutke, ko 
'manjkajoči' ton vstopi v glasbeno tkivo. 
 
2) Obstaja 12 kombinacij 3 in 9 tonov, 29elementov 4 in 8 tonov, 38elementov 5 in 7 tonov in 
15+15+20 elementov 6 in 6 tonov. Dvajset izmed teh heksakordov je identičnih s sebi enakim 
komplementom, zato v tabelah nimajo svojega para in z njimi lahko gradimo dvanajsttonske 
sisteme iz dveh enakih polovic. Prav šesttonski nizi so izredno pomembni za analizo in 
kompozicijo dvanajsttonske glasbe, kjer delujejo principi komplementarnosti heksakordov-
šesttonskih nizov. Ti principi skrbijo za to, da se toni med seboj ne podvajajo in da med seboj 
ne tvorijo diatonskih, t.j. tonalnih pojavov kvintakordov - akordov, ki so grajeni iz intervalov 
terc. Osnove teh principov je ob Hauerjevih tropih razvil Arnold Schönberg, ki je leta 1925 
napisal Suito op. 25 za klavir, ki temelji na eni sami dvanajsttonski seriji. 
 
Skupaj imamo torej 208 nizov, ki jim prištejemo še naslednje, ki jih ni v tabeli: šest 
desettonskih nizov, šest njihovih komplementov (šest možnih intervalov s po dvemi toni), en 
enajsttonski niz (s trivialnim komplementom, ki sestoji iz enega tona in ga ne štejemo, ker 
nima nikakršnih primerjalnih lastnosti) in pa en sam dvanajsttonski niz, katerega komplement 
je v temperiranem sistemu enak 0. 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
POJASNILA OB TABELI : 
TONSKI RAZRED (t.r., angl. Pitch class)  
Definicija: izraz tonski razred opisuje abstrakten ton ne glede na njegov register oz. oktavo v 
frekvenčnem obsegu, poimenovan s številom med 0 in 11. Tonskih razredov je v 
temperiranem sistemu dvanajst in so zaradi jasnejših razmerij spremenjeni v arabske številke, 
kot sledi: (enharmonsko pretolmačenje ne) spremeni številke – dis=es, fis=ges, his=C=dses 
itd. NENADOMA IMAMO ZA VSE NIŽAJE IN VIŠAJE LE ENAJST CIFER! (namesto 
teoretičnih 30 znakov z možnimi višaji, dvojnimi višaji, nižaji in dvojnimi nižaji). Analitik 
spremeni tone v številke in zlahka ugotavlja prisotnost in odsotnosti tonov, saj enajst cifer 
hitreje zaznavamo, pri petju pa v mislih sledimo tonom na klavirskih tipkah. (enozložno petje 
cifer je možno takole in se dobro obnese: ni-en-dva-tri-štir-pe-še-se-os-dev-des-naj)  
 
C C# D D# E F F# G G# A A# H 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + e 
 
pri čemer '+' pomeni angl. 'ten' (plus je karikiran mali pisani 't'), 'e' pa 'eleven'.  
 
1) Nizi tonskih razredov (ntr, skrajšano 'nizi' oz. 'seti' ) so seštevki vseh tonov, uporabljenih v 
delčku ali v celoti glasbene materije. Navedeni so čimbolj skupaj drug ob drugem začenši 
z leve, kot da začenjajo na C (0) in so razvrščeni po vrsti v smeri navzgor. Navedba ntr. 
zastopa vse možne transpozicije in inverzije tega niza v vseh teoretično možnih 
melodičnih in kontrapunkti čno-harmoničnih variantah. Uho zlahka zasledi, da na vtis o 
določenem nizu vplivajo intervali v basu, v sopranu, gostota instrumentacije, dinamika, barva, 
ritem ipd. Zato lahko en in isti niz zveni na veliko različnih načinov, vendarle pa ostaja 
njegov harmonski potencial še vedno isti. 
 

primer: 
 
tonsk niz (t.n.) 3-2 s tonskimi razredi (t.r.) 0,1,3 - (C-Db-Eb) imenujmo ga A) - je možen, t.n. 
0-2-3 (C-D-Eb, imenujmo ga B) pa ne, ker ga že zastopa niz A v inverziji. (postop C-D-Eb 
začenši z Eb je isti kot C-Db-Eb, obrnjen na glavo, začenši na 'C'). V tabeli niza B torej sploh 
ne najdemo, ker je to transponirana inverzija niza A (C-Db-Eb). 

Kako to izvedemo računsko? 
 

  Iz 0- 2-3 izvedemo inverzjo tako, da vsakemu elementu najprej prištejemo razliko do 
števila 12, kar predstavlja njegov komplementarni interval: 
     12-10-9 Nato dobljeno inverzijo transponiramo (TR.) na TR. 3, (transponiramo za toliko, 
kolikor je največji interval niza) torej prištejemo 3 in dobimo: 
15-13-12, odštejemo 12, da pridemo do abstraktne oblike niza: 
  3-  1-  0. Kaže, da je to inverzija primera B, ki ga v tabeli nismo mogli najti. Postavimo ga v 
rastočo vrsto števik 0-1-3 in res dobimi niz, ki je istoveten z A). 
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2) prva številka v imenu pove, koliko  različnih tonov vsebuje niz, druga številka pove 
zaporedno (leksikografsko) številko niza, naslednje številke pa navedejo niz začenši s t.r. 0, 
torej na abstraktnem začetku niza, kjerkoli na klaviaturi in na katerikoli transpozici ji ali 
inverziji , gledano torej navzgor in tudi navzdol. 
 
3) Vsaka vrsta v tabeli prinese ob določeni transpoziciji vseh dvanajst tonov. Vsi nizi, ki so v 
tabeli v isti vrsti, so komplementarni - ob ustrezni transpoziciji ali inverziji zapolnjujejo vseh 
12 tonov. Edinole dvajset izmed heksakordov (šesttonskih nizov) nima para v svoji vrsti, kar 
pomeni, da z ustrezno transpozicijo ali inverzijo samega sebe tvorijo vseh dvanajst tonov. 
 
4) Dodatek 'Z' pomeni, da imata dva različna niza v isti vrsti enak intervalski vektor (isti 
harmonski potencial). Z vektorji lahko diagnosticiramo harmonski potencial tudi pri večjih 
in bolj kompliciranih nizih. 
 
5) V isti vrsti v tabeli je vsak manjši ntr. vsebovan v večjem nizu, kot rečeno v I/1 pa je 
hkrati tudi njegov komplement do vseh 12-ih tonov.  

Primer: ( '+' predstavlja deset, 'e' pa enajst) 
5-35 ⊂⊂⊂⊂ 7-35 
Glasbeni dokaz: niz c-des-es-f-ges-as-b (lokrijski modus, 0-1-3-5-6-8-+) transponiramo za 
polton nižje (vsakemu članu niza prištejemo enajst in po potrebi odštejemo dvanajst) in 
dobimo diatonični niz na belih tipkah: znotraj tega niza (h-c-d-e-f-g-a) obstaja pentatonski niz 
c-d-e-g-a, (tudi v treh transpozicijah C, F, in G) komplementarni niz., ki se dopolnjuje z 
nizom 7-35 v tabeli, pa se glasi fis-gis-ais-cis-dis. (6-8-+-1-3. Če mu odštejemo 6, dobimo 0-
2-4-7-9, pri čemer 1 štejemo kot trinajst, 3 pa kot petnajst, da sploh lahko odšetavamo) 
Numerični dokaz: 
(0,1,3,5,6,8,+)⊃(vsebuje)(0,2,4,7,9). Zakaj? 
T-1 (transpozicija za en ton nižje postavi niz v najbolj kompaktno obliko glede na znanji 
obseg seta): 
(e,0,2,4,5,7,9) 
(0,2,4,7,9)⊂(je vsebovan v) (e,0,2,4,7,9),     k.t.n (komplem. tonski niz v tabeli je 5-35 
(0,2,4,7,9) pod pogoji transpozicije: T6=6,8,+,1,3. Torej so črne tipke komplementarne belim, 
njihov niz pa je hkrati nujno vsebovan v belem, večjem nizu. 
 
 
 

II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOV 
 
 
 
INTERVALSKI RAZRED (i.r., angl. Interval class) 
 
Definicija: intervalski razred je številka, ki pomeni interval in hkrati njegov komplement. 
Poznamo šest intervalskih razredov (i.r.):  
i.r. 1, i.r. 2, i.r. 3, i.r. 4, i.r. 5 in i.r. 6.  

Primer: 
razdalja C-Es ali njen oktavni komplement Es-C je intervalski razred 3 (ker je sestavljena iz 
treh poltonov), pomeni pa katerikoli transpozicijo razdalje treh poltonov na klaviaturi - malo 
terco - in njene komplemente: veliko seksto, malo decimo, veliko tridecimo itd. Tritonus  
nima svojega komplementarnega intervala, ker se preslika na samega sebe (oktavo deli na 
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dva enaka dela). Če interval 0-6 (C-F#) transponiramo za 6, dobimo 6-0, kar je inverzija istih 
tonov. 
 
 
 
 
OSNOVNI NIZ TONSKIH RAZREDOV - skr. TONSKI NIZ  (t.n., angl. Pitch-class set) 
 
Definicija: osnovni (primarni) tonski niz je niz tonskih razredov (ntr), ki je sestavljen tako, da 
razdalje med člani niza rastejo proti desni začenši od t.r 0. T.i. razporejena oblika (angl. 
ordered set) zavzema realno (kakršnokoli) mesto v glasbenem delu v smeri navzgor ali 
navzdol, kjer so toni postavljeni po velikosti. 
 
Obstajajo trizvoki (12),  štiri- (29), pet- (38), šest- (50) sedem- (38) osem- (29) devet- (12) in 
desetzvoki (6, v Fortejevi tabeli niso navedeni). Obstaja seveda tudi enajstzvok, ki ima 
dvanajst transpozicij in v Fortejevi tabeli v tabeli tonskih nizov ni naštet. Skupaj z njim in s 
samim nizom dvanajstih tonov obstaja torej 222 nizov tonskih razredov.  
Definicija: vsak niz tonskih razredov (ntr) ima svoj komplementarni niz, zato so v tabeli 
postavljeni eden zraven drugega v isti vrsti.  
 
KARDINALNO ŠTEVILO: (k.š., angl. Cardinal number) 
Definicija: kardinalno število predhodi zaporednemu številu tonskega razreda in pove, koliko 
tonskih razredov vsebuje določen tonski niz. Npr. 3-12 pove, da gre za trizvočen niz, ki se 
nahaja na zaporedni številki 12, to je 0-4-8, oziroma zvečani trizvok.  
 
INTERVALSKI VEKTOR (i.v., angl. Interval vector) 
Definicija: intervalski vektor je zaporedje šestih številk, ki povedo, koliko možnih 
posameznih intervalskih razredov obstaja v določenem tonskem nizu.  
Vsak tonski razred ima svoje intervalske lastnosti opisane v t.i. intervalskem vektorju. 
Številke v intervalskem vektorju pomenijo število posameznih intervalov in njihovih 
komplementov (č5=7, m6=8, v6=9, m7=10, v7=11), ki jih določen tonski niz lahko proizvede 
in so naštete po zaporedju od male sekunde do tritonusa. Npr: tonski niz 4-27 (0-2-5-8) ima 
i.v. 012111. Ta podatek nam pove, da to sozvočje ne vsebuje male sekunde (ali velike 
septime), ima pa eno v2 (ali m7), dve m3 (ali V6), eno v3 (ali m6), eno č4 (ali č5) in en 
tritonus, ki se preslika sam nase, in je torej sam sebi komplement. (zato zadnjo cifro v i.v. 
vedno podvojimo, ker predstavlja tritonus. 
 
 
POD-NIZ ('je vsebovan')⊂  
 
Definicija: podniz je vsak niz, ki je vsebovan v večjem nizu. Npr. 4-28 je podniz od 8-28 
 
c-es-fis-a je vsebovan v: c-cis-dis-e-fis-g-a-hes, pa tudi v cis-d-e-f-g-as-hes-h (transp. za pol 
tona višje) t.i.oktatonična lestvica, v kateri se izmenjujeta polton in cel ton.). Sistem podnizov 
in nadnizov je zelo razvejan. Allen Forte je v postopkih analiz iskal t.i. nexus-set, tonski niz, 
ki ima znotraj analizirane skladbe v sestavu ali pod-sestavu tonskih nizov (set-komplex ali 
sub-set-komplex) 'v sorodu' največ tonskih nizov. Vzpostavil je tudi sistem razločevanja 
podobnosti med nizi enakih velikosti, ki je temeljil na podobnostih v intervalskem vektorju. 
 
NAD-NIZ ('vsebuje')⊃:  
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Definicija: Nad-niz je vsak niz, ki vsebuje manjši niz. Npr. ntr. 8-28 je nadniz niza 4-28, ta pa 
je nadniz niza 3-10 (1-3-6). V tem primeru je ntr. 4-38 neksus za 8-28 in 3-10. 
 
 
KOMPLEMENTARNI TONSKI NIZ (k.t.n.) 
Definicija: skupek vseh tonskih razredov (poenostavljeno: tonov) izven določenega niza 
tonskega razreda predstavljajo na ustrezni transpoziciji njegov komplementarni tonski niz. 
Npr: 7-35 (0,1,3,5,6,8,10) (diatonični dur v obliki tonskega niza, transponiran na h: h-c-a-g-f-
e-d) izvzema črne tipke na klavirju, ki predstavljajo t.n. 5-35: fis-gis-ais-cis-dis, torej 
pentatonsko lestvico. Ta dva tonska niza najdemo v tabeli v isti vrsti, kar pomeni, da 
diatonična (na H)in pentatonična lestvica (na F#) v razdalji čiste kvinte skupaj sestavljata 
kromatični agregat. V tabeli tonskih nizov so zaobjete prav vse možne lestvice, modusi in 
sozvočja znotraj temperiranega sistema. 
 
 
PRAVILO TONSKE ISTOVETNOSTI POD POGOJI TRANSPOZICIJE 
 
Definicija: Določen tonski niz bo imel v transponirani verziji toliko skupnih tonskih razredov 
(po domače: tonov z istim imenom), kolikršno je število intervalskega vektorja tega niza, 
navedeno za dotični transponirajoči interval, razen za transp. tritonusa (šest poltonov) Višina 
transpozicije se označuje s številom poltonov. Npr: TR2 pomeni transpozicijo za dva poltona. 
Definicija pove, koliko bo skupnih tonov, ne pa, kateri bodo ti toni.  
 
Če obstaja v intervalskem vektorju ničla, pomeni, da tega intervala v tem setu ni mogoče 
proizvesti. Zato bi transpozicija dotičnega tonskega niza za velikost tega vektorja in 
velikost njegovega komplementa ne proizvedla niti enega skupnega oz. enakega tona.  
 

Primer: 
Ntr. 4-27 (0-2-5-8), ima i.v. 012111. Če ga transponiramo za m2, (kjer najdemo i.v. enak nič), 
resnično ne najdemo nobenega skupnega tona.  
Poglejmo preizkus: 
0-2-5-8 (C-D-F-As) transponiramo navzgor za poltona (vsaki številki prištejemo 1) in dobimo 
1-3-6-9 (Cis-Dis-Fis-A) in navzgor za enajst poltonov (to je velika septima, ki je 
komplementarna mali sekundi) in dobimo  
e-1-4-7 (H-Cis-E-G), torej ni skupnih tonov. 
(števila, ki pri seštevanju presegajo 12, so podvržena modulu 12: zmanjšana so za 12, saj so 
tonski razredi abstraktni in je 12. ton enak tonu 0, 13 enak 1, 14 enak 2, 15 enak 3, 16 enak 4, 
17 enak 5, 18 enak 6, 19 enak 7, 20 enak 8, 21 enak 9, 22 enak 10, 23 enak 11, 24 enak 12 oz. 
0 itd): 
 
Ničla v intervalskem vektorju je pomembna pri heksakordih, kjer je to pravilo izrednega 
pomena zaradi komplementarnih zahtev dvanajsttonske harmonije. Intervalski vektor 
natančno diagnosticira harmonski potencial dotičnega niza, stopnjo disonance, podobnosti z 
drugimi nizi ipd. Tako se lahko kompozicijski material organizira glede na vsebovanost 
določenih intervalov, lahko gradimo kontraste ali podobnosti z istimi elementi glede na 
njihove transpozicije, lahko pa tudi uporabljamo skupne točke med navidezno raznorodnimi 
elementi. 
 
TR2  (2-4-7-+) prinese en skupni 'ton' D,  kar je v skladu z drugo cifro (1) v nizu intervalskih 
vektorjev. TR 10 (mala septima) prinese spet en skupen 'ton': +-0-3-6, to je 'ton' C.  Vidimo, 
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da skupni ton v primeru TR 10 ni isti kot v primeru T2, ampak sta si dva poltona narazen. 
Tako dobimo družino transpozicij istega seta, ki so v sorodstvenem razmerju s toni D oziroma 
C. 
 
TR3 (3-5-8-e) prinese dva skupna tona (F in As), kar je v skladu z i.v. 2 za malo terco: TR9 
(transpozicija za veliko seksto 9-e-2-5) prinese spet dva skupna 'tona': D in F. 'Ton' F je 
skupen obema transpozicijama in nosi zato določeno težo v procesu komponiranja.  
 
TR4 (4-6-9-0) vsebuje en skupen 'ton' (C),  kar je v skladu z i.v. 1 za v3: TR8 (transpozicija 
za malo seksto 8-+-1-4)  vsebuje z osnovno obliko tonskega niza en skupen 'ton' As :  
 
TR5 (transpozicija za čisto kvarto 5-7-+-1)  prinese en skupen ton F,  kar je v skladu z i.v. 1 
za č4: komplementarna transpozicija TR7 ( na čisti kvinti 7-9-0-3)   tvori en skupen 'ton' C:  
 
TR6 (transpozicija za tritonus 6-8-e-2) tvori dva skupna tona z osnovno obliko – 'tona' As in 
D je komplementarna sama s seboj. 
 
MODULO 12 
Definicija: vsako vsoto tonskih razredov, ki seže čez vsoto enajst, zmanjšamo za 12 in tako 
dobimo ime ustreznega  tonskega razreda. Npr. t.r.8 plus t.r. + (deset) prinese vsoto 
osemnajst. Minus dvanajst je šest.  
 
 

 
 

III. PRIMERI IZ LITERATURE: 
Št. 1) 
Claude Debussy: Preludij k favnovem popoldnevu (1894) (notni primer) 
PODSET 4-28 ⊂ 8-28 v taktih 4-5 in 7-8: 
toni cis-gis v klarinetih (transponirajo za m3 navzgor) in e-ais v oboah v t. 4 predstavljajo t-i- 
Tristanov (polzmanjšani) septakord ais-cis-e-gis, ki ima z akordom b-d-f-as v t. 5 dva skupna 
tona b in as, tona cis in e pa se pomakneta za polton navzgor. Oba akorda sta pravzaprav ntr. 
4-27, ki sta podniza oktatonične lestvice cis-d-e-f-g-as-b-h. Ta igra v genialni Debussyevi 
stvaritvi preroško vlogo, leta 1935 pa jo je v baladi g-mol za klavir kot t.i. zmanjšano lestvico 
uporabil F. Chopin. Tristanov akord tudi pove, kako zelo je bil Debussy pod urokom 
Wagnerjevega Tristana in se ga je za silo odrešil šele s svojo opero Pelleas in Melissande. 
 
Št. 2) dodatne identične particije oktatonske lestvice (notni primer) 
 
Št. 3): Igor Stravinski: Posvetitev pomladi (1913, št. 16-18) 
Osnovni niz v godalih, ki je repetitiven in ritmiziran, je strnjeni bikord E dura in prvi obrat Es 
dur domin. septakorda. Imamo ntr. 4-5-7-8-+-e-1, v osnovni obliki 0-1-3-4-6-7-9 (iv. 336333, 
ki je zelo izenačen). Pri št. 14 slišimo diatonično-oktatonični motiv 3-7 (v inverziji: +-8-5 v 
angleškem rogu (c.ingl), v osnovni obliki 0-2-5 in pa motiv v fagotih ntr. 4-18 (g-e-c- in e-g-
h, kar je urejen niz h-c-e-g, osnovni niz 0-1-5-8= ntr. 4-20) in basih ntr 5-22 (e-gis-h in g-c-e, 
ker je urejen niz h-c-e-g-gis, osnovni niz o-1-4-5-8, ntr. 5-21. to je nadniz fagotovega motiva. 
Oboe in trobente takt po št. 15 prinesejo kromatični motiv 5-1 ob godalnem septakordu in 
diatoničnem motivu. Kasneje nastopi še diatonično-oktatonični motiv f-g-as-b (osnovni niz o-
2-3-5). Vsi uporabljeni motivi nimajo tona D (razen okrasnih not na strani 14). 'Manjkajoči 
ton' D explodira čisto na koncu stavka.  
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Št. 4): Aleksander Skriabin: Sonata št. 9, op. 68 (notni primer) 
Razporejen niz v d. roki: f-g-gis-a-ais-h-cis, osnovni niz 0,2,3,4,5,6,8 = ntr. 7-8 je zrcalno 
simetričen in transponiran za tritonus v levi roki. Obe transpoziciji niza 7-8 tvorita niz 10-6, ki 
je identičen z Messiaenovim modusom z omejeno transpozicijo št. 7. 'Manjka' mu le še en 
tritonus do celotnega kromatičnega agregata. Tu gre za interval c-fis. Prav fis pričenja drugi 
motiv v t. 7, ki pa je transponiran na Bb (in ne na C). To je razporejeni invertirani niz B-a-g-
fis-es, osnovni niz 0,1,3,4,7, ntr 5-16  
PODSET 7-8 ⊂ 10-6 in 5-16 ⊂ 7-Z37 
 
Št. 5): Bela Bartok  
modeli α, β, γ, 1:5, 1:3, 1:2 (T=collection III, D=coll. I, S =coll. II) (notni primer) 
 
Št. 6: Anton Webern: Konzert op. 24, podniz 3-3 (0,1,4) ⊂ 6-20 (0,1,4,5,8,9) 
(notni primer) 
Dva podniza 3-3 sestavljata t.i. 'Magični heksakord' ntr. 6-20, ki ga je uporabljal tudi 
Schönberg. (Skladba je posvečena njemu) Webern je postopek primerjal z modelom 
Latinskega geometričnega palindroma   SATOR 

AREPO 
TENET 
OPERA 
ROTAS  

kjer je črka N horizontalni palindrom, na enak način pa beremo v levo, v desno, navzgor in 
navzdol. Skladba je prvi primer popolnega skladja fraktalnega principa med osnovnimi 
celicami in glasbeno obliko. Odločilno je vplivala na postopke t.i. totalnega serializma v 
krogu Messiaena in njegovih učencev Bouleza in Stockhausena. 
Slušni primer: Anton Webern, Koncert op. 24 
 
Prim. št. 7): Olivier Messiaen (notni primer) 
Les Offrandes oubliées (1930) Sedmi modus z omejeno transp. (10-6) z dodanim tonom E 
 
Prim. št. 8): Marij Kogoj  
'Malenkosti' za klavir, I/1, 'V naravi' (notni primer) 
 
Ekspresionistična skladba v navidez prosti pisavi v resnici govori skozi interval male terce, 
vsebuje pa naslednje motive: 3-2 (0,1,3) (as-g-f, t.2-3, es-d-c, b-a-g, t.13, t. 18) in ntr. 3-1 
(0,1,2), (razporejeni nizi: d-dis-e, t. 4-5, e-es-d, t.12, a-as-g, t.13, f-e-es, t.20-21) in njegov 
nadset 4-1 (0,1,2,3). Identična ntr. 6-Z29 se pojavita na višku skladbe na koncu in opisujeta 
notranji nemir, nesprostitev notranje energije. 
 
Prim. št. 9): Peter Šavli: Homage to Messiaen za klavir, t.1-10 (notni primer) 
Primer ilustrira izčrpanje simetričnih inverzno povezanih kombinacij dveh ntr. 4-27 z enim 
dodanim tonom. Tako dobimo različne pettonske nadnize, katerih podniz je ntr. 4-28 
 
 
doc. prof. Peter Šavli, petersavli@yahoo.com 
 


