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Leiðbeinandi: Sigurður Flosason  

 Haustönn 2020  



 

Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um lýdísk-krómatísku kenninguna um tónskipulag sem er 

hljómfræðikenning sem tónskáldið og hljómfræðingurinn George Russell setti fram um 

miðbik tuttugustu aldar. Gerð er grein fyrir grunnþáttum kenningarinnar, hvernig hún kemur 

út í framkvæmd, annars vegar í verkum George Russells og Miles Davis en hins vegar hvaða 

áhrif hún hafði á sögu djasstónlistar. Gagnrýni á kenninguna er skoðuð og athugað hvort og 

hvernig hún getur nýst við kennslu. Meginheimildir eru bók Russells, The Lydian Chromatic 

Concept of Tonality og bók Eric Nisenson The Making of Kind of Blue: Miles Davis and his 

Masterpiece. Auk þess er stuðst við greinar um efnið og fjölda dæma úr djasssögunni. Helstu 

niðurstöður eru þær að kenningin sé ágætur leiðarvísir og hugmyndabanki fyrir 

spunatónlistarmenn en að hún komi ekki í stað hefðbundinnar djasshljómfræði þó að hún 

geti verið áhugaverð viðbót við hana. Ekki borgar sig að læra kenninguna frekar en viðtekna 

djasshljómfræði. Forsendur kenningarinnar eru nokkuð ótraustar og ekki hægt að taka allan 

vafa um áhrif hennar á djasssöguna þrátt fyrir að höfundar meginheimildanna tveggja telji 

þau talsverð. Hún er þó áhugaverð hugmynd í tónlistarsögunni sem vert er að gefa gaum.  
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Abstract 

This essay is about The Lydian Chromatic Concept of Tonality, a music theory first put forth 

by the author George Russell in 1953. The foundations of the theory are discussed along 

with its practical use by George Russell and Miles Davis. The general impact of the theory 

on jazz is discussed with special focus on Miles Davis’ album Kind of Blue. Subsequently a 

discussion on the viability of the theory’s application for teaching follows, along with some 

general thoughts and criticisims. The main sources used in this essay are The Lydian 

Chromatic Concept of Tonality and The Making of Kind of Blue: Miles Davis and his 

Masterpiece by Eric Nisenson along with shorter papers on the subject and a plethora of 

examples from jazz history. The main conclusions are that although the theory can be used 

as a guide and reference for improvisation it is not an effective replacement for conventional 

jazz theory. The theory’s foundations are somewhat ambiguous and there is no concrete 

proof for it’s impact on jazz history as claimed by the authors of the two main sources. The 

theory is however an interesting chapter in the history of jazz. 
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1. Forskriftir 

Efahyggjumaðurinn Sextus Empeirikos sem uppi var á annarri öld eftir Krist var 

tónlistarfræðingur í hjáverkum. Í verki sínu Gegn tónlistarmönnum sannaði hann að tónlist 

væri ekki til.1 Rök hans fyrir því voru að fyrst að tónlist verður til úr engu og hverfur inn í 

ekkert getur hún ekki verið til, enda hefur hún þar með enga orsök.2 Bæði fyrir og eftir hans 

tíð hafa tónlistarfræðingar verið að fást við kenningarsmíðar um eðli tónlistar en þær virðast 

enn eiga eftir að ná í skottið á raunveruleikanum og fanga það sem felst í tónlist á hreyfingu. 

Þess í stað hafa kenningasmiðir búið til æ flóknari kerfi sem fást við að skýra hvað á sér stað 

í tónverkum í kyrrstæðum einingum. Út frá slíkum greiningum má búa til hentugar forskriftir 

eða tónsmíðaaðferðir, en slík kerfi urðu nokkuð mörg á tuttugustu öld. Tólf tóna kerfi eða 

seríalismi Schoenbergs önnur, „Tækni tónlistartungumálsins“ eftir Messaien enn önnur, 

Pierre Boulez fann upp margföldunarkerfi sitt og vafalaust mætti telja upp fleiri slík dæmi.3 

4  5  Í djassheiminum áttu sér stað svipaðar forskriftartilraunir. „Harmolodics“-kenning 

Ornette Colemans er ein slík, þó raunar megi deila um hvort hún eigi rétt á því að vera kölluð 

kenning frekar en réttlæting Colemans á takmarkalausu frelsi sínu við spilamennsku, en bók 

hans um kenninguna kom aldrei út.6  

Undir lok bebop-tímabilsins um miðja 20. öld spratt svo fram hljómfræðikenning 

sem reyndi að fanga hljómfræði djasstónlistarinnar sem illa hafði gengið að ná utan um fram 

að þessu með hefðbundinni hljómfræði. Höfundur hennar, tónlistarmaðurinn George Russell 

(1923-2009), gaf út bókina The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organisation árið 

1953.7 Í henni leitaðist hann við að setja fram hljómfræðikenningu sem fangað gæti kjarna 

spunatónlistar.  

 
1 Sextos Empeirikos, í Against musicians, b. 6, 11 b. (Stoic Therapy), sótt 6. nóvember 2020, 
https://www.stoictherapy.com/resources-against#6. 
2 Julian Silverman, „WHAT THEORY SAYS AND WHAT MUSICIANS DO – SOME THOUGHTS ON THE 
GEORGE RUSSELL EVENT“, Tempo 57, tbl. 226 (október 2003): 33, 
https://doi.org/10.1017/S0040298203000329. 
3 „Arnold Schoenberg“, í Wikipedia, sótt 12. nóvember 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schoenberg. 
4 „George Russell (composer)“, í Wikipedia, sótt 12. nóvember 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Russell_(composer). 
5 „Pierre Boulez“, í Wikipedia, sótt 12. nóvember 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez. 
6 „Harmolodics“, í Wikipedia, sótt 6. nóvember 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Harmolodics. 
7 George Russell, George Russell’s Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, 4th ed. (Brookline, 
Mass: Concept Pub. Co, 2001). 
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Kind of Blue og lýdísk-krómatíska kenningin 

Margir vilja meina að kenning Russells hafi haft mikil áhrif á djass um þær mundir sem hún 

kom út og hafi í raun enn. Í því samhengi ber fyrst ber að nefna meistarastykki Miles Davis, 

Kind of Blue (1959), en meira um þá plötu síðar.8 Ein þekktasta plata saxófónleikarans John 

Coltrane, A Love Supreme (1965), er undir áhrifum kenningarinnar og eins nýtir 

píanóleikarinn Bill Evans hugmyndir hennar í lögum á borð við „Re: Person I Knew“ og 

„Peace Piece“ (1958).9 Einnig hefur japanska tónskáldið Tōru Takemitsu (1930-1996) lofað 

kenninguna og sagt hana hafa haft mikil áhrif á sig, kenningin sé „heimspeki tónlistar eða 

jafnvel ljóð.“10 

Í þessari ritgerð verður fjallað um lýdísk-krómatísku hugmynd Russells um 

tónskipulag og reynt að svara því í hverju hún felst, hvernig hún kemur út í framkvæmd og 

hvernig hún hefur verið gagnrýnd. Eins verður farið yfir þau áhrif sem kenningin hefur haft 

á djasstónlist og þróun hennar frá bebop-tímabilinu og hvernig kenningin getur nýst til 

kennslu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 „Kind of Blue“, í Wikipedia, sótt 5. nóvember 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Kind_of_Blue. 
9 Eric Nisenson, The Making of Kind of Blue: Miles Davis and His Masterpiece, 2000, 51. 
10 „George Russell (composer)“. 
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2. Lýdísk-krómatíska kenningin um tónskipulag 

 

Lýdísk-krómatíska kenningin um tónskipulag er fyrsta tónfræðikenningin sem tekst á við að 

útskýra hljómfræði djasstónlistar frá grunni, en Forte greining hafði áður verið aðlöguð 

djasstónlist í Berkleeháskóla frá 1945.11 Kenningin þróaðist um árabil í förum höfundarins 

George Russell, reyndar nánast til dauðadags hans, en hún kom fyrst út á bók árið 1953.12 

Nokkrar útgáfur hafa komið út síðan og í þessari ritgerð er stuðst við lokaútgáfu höfundar 

frá árinu 2001.13 Að sögn höfundar er kenningin: 

 

(…) kerfi tónauðlinda sem djasstónlistarmaðurinn getur sótt í til þess að skapa sínar snarstefjuðu línur. 

[Kenningin] er eins og litaspjald listmálara: málningin og litirnir, í formi skala og/eða tónbilamótíva, 

sem bíða þess að verða blandaðir af spunatónlistarmanninum. Líkt og listamaðurinn þarf 

djasstónlistarmaðurinn að læra tæknina við litablöndun sinna viðfangsefna. Hin lýdíska kenning um 

tónskipulag er krómatísk hugmynd sem aflar tónlistarmanninum þekkingar á heildarhljóðrófi tónalita 

sem tiltækir eru í jafnstillingarkerfinu. Hún inniber engar reglur um hvað á eða á ekki að gera. Hún er 

því í raun ekki kerfi, heldur frekar sjónarmið eða heimspeki tóntegunda sem vonað er að nemandinn 

finni sína eigin rödd í. Nemandanum er gerð grein fyrir allri hinni krómatísku stöðu sem umleikur 

hljóm (lóðrétt) eða tónmiðjunni (lárétt). Gert er ráð fyrir því að þessi þekking frelsi nemandann undan 

melódískum hömlum sínum og hjálpi honum að komast hugvitsamlega inn í kenninguna og skilja í 

heild hið krómtíska sköpunarverk.14 

 

Þetta er þó ekki einfalt verk enda er markmiðið að skilja hið krómatíska sköpunarverk í heild 

sinni ævistarf. Kenningin spratt að sögn höfundar upp úr samtali sem hann átti við bandaríska 

trompetleikarann og tónskáldið Miles Davis sem kvaðst vilja læra alla hljóma sem til væru. 

Þótti Russell þetta undarlegt þar sem hann taldi Davis þegar þekkja hljómana. Eftir nokkurra 

mánaða íhugun komst Russell að þeirri niðurstöðu að hver skilgreinanlegur hljómur í hinu 

vestræna krómtíska hljómkerfi ætti sér föðurstónstiga og hver hljómur og tónstigi hans ætti 

sér samlífi í hljómhætti (e. chordmode). Með öðrum orðum tilheyrir hver hljómur ákveðnum 

 
11 Moore, Robert E., „George Alan Russell: Jazz’s First Theorist“, Trotter Review, 21. júní 1988, 
http://scholarworks.umb.edu/trotter_review/vol2/iss2/5. 
12 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization. 
13 Reyndar má deila um hvort útgáfan frá 2001 sé yfir höfuð sama bókin eða ný bók með sama nafn, sjá 

Williams 2017. Fyrsta útgáfan er tæpar sextíu síður og er hér að mestu leiti stuðst við upprunalegan kjarna 

kenningarinnar. 
14 Olive Jones og George Russell, „A New Theory for Jazz“, The Black Perspective in Music 2, tbl. 1 
(1974): 63, https://doi.org/10.2307/1214151. 
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tónstiga og hver tónstigi tilheyrir ákveðnum hljómi og talar Russell jafnan um hljóm og 

hljómhátt sem sama fyrirbærið.15 

Undirstöður Lýdísk-krómatísku kenningarinnar 

Þvert á hefðbundna vestræna hljómfræði sem setur jónískan dúr-hljóm sem fyrsta sæti 

tóntegundar heldur Russell því fram að það sé í raun lýdíski tónstiginn (dúr tónstigi með 

stækkaðri ferund) sem sé grundvöllur vestrænnar tónlistar í jafnstillingarkerfi.16 Þessu færir 

Russell rök fyrir í eftirfarandi atriðum.  

Í fyrsta lagi heldur Russell því fram að lýdíski tónstiginn sé stöðugri en jóníski 

tónstiginn. Þetta getur hver sem er reynt með því að spila allar nóturnar í jónískum og 

lýdískum tónstiga í einu sem samliggjandi röð þríhljóma, (c,e,g,b,d,f,a og c,e,g,b,d,f#,a)17 

og dæma út frá því hvor tónstiginn hljómar stöðugri og hefur betri heildarsvip. Russell segir 

próf út um allan heim hafa sýnt fram á að flestir velji lýdíska tónstigann sem stöðugri tónstiga 

og þann sem hafi mesta fullkomnun eða hreinleika.18 

Í öðru lagi myndast lýdíski tónstiginn út frá náttúrulegu yfirtónaröðinni sem byggir 

á fimmundum. Í yfirtónaröðinni verður fyrst á vegi manns stækkuð en ekki hrein ferund. 

Vegna þess að yfirtónaröðin byggir á fimmundum telur Russell það vera sterkasta og 

stöðugasta tónbil sem völ er á og myndar fimmundin tónmiðju í kringum lægri tóninn sem 

spilaður er. Nánar um tónmiðju hér á eftir. Rétt eins og í yfirtónaröðinni mynda sex 

fimmundir, spilaðar hvor á eftir annarri frá grunntóninum, lýdíska tónstigann – sem Russell 

segir liggja til grundvallar lýdísk krómatíska tónstiganum. Lýdísk krómatíska tónstigann má 

fræðilega séð mynda úr áframhaldandi fimmundarferðalagi upp hljómborðið og er á 

endanum hver af tólf tónum vestræns tónskipulags sleginn með þessum hætti. Því á sá 

tónstigi að heita lýdísk krómatíski tónstiginn samkvæmt hugmyndafræði Russells.  

Í þriðja lagi er jóníski tónstiginn ósamhverfur við náttúrulegu yfirtónaröðina 

samkvæmt Russell, á meðan að lýdíski tónstiginn er samhverfur við hana. Séu tónbil lýdíska 

tónstigans skoðuð sést þetta glöggt en í honum myndast fimmund (c-g) áður en ferundin (g-

c) myndast. Þessu er öfugt farið í jóníska tónstiganum en þar myndast ferundin (c-f) fyrst og 

 
15 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 10. 
16 Lýdíski tónstiginn er reyndar fyrirferðamikill í íslenskri tvísöngshefð og hefur stundum verið nefndur 

íslenski tónstiginn. Fjölda dæma um slíkt má sjá í bók Bjarna Þorsteinssonar Íslenzk þjóðlög (1906), m.a. „Ó 

mín flaskan fríða.“ 
17 Í þessari ritgerð er talað um nóturnar B og Bb samkvæmt bandarísku rytmísku hefðinni sem klassískt 

menntaðir lesendur þekkja betur undir heitunum H og B. 
18 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 1–3. 
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fimmundin þar á eftir (c-g) eins og sjá má hér að neðan. Jóníski tónstiginn snýr því 

yfirtónaröðinni við. 19 

 

 

 

 

Heilleiki lýdíska skalans 

Stærsti munurinn á lýdíska og jóníska tónstiganum eru innbyggðu spennurnar í jóníska 

tónstiganum sem hinn lýdíski er laus við. Samkvæmt Russell einkennist jóníski 

grunntónninn af tvíeðli, hann leitar í raun að lausn í hinum lýdíska grunntóni sem er hinn 

endanlegi og raunverulega uppleysti grunntónn. Hreina ferundin sem er innbyggð í jóníska 

tónstigann skapar spennu sem er í sífelldri leit að lausn (t.d. IV-V-I) og kemst samkvæmt 

Russell aldrei raunverulega „heim.“ Lýdíski tónstiginn hefur samkvæmt Russell annað eðli. 

Lýdíski tónstiginn hefur til að bera heilleika sem jóníski tónstiginn hefur ekki. Hann hefur 

„samræmt tónþyngdarsvið, hvers þyngdarafl gengur niður fimmundartröppur þar til hann 

nær dýpsta tóni sínum, hinu lýdíska do-i.“ 20  Lýdíski tónstiginn er þannig „sólin í 

tónasólkerfinu, [laus við spennur og þörf á lausn], gæddur heilleika. Heilleikinn er tafarlaus 

fullkomleiki og eining hér og nú og fyrirfinnst handan línulegs tíma.“21 

Af þessum sökum kýs Russell að mynda hljómfræðikerfi sitt með lýdíska tónstigann 

að grunni. Út frá lýdísk krómatíska grunnstónstiganum myndar hann sjö aðaltónstiga:  

 
19 Russell, 3–7. 
20 Russell, 8. 
21 Russell, 8. 
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Eins og sjá má hér að ofan eru þetta lýdían, stækkaður lýdían(V+), minnkaður 

lýdían(b3), lýdían bVII, auka stækkaður tónstigi (V+, bVII) (hexatónískur heiltónastigi), 

auka minnkaður tónstigi (bIII, bIV, V+) (lylian tónstigi) og auka minnkaður blústónstigi (bII, 

bIII ,bVII) (oktatónískur tónstigi). 22  Þessir sjö tónstigar falla undir heilleikahugmynd 

Russells og eru hljómháttur (e. chord-mode) hver um sig. Í því felst að á meðan föðurhljómar 

þeirra eru leiknir mynda þeir hljómhátt eigin grunntóns (e. tonic station modalities). 

Hljómháttur þeirra er stöðugur og kallar ekki á neina sérstaka lausn, en oft hefur verið talað 

um að leika í kirkjutóntegundum í þessu samhengi. Virkni hljómhátta Russells er 

nokkurnvegin hin sama. Tónmiðjuhugtak Russells kveður á um að hljómhættir flæði niður í 

átt að grunntóni í fimmundum og bjóða hljómhættirnir upp á slíkar lausnir. Saman mynda 

þessir tónstigar lýdísk krómatíska tónstigann, þeir innihalda með öðrum orðum allar 12 nótur 

hins vestræna tónkerfis. Þar er að finna skýringuna á nafni hljómfræðikerfis Russells, lýdísk-

 
22 Russell, 12–13. 
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krómatíska kenningin um tónskipulag. Rétt eins og nóturnar eru tólf verða lýdísk krómatísku 

tónstigarnir líka tólf.23 

Auk þessara tónstiga myndar Russell svo fjóra lárétta tónstiga sem eiga sér tilvist í 

tímalegu samhengi og falla ekki undir heilleikahugtak Russells. Þetta er vegna þess að þeir 

innihalda allir hreina ferund sem krefst lausnar yfir ákveðið tímabil. Þeir eru því til í 

lausnarástandi eða kadensuástandi. Þetta eru: 

 

 

jóníski (dúr) tónstiginn, mixólýdískur tónstigi (bVII), stækkaður jónískur tónstigi (V+) og 

afróameríski blústónstiginn((II) bIII, III, IV, IV+, V,VI,bVII, (VII) (einnig nefndur 

þarylískur skali, Russell bætir nokkrum nótum við hinn hefðbundna blústónstiga)). Þessir 

tónstigar hneigjast allir til þess að leysast á fyrsta eða sjötta sæti, lýdískan heimahljóm eða 

sammarka moll-hljóm. Sé einn af þessum tónstigum leikinn yfir F lýdískt krómatíska hljóma 

leitast hann með virkum hætti til þess að leysast niður um litla þríund á d-moll; VI sætið eða 

þá lýdíska heimahljóminn. Russell segir þessa tónstiga hljóma í óvirkri heild við hljóma 

fyrsta og sjötta sætis. Eins og gefur að skilja eru þó ekki hljómhættir þrátt fyrir þetta.24 

Athyglisvert er að tónstigarnir í hljómfræði Russells eru ekki allir sjötóna tónstigar líkt og 

tónstigar heimahljóma í hefðbundinni djasshljómfræði. Fimmti tónstiginn er til að mynda 

heiltónatónstigi sem inniheldur sex nótur og aðrir innihalda átta nótur. 

 
23 Russell, 79. 
24 Russell, 18–19. 
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Lárétt og lóðrétt nálgun 

Við höfum nú fengið að sjá tvær af helstu mögulegum hreyfingum innan kerfis Russells; 

hina óvirku lóðréttu hreyfingu sem fellst í hljómháttunum, hljómunum og hljómumhverfi 

þeirra og svo hina virku láréttu hreyfingu sem felst í lausn hljóma sem innihalda hreina 

ferund.  

Tónmiðja 

Lykilatriði í kenning Russells er hugmyndin um tónmiðju (e. tonal-gravity). Þetta hugtak er 

ögn frábrugðið hefðbundnum skilning á því að tónmiðja sé grunntónn tóntegundarinnar sem 

leikið er í. Samkvæmt Russell flæðir tónmiðjan niður eftir fimmundartröppunum. F# gefur 

undan sem tónmiðja sé B-ið25 fyrir neðan leikið og B-ið gefur undan sem tónmiðja sé E-ið 

fyrir neðan það leikið og þannig koll af kolli. Þannig hefur lýdíski tónstiginn þyngdarafl og 

þungamiðju vegna þess að hann er byggður upp af fimmundum. Tónmiðjuhugtak Russells 

er að hans sögn hafið yfir huglægar reglur vestrænnar tónfræði um rétt og rangt.26 

Nær og fjær tónmiðju 

Í stað þess að tala um réttar og rangar nótur, ómstríðar og ómblíðar vill Russell heldur tala 

um að vera nálægt eða fjarlægt tónmiðju eða verandi á innleið og á útleið (ingoing and 

outgoing). Hugmyndin um tónmiðjuna frelsar þannig tónlistina úr huglægum viðjum rétts 

og rangs og býður að sögn Russells upp á endursameiningu tónlistarinnar við eðlisfræðina 

(!). Þeim mun æðri og almennari sem lögmál tónlistarinnar eru, þeim mun færri minni 

lögmálum þarf að bæta við og frelsi tónlistarmannsins eykst sé það grundvallað á slíku 

lögmáli.27 

Af hverju lýdískur tónstigi? 

Í grein sinni um áhrif lýdísk krómatísku kenningarinnar á Miles Davis heldur Myles 

Boothroyd því fram að markmið Russells með kenningunni hafi verið að færa miðdepil 

tónlistar frá því hvert hljómarnir leiða tónlistina yfir á hljómana sjálfa. Russell áttaði sig á 

því að jóníski tónstiginn myndi ekki henta í það verkefni sökum þess að hann hljómar bæði 

eins og upphafsstaður, viðkomustaður og niðurlag. Hann er með öðrum orðum alltaf á 

leiðinni eitthvert. Jóníski tónstiginn býður því ekki upp á sama pláss fyrir 

 
25 Eins og áður kom fram er hér talað um nóturnar B og Bb samkvæmt bandarísku rytmísku hefðinni sem 

klassískt menntaðir lesendur þekkja betur undir heitunum H og B. 
26 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 52. 
27 Russell, 52. 
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spunatónlistarmann til þess að skoða hljóm í sjálfum sér. Það gerir hins vegar lýdíski 

tónstiginn.28 

 

 
28 Myles Boothroyd, „Modal Jazz and Miles Davis: George Russell’s Influence and the Melodic Inspiration 

behind Modal Jazz“, Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology 3, tbl. 1 (10. júní 2011): 

51–52, https://doi.org/10.5206/notabene.v3i1.6559. 
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3. Notkun lýdísk krómatísku kenningarinnar um tónskipulag 

Í seinni hluta bókarinnar fjallar Russell um notkun kenningarinnar, prófanir á henni og tekur 

fjölmörg dæmi úr djasstónlistarsögunni máli sínu til stuðnings. Ekki verður fjallað ítarlega 

um þau hér heldur verður einfaldur leiðarvísir skoðaður. Lýdísk krómatíska kenningin um 

tónskipulag er, eins og áður kom fram, fyrst og fremst leiðarvísir eða hugmyndabanki fyrir 

hljómskala og snarstefjun.29 Spunatónlistarmenn vilja vita hvaða skalar þeim standa til boða 

til þess að spila yfir ákveðin hljóm eða grunntón hljómháttsins eins og Russell myndi orða 

það. Í öðrum hluta bókar sinnar birtir Russell leiðarvísi um hvernig maður finnur það mengi 

tónstiga sem standa spunatónlistarmanninum til boða. Í viðauka þessarar ritgerðar getur að 

líta töflu Russells yfir hljómhætti lýdísk krómatíska kerfisins sem gott getur verið að glöggva 

sig á. En að notkun kenningarinnar.  

Russell tekur sem dæmi hvernig maður kemst að því hvaða tónstiga er hægt að spila 

yfir hljóminn Eb7. Til þess að komast að því hvaða tónstiga á að spila yfir Eb7 þarf fyrst að 

finna lýdíska grunntón hljómsins. Það gerir maður með því að nota töflu Russells til þess að 

sjá því hvaða sætistölu forsjöundarhljómur hefur í kerfi hans. Forsjöundarhljómar hafa 

töluna II í lýdísku kerfi Russells. Lýdískur grunntón Eb7 er því Db. Föðurtónstigi Eb7 er því 

Db lýdískur og ætla má að leika eigi Db lýdískan yfir Eb7. Þó er ekki með því öll sagan sögð 

heldur standa spunameistaranum til boða allir sjö lýdísku aðaltónstigarnir sem fram komu 

hér á undan, auk hinna fjögurra láréttu skala sem Russell hefur kynnt til sögunnar. 

Aukatónstigarnir fjórir geta reyndar ekki myndað hljómhátt líkt og aðaltónstigarnir fjórir, en 

koma engu að síður til greina sökum þess að þeir innihalda lýdíska grunntóninn. Valið veltur 

á því hvort að tónlistarmaðurinn vill halda sig nálægt tónmiðjunni eða fjarlægjast hana, nú 

eða leika í kadensuástandi.30 Þessi hugsun, að hver hljómur eigi sér hljómhátt (eða nokkra 

mismunandi) er í raun og veru kjarnahugsunin í kerfi Russells og var byltingarkennd á sínum 

tíma. Reyndar er hugmyndin um að spila yfir hljómhætti ekki algerlega hans en Russell segir 

að kenning sín hafi valdið því að „hljómhættir hafi legið í loftinu“ á þessum tíma.31 Því er 

rétt að skoða næst úr hvaða umhverfi og af hvaða þörf kenningin spratt. 

 

 
29Snarstefjun er íslenskt hugtak yfir enska orðið improvisation. Hugtakið kemur upprunalega frá Dr. 

Hallgrími Helgasyni í tónlistarorðabók hans „Tónmenntir“ frá 1977 og hefur verið notað af íslenskum 

tónlistarmönnum, t.d. af Jóni Páli Bjarnasyni. Sjá: Sveinn Guðjónsson, „Að fá útrás fyrir sköpunargáfuna - 

Snarstefjað með Jóni Páli Bjarnasyni gítarleikara“, Morgublaðið, 9. september 1984, 

https://timarit.is/page/1599227#page/n33/mode/2up. 
30 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 57–85. 
31 Russell, 99. 
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4.  Inn í hvaða landslag kemur lýdíska kenningin í djassheiminum og 

hvað kemur í kjölfarið?  

Árið 1959 kom plata Miles Davis Kind of Blue út hjá Columbia útgáfufyrirtækinu í 

Bandaríkjunum. Auk Davis léku á plötunni saxófónleikararnir John Coltrane og Julian 

„Cannonball“ Adderley, píanóleikarinn Bill Evans sem einnig er höfundur lagsins „Blue in 

Green,“ bassaleikarinn Paul Chambers og trommuleikarinn Jimmy Cobb. Jafnan er talað um 

plötuna sem fyrstu módaldjassplötuna og er hún jafnan talin eitt helsta meistarastykki Miles 

Davis.32 Davis hafði reyndar áður gefið út lagið Milestones af samnefndri plötu (1958) sem 

jafnan er talið fyrsta módaldjasslagið.33 Plata George Russells The Jazz Workshop34 (1957) 

er reyndar líka módaldjassplata þannig að ef til vill er rétt að tala um Kind of Blue sem fyrstu 

frægu módaldjassplötuna. Reyndar er að finna á Kind of Blue blúsform í lögunum „Freddy 

the Freeloader“ og „All Blues“ þannig að hún er alls ekki hreinræktuð módaldjassplata, en í 

það minnsta markar hún upphafið að módaldjassbylgjunni hverju sem öllu titlatogi líður. 

Halda má því fram að sjöundi lykilmaður Kind of Blue, sem spilaði þó ekki á henni, sé 

George Russell.35 Í bók sinni The Making of Kind of Blue – Miles Davis and his Masterpiece 

rekur höfundurinn Eric Nisenson aðdraganda og gerð plötunnar og ætlaðan þátt George 

Russells í henni.36 Án hans hefði platan aldrei orðið til, samkvæmt Nisenson. 

Russell, Miles og lýdíska kenningin 

Þrátt fyrir að Russell væri góður trommuleikari og hefði unnið fyrir sér sem slíkur um árabil 

hlaut aldrei neina formlega tónlistarmenntun, heldur hlustaði hann á djasstónlistarmennina 

Jimmy Mundy, Jimmy Crawford, Count Basie og Papa Jo Jones. Hefði hann farið hina 

hefðbundnu leið hefði hann sennilega hlotið menntun í evrópsku hefðinni. Eftir að 

skólagöngu hans lauk og tónlistarferill hans hófst veiktist Russell af berklum. Á spítalanum 

kynntist hann öðrum sjúklingi, bassaleikaranum Harold Gaston, sem kenndi honum 

undirstöðuatriði hljóma og á meðan hann dvaldi á spítalanum skrifaði Russell sína fyrstu 

útsetningu sem hann svo seldi.37 Eftir sjúkrahúsleguna fluttist Russell til New York þar sem 

 
32 „Kind of Blue“. 
33 Milestones, 1958, https://en.wikipedia.org/wiki/Milestones_(Miles_Davis_album). 
34 George Russell, The Jazz Workshop (RCA Victor, e.d.), 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jazz_Workshop. 
35 Þessu heldur Eric Nisenson fram í bók sinni um efnið en þetta er sjálfsagt umdeilt. Mögulega ætti frekar að 

tala um tónskáldið og útsetjarann Gil Evans sem sjöunda lykilmanninn, en þeir Davis unnu náið saman um 

þetta leiti. Gil Evans er sagður hafa samið upphafið að laginu „So what.“ 
36 Nisenson, The Making of Kind of Blue. 
37 Nisenson, 56. 
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hann sá hljómsveit Charlie Parker, heyrði bebop-djass í fyrsta skipti og féll í stafi. Í New 

York kynntist Russell Miles Davis og hittust þeir reglulega og spiluðu hljóma fyrir hvorn 

annan. Russell veiktist þó fljótlega aftur og var við dauðans dyr þangað til hann var aftur 

sendur á dvalarheimili fyrir berklasjúka þar sem hann tók til við útsetningar.38 Eftir að hann 

náði sér fór Russell að venja komur sínar í íbúð píanóleikarans og útsetjarans Gil Evans sem 

varð að einskonar félagsmiðstöð djasstónlistarmanna sem spiluðu á djassklúbbunum á 

fimmtugasta og öðru stræti á Manhattan. Þar var tónlist rædd í þaula og Russell var óhræddur 

við að kynna kenningu sína fyrir gestum og gangandi og þróaði hana mikið áfram á þessum 

tíma. Loks fékk Russell tækifæri til þess að gera plötu og við undirbúning hennar hitti hann 

píanóleikarann Bill Evans sem lék inn á þá plötu, The Jazz Workshop (1957).39 40 Sú plata 

er einskonar forveri Kind of Blue þar sem djasstónlistarmenn fengu í fyrsta skipti að vinna 

með módaltónsmíðar gegnum heila plötu. Hún er bara ekki nærri því eins fræg og Kind of 

Blue og markar því ekki sömu þáttaskil í sögu djassins sem Kind of Blue gerir.  

Eitt kvöldið settust þeir Miles Davis niður og áttu djúpt samtal um hljómhætti (e. 

modes). Russell spilaði hljóm fyrir Davis og Davis spurði hvaðan hann kæmi. Russell sýndi 

þá Davis lýdískan heimahljóm hljómsins og tónstigann sem hljómurinn feðraði. Við þessa 

sýnikennslu áttaði Davis sig á því um hvað málið snerist og að í lýdísk krómatísku 

kenningunni væri hlutlæg skýring á því hvaðan allir hljómar koma og að vestrænni 

hljómfræði yfirsæist lóðréttu heildina sem Russell fjallar um í kenningu sinni. Þetta kvöld 

sá Davis hvernig hann gat notað kenninguna og það varð byrjunin á því sem átti eftir að 

verða að plötunni Kind of Blue.41 Sjálfur segir Russell: 

 

Það leikur enginn vafi á því að Lýdísk krómatíska kenningin setti módalhugsun út í samfélag 

spunatónlistarmanna og var fræðilegur grundvöllur þess sem yfirleitt er kallað módaltímabilið í 

djasstónlist og stendur enn yfir, þrátt fyrir að margir haldi að það sé liðið. Hljómhættirnir eru vafðir 

inn í eðli tónlistar og þeir eru órjúfanlegur hluti bæði hljóma og tónstiga – kjarnahluti af eðli tónlistar.42 

 

 
38 Nisenson, 60. 
39 Nisenson, 66. 
40 George Russell, The Jazz Workshop. 
41 Nisenson, The Making of Kind of Blue, 72. 
42 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 99. 
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Þörfin fyrir nýja hljómfræði 

Á swing-tímabilinu varð djassmúsík feikivinsæl og nýjungar í stórsveitartónlist 

endurspegluðu nýja tegund af frelsi fyrir blökkufólki sem fluttist úr suðurríkjunum norður 

til Chicago og fleiri borga. Þrátt fyrir það voru flestar stórsveitir skipaðar hvítum 

hljóðfæraleikurum þó málið sé ekki svo einfalt að hvítir hljóðfæraleikarar hafi stolið tónlist 

svartra. Eftir að svartir hermenn sneru aftur úr síðari heimsstyrjöldinni og baráttunni við 

fasismann komu þeir heim til lands þar sem þeir sjálfir voru undirokaðir. Þetta leiddi til 

félagslegrar og tónlistarlegrar gerjunar þar sem að þolmörk þess takmarkaða frelsis sem 

blökkumenn bjuggu við voru þanin. Á bebop-tímabilinu fóru hljóðfæraleikararnir að krefjast 

þess að vera teknir alvarlega sem listamenn og að skilgreina sig sjálfa sem slíka. Russell 

segir sjálfur að félagslegar og menningarlegar ástæður hafi legið að baki því hversu flókin 

bebop tónlistin varð, vegna þess að svartir tónlistarmenn hafi sérstaklega þurft að sýna fram 

á hversu klárir þeir voru. Bebop tónlist hafi ekki gefið klassískri tónlist neitt eftir hvað varðar 

fágun og tækni. Með bebopinu varð hljómrænt flækjustig að aðalsmerki djasstónlistar. Það 

sem gerði spunatónlistarmann góðan á þessu tímabili var ekki síst að geta þrætt sig í gegnum 

æ flóknari hljómferli en samt snarstefjað gefandi laglínu.43  

Það var ekki fyrr en bebopið hafði orðið fullþroska stíll sem nokkur reyndi að 

skilgreina það eða þróa kenningu um hvernig ætti að spila það. Á sama hátt var það ekki fyrr 

en Ornette Coleman hafði lengi fengist við sína frjálsu og óhljómbundu gerð af spilamennsku 

sem hann gerði tilraun til þess að réttlæta hana með kenningu. Kenning Russells er 

frábrugðin þessu að því leyti að hún horfir til framtíðarinnar. Nisenson segir Russell hafa 

tekið eftir örri þróun djassins og að hann hafi skynjað að hann myndi halda áfram að taka 

breytingum. Þá rynni óhjákvæmilega upp sá tími sem djasstónlistarmenn þyrftu að öðlast 

frelsi frá reglum vestrænnar hljómfræði.44 Bebop-tímabilið hafði á þessum tíma nokkurn 

vegin runnið sitt skeið og endað í hálfgerðu öngstræti. Minni spámenn stefnunnar spiluðu 

yfir flókinna hljómaganga án þess að leggja mikið frumlegt til í spilamennsku sinni. Raunar 

má segja að 1959, árið sem að Kind of Blue kom út hafi verið lokaár bebopsins. Var það mál 

manna að djassinn þyrfti að breytast ef að hann ætti að lifa af.45 Undir lok tímabilsins var 

það einnig tilfinning margra spilara að endimörkum þess sem hægt væri að gera á grundvelli 

 
43 Nisenson, The Making of Kind of Blue, 7–9. 
44 Nisenson, 51. 
45 Nisenson, 1. 
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vestrænnar hljómfræði hefði verið náð og horfðu margir til Afríku og Asíu eftir nýjum 

hljóðheimum.46 

Tónlistarmenn á borð við Miles Davis voru á þessum tíma að leita að nýjum leiðum 

til þess að spila. Davis skoðaði meðal annars klassískar tónsmíðar Armenans Aram 

Khachaturian sem notaðist við tónstiga frá heimalandinu í verkum sínum. 47  Þriðji 

straumurinn eða Third-Stream, sem er hálfgerður bræðingur djasstónlistar og klassískrar 

tónlistar, varð einnig til um þetta leyti, en í henni leituðust djasstónlistarmenn við að taka 

næsta skref til framþróunar.48 Nisenson segir að Davis hafi sjálfur ekki verið hrifinn af þriðju 

leiðinni en þó talar djassskríbentinn George Kanzler um að plata Davis, Sketches of Spain 

(1960) sé eitt besta dæmi um vel heppnaða notkun þriðju leiðarinnar.49 Í miðjum þessum 

þreifingum og leit tónlistarmanna að nýjum hljóðheimum kom kenning Russells til 

sögunnar. 

Notkun hljómhátta á Kind of Blue 

Aftan á plötuumslagi Kind of Blue er að finna stutta hugleiðingu píanóleikarans Bill Evans 

um aðferðafræðina sem notuð er á plötunni og hvernig lögin á henni eru uppbyggð. Hann 

líkir aðferðafræði Miles Davis á plötunni við japanska skrautskrift þar sem að ákveðnar 

pensilstrokur listamannsins standa óafturkræfar á hvítum striganum. Davis hafi ekki kynnt 

efni plötunnar fyrir meðleikurum sínum fyrr en rétt áður en að upptökur hófust og hafi ekki 

notast við útskrifaða parta heldur aðeins komið með skyssur og skala. Hvert lag á plötunni 

hafi verið tekið upp í einni fullkominni töku til þess að ná fyrirvaralausum hugmyndum 

Davis og meðleikara hans á band. Form lagsins „So What“ samanstendur af sextán töktum 

af einum tónstiga, átta töktum af öðrum og átta loks töktum af fyrsta tónstiganum. „Freddy 

the Freeloader“ er tólf takta blús í nýjum og einfölduðum búningi. „Blue in Green“ er tíu 

takta hringform þar sem hljómsveitin tekur burt og bætir við takthlutum eftir hentugleika. 

„All Blues“ er tólf takta blús í 6/8 þar sem unnið er með nokkra hljómhætti og Miles Davis 

leikur frjálst yfir. Loks er lagið „Flamenco Sketches“ sería af fimm tónstigum sem hver 

sólisti spilar í röð eins lengi og hann kýs, þar til hann hefur lokið við að leika alla fimm.50 

 
46 Nisenson, 6. 
47 Nisenson, 48. 
48 „Third Stream“, í Wikipedia, sótt 5. nóvember 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Third_stream. 
49 George Kanzler, „Miles Revisited: Sketches of Spain (50th Anniversary Edition) & Miles Ahead Live“, All 

About Jazz (blog), 7. nóvember 2009, https://www.allaboutjazz.com/miles-revisited-sketches-of-spain-50th-

anniversary-edition-and-miles-ahead-live-by-george-kanzler.php. 
50 Kind of Blue - Improvisation in Jazz, LP, 1959. 
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 Ætla mætti að Russell hafi verið hrifin af þessari notkun hljómhátta á plötunni en 

málið er ekki alveg svo einfalt: 

“Að sjálfsögðu fannst mér að á Kind of Blue væri falleg tónlist. En mér fannst líka mikið af 

þeim módaldjassi sem kom út í kjölfarið vera frekar einfeldningslegur. Of margir 

djasstónlistarmenn spiluðu einföld módallög á borð við „So What“ og spiluðu of löng sóló 

sem byggðu á einum eða tveimur hljómháttum. Það gat orðið frekar tilbreytingarlaust að 

hlusta á þau. Að sjálfsögðu var það öðruvísi þegar snillingar á borð við Coltrane spiluðu slík 

lög. En fáir tónlistarmenn eru á svo háu plani. Svoleiðis [lög] voru aðeins hluti af því sem ég 

ætlaði kenningunni að gera. Hún hefði átt að opna á alls kyns nýja möguleika fyrir 

tónlistarmenn, ekki að bjóða upp á tilbreytingarleysi.“51 

 

Með hliðsjón af þessu má spyrja að því hvort að Davis og félagar hafi raunverulega þekkt 

mikið til lýdísku kenningarinnar, fyrst að hún var ekki notuð á veigameiri hátt en raun ber 

vitni.  

 

Notkun Russells sjálfs á lýdísk-krómatísku kenningunni um tónskipulag: 

kenningin í framkvæmd 

Sennilega kemur notkun lýdísku kenningarinnar hve best í ljós í verkum höfundarins sjálfs, 

George Russells. Russell gaf út fjölmargar plötur á ferli sínum en er þrátt fyrir það ekkert 

sérstaklega þekkt nafn í djassheiminum sem tónlistarmaður. Fyrsta plata hans The Jazz 

Workshop kom út 1957 hjá RCA Victor útgáfufélaginu. Russell útsetur plötuna og spilar 

sjálfur á krómatískar trommur, en auk hans spila á plötunni trompetleikarinn Art Farmer, 

gítarleikarinn Barry Galbraith, Hal McKusick leikur á alt-saxófón og flautu, Milt Hinton og 

Teddy Kotick á bassa, Bil Evans leikur á píanó, Joe Harris, Osie Johnson og Paul Motian 

skipta svo með sér trommuleik á plötunni.52 Hljóðheimur plötunnar er frekar einstakur og 

frábrugðin þeim sem heyra má á plötum annarra tónlistarmanna í nærumhverfi Russells á 

sama tímabili. Þó má heyra á plötunni skírskotanir í blús og sólistarnir tala að töluverðu leiti 

tungumál bebop djassins í spuna sínum. Hins vegar notast Russell að mestu við hljómhætti 

í gegnum plötuna. Í umsögn Penguin Guide to Jazz segir að platan sé „undravert samansafn 

[laga], og innhaldi nokkur verk sem standi sem dæmi um nánast einstakan hugsunarhátt á 

tungumáli djassins.“53  Platan er þrátt fyrir einstakan hugsunarhátt áheyrileg og nokkuð 

aðgengileg þeim sem þekkir tungumál bebopsins. 

Margar síðari plötur Russells eru ekki eins aðgengilegar og mun framúrstefnulegri en 

The Jazz Workshop. Á plötunni Jazz in the Space Age (1960) er strax komið annað og 

óárennilegra hljóð í tónsmíðar Russells.54 Á plötunni virðist hann sokkinn dýpra í notkun 

 
51 Nisenson, The Making of Kind of Blue, 177. 
52 George Russell, The Jazz Workshop. 
53 George Russell. 
54 „Jazz in the Space Age“, í Wikipedia, sótt 12. nóvember 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_in_the_Space_Age. 
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kenningar sinnar og fátt sem minnir beint á bebopið. Í Laginu „Dimensions“ sem finna má 

á plötunni er stundum erfitt að átta sig á hvað er á seyði með tilliti til tónstiga enda eru þeir 

væntanlega að mestu lýdísk-krómatískir. Í laginu má heyra blúsfrasa inn á milli og einhverju 

sem mætti kannski lýsa sem stórsveitartónlist úr léttri matröð. Stórsveitarlegir frasarnir í 

laginu hljóma kunnuglega en eru hljómsettir á „afbrigðilegan“ hátt svo úr verður ómstríða. 

Samkvæmt kenningunni væri þá rætt um að Russell væri í þessu tilliti fjarlægur tónmiðjunni 

og leið út á við frá henni. Lagið vekur upp hugrenningartengsl við hinn ómstríða ballett 

Charles Mingus The Black Saint and the Sinner Lady (1963).55 Í lögunum „The Lydiot“ og 

„Waltz From Outer Space“ er svo lýdíski krómatisminn í fullri og stanslausri notkun. 

Tónmiðjan er á sífelldri hreyfingu og sennilega erfitt að fylgja henni eftir sé maður helst 

kunnugari ómþýðari vestrænni tónsmíðum. Sé markmiðið með notkun kenningar Russells 

að fjarlægja sig hefðbundinni vestrænni hljómfræði verður það að teljast nokkuð vel gert á 

þessari plötu. Í dómi um plötuna segir að á henni sé að finna einhver mestu afreksverk 

Russells.56 

 

 
55 „The Black Saint and the Sinner Lady“, í Wikipedia, sótt 14. nóvember 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Saint_and_the_Sinner_Lady. 
56 Ken Dryden, „George Russell and his Orchestra / Jazz in the Space Age“, Tónlistardómasafn, All Music 

(blog), sótt 11. nóvember 2020, https://www.allmusic.com/album/jazz-in-the-space-age-mw0000037878. 
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5. Gagnrýni á kenninguna 

Tónlistarfræðingurinn Chris Williams lýsir í grein sinni „Embodied Music Theory and 

Improvised Composition: Bill Evans, the Architect“ því hvernig hann notar eigin kenningu 

um pýþagóríska tinda (sem hann byggir á svipuðum yfirtónaforsendum og Russell sína 

kenningu) til þess að greina lag Bill Evans „Peace Piece“.57 Í greininni setur hann ýmsar 

spurningar við kenningu Russells og þær staðhæfingar sem Russell alhæfir um. Alhæfingar 

Russells um lýdísku kenninguna eru samkvæmt Williams bæði dáldið drjúgar með sig og 

ónákvæmar. 58  Russell talar mikið um heildina (unity) í kenningu sinni og jafnvel 

alheimsheildina (cosmic unity).59 Eins verður það að teljast nokkuð digurbarkalegt og óljóst 

að segja lýdíska kerfið bjóða upp á braut til endursameiningar við eðlisfræðina, enda alls 

óljóst hvernig slíkt ætti að fara fram.60  

Williams heldur því fram að vegna innri mótsagna og vegna þess hve kenning er 

byggð upp af mörgum atriðum neyðist hver sá sem ætlar að nota hana til þess að sjóða hana 

niður og móta að eigin þörf. Hann segir að ef við samþykkjum að kenningin sé ein heild 

þurfum við jafnframt að horfa til mismunandi birtingarmynda hennar og gera nokkrar 

málamiðlanir. Í raun sé hverjum það ljóst sem hefur innsýn í sögu tónfræðikenninga hversu 

valtar undirstöður kenningar Russells séu, en að engin spurning sé um praktíska notkun 

hennar. Kenningunni sé fyrst og fremst ætlað að hjálpa djasstónlistarmönnum að snarstefja 

yfir staka hljóma eða hljómaraðir.61  

Í gagnrýni sinni á kenninguna bendir Williams fyrst á útgáfusögu hennar sem er 

nokkuð á reiki. Fjöldi og uppröðun skala sem Russell myndar lýdísk-krómatíska tónstigann 

úr breytist töluvert frá 1959 útgáfunni til 2001 útgáfunnar. Árið 1959 eru það sex tónstigar 

sem mynda lýdísk-krómatíska tónstigann auk blús og dúr tónstigans, en árið 2001 eru þeir 

orðnir sjö, auk fjögurra aukatónstiga. Náttúrlega yfirtónaröðin virðist því ekki vera meira 

lögmál en svo að tónstigarnir sem hægt er að mynda úr henni taka breytingum eftir þörfum 

Russells, frekar en að þeir séu myndaðir út frá einhverskonar eðlisfræðilögmáli um heild. 

Russell sjálfur heldur því fram að tónstigarnir séu ekki valdir af handahófi vegna þess að 

þeir hljóma vel, heldur séu þeir valdir vegna þess að þeir uppfylli áveðin skilyrði. 

 
57 Chris Williams, „Embodied Music Theory and Improvised Composition: Bill Evans, the Architect“, 
Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija, 2017. 
58 Chris Williams, 86. 
59 Chris Williams, 87. 
60 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 52. 
61 Chris Williams, „Embodied Music Theory and Improvised Composition: Bill Evans, the Architect“, 88. 
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Tónstigarnir eru valdir sökum möguleika þeirra til þess að feðra hljóma sem taldir eru 

mikilvægir í þróun vestrænnar hljómfræði eða vegna þess að þeir hafa sögulegt eða 

félagslegt mikilvægi. Þarna er aftur galli á kenningunni. Hún gefur sér hér það sem á að 

sanna.  

Tónstigarnir sem Russell velur sem hluta af lýdísk-krómatíska tónstiganum eru valdir 

með hliðsjón af vestrænni hljómfræði, sem kenningunni er ætlað að yfirstíga. Þess í stað 

virðist hún verða hluti af henni. Engin leið er heldur að sanna beint að tónstigarnir séu færir 

um að feðra algengustu hljóma vestrænnar tónlistarsögu, þó að Russell haldi því fram í síðari 

hluta bókar sinnar sinnar frá 2001.62 Eins gerir Russell undantekningu á pýþagórasarstiga 

fimmundanna og sleppir því að nota sjöundu fimmundina sem ætti að myndast frá V. sæti 

tónstigans; þeirri frá B til F# í F-lýdíska tónstiganum. Þetta gerir Russell gagngert til þess að 

þóknast vestrænu tónskipulagi og passa upp á að tónstiginn samræmist fimm algengustu 

tegundum vestrænna hljóma; dúr, moll, sjöundar, stækkuðum og minnkuðum hljómum. 

Nótan F# kemur jú hvergi fyrir í F lýdíska tónstiganum.63 Því má spyrja sig hvort hann gerist 

ekki sekur um tvískinnung þar sem markmið kenningarinnar er að öðlast frelsi frá vestrænni 

hljómfræði. Russell beygir sig einfaldlega undir hana vegna þess að það hentar honum og 

því tónefni sem orðið hefur til á undan kenningunni. 

Loks segir Williams grundvallarþversögn vera í ætlunarverki Russells með kenningu 

sinni. Russell „vilji bjóða upp á innsýn í „eðli tónlistar,““ sem er nokkuð sem þyrfti að vera 

almennt og altækt ef við eigum að trúa á slíkt fyrirbæri. Á hinn bóginn er Russell ákafur í 

því að sýna fram á að í skiptunum frá jónískum tónstiga til hins „náttúrulegri“ lýdíska 

tónstiga felist munurinn á klassískri og djasstónlist og leggur þar með áherslu á óvissueðli 

frekar en almennt eðli þessara tónlistarforma.“64 Hins vegar virðist kenningin hafa haft 

töluverð áhrif á Bill Evans og hefur fyrir honum praktískt gildi sem birtist í verkinu „Peace 

Piece“. Verkið er í C-dúr en Evans notar fimmundahringinn í spuna sínum og leikur ómstríðu 

nótuna F# viljandi til þess fjarlægjast tónmiðjuna og er með því kominn inn í lýdískan 

hljóðheim.65 

 

 
62 Chris Williams, 91. 
63 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 53. 
64 Chris Williams, „Embodied Music Theory and Improvised Composition: Bill Evans, the Architect“, 97. 
65 Chris Williams, 97. 
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6. Lýdísk-krómatíska kenningin um tónskipulag og kennsla 

Í síðari hluta bókar sinnar um lýdísku kenninguna, sem er viðbót við upprunalegu útgáfuna, 

er að finna leiðbeiningar og kennsluefni um hvernig á að nota kenninguna. Russell talar þar 

um tvennskonar aðferðir til þess að nálgast spuna yfir hljómagang. Þær eru annars vegar 

lárétt nálgun sem felst í því að spila nokkuð línulega með fáum og nánum tónbilastökkum 

yfir hljómefnið og hins vegar lóðrétt nálgun sem felst meira í því að draga upp útlínur 

hljómagangsins og spila í stærri tónbilastökkum. Þeir sem stundað hafa lóðréttu nálgunina 

hafa með tilraunum komist að því að hægt er að bæta spennum66 við hljómnóturnar og 

breikka þar með mögulegt nótnamengi og lita hljóminn öðrum lit. Með þessum tilraunum 

segir Russell að menn hafi færst nær hugmynd hans um hljómhátt og þar með því að hverjum 

hljómi fylgi ákveðinn tónstigi. Með því að læra kenninguna geti maður lært hvernig slíkt 

samhengi virkar og hvaða möguleikar eru í boði í spuna yfir hvern hljóm.67  

Eins og komið var að hér að ofan bendir Russell á töflu68 til þess að komast að því hver 

föðurtónstigi tiltekins hljóms er. Þegar maður hefur komist að því hver tónstiginn er getur 

maður notað hann. Eftir að hafa rakið hvernig maður finnur föðurtónstigann setur Russell 

fyrir nokkur örpróf þar sem lesandi er beðinn um að fylla inn rétta skala í hljómablaði.69 Í 

næsta kafla leggur Russell til að einfaldasta leiðin til þess að komast fljótt að því hvaða 

tónstiga tiltekinn hljómur tilheyri sé að leggja á minnið sjö aðalskala kenningarinnar sem 

finna má á áðurnefndri töflu. „(...)þá verður allt það ferli að breyta hljómum í föðurtónstiga 

þeirra náttúrulegt ferli á stuttum tíma.“70 Megnið af því sem eftir kemur í bókinni eru svo 

próf og sýnidæmi sem ætluð eru að koma lesandanum í skilning um eðli og virkni 

kenningarinnar. Þau eru alls ekki einföld, jafnvel fyrir þann sem lært hefur djasshljómfræði. 

 
66 Spennur eru til dæmis níund, ellefund og þrettánund sem bætast díatónískt ofan við sjöund í ferhljómi í 

fyrrnefndri röð. Þær má hækka og lækka eftir atvikum. 
67 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 57–58. 
68 Sjá viðauka 
69 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 63–78. 
70 Russell, 82. 
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7. Djasshljómfræði og vafaatriði 

Borgar sig að læra lýdísk-krómatísku kenninguna? 

Lýdísk-krómatíska kenningin og notkun hennar verða að teljast með eindæmum flókin. 

Bókin er 237 síður af þéttriðnum, torlesnum og óþarflega flóknum texta með tilhneigingum 

til þess að tengja hið yfirnáttúrulega og kosmíska við tónfræðikenningu. Til samanburðar 

eru þau hefti sem hingað til hafa mest verið notuð við kennslu djasshljómfræði í 

tónlistarskóla FÍH/MÍT, Hljómfræði og tónheyrn I eftir Gunnar Hrafnsson og Ólaf Jónsson 

og Jazzhjómfræði II eftir Ólaf Jónsson saman aðeins um hundrað blaðsíður af nokkuð 

einföldum texta þar sem mesta plássið fer undir nótnastrengi og skýringarmyndir.71  Sé 

markmiðið að læra að spila djass liggur í augum uppi hvor kosturinn hentar nemanda í 

grunnnámi betur. Það verður að teljast nokkuð víst að lýdíska kenningin hentar ekki til 

kennslu nemenda á grunnstigi og hæpið að maður hafi mikið gagn af henni fremur en 

viðtekinni djasshljómfræði. Sé markmiðið að læra kenninguna getur það verið markmið í 

sjálfu sér eða sem hluti af tónlistarsögu. Kysi maður á annað borð að kenna fræði Russells í 

tónlistarnámi gæti verið vænlegast að kenna hluta hennar og eitthvað af hugmyndafræði 

hennar gæti nýst sem innblástur fyrir lengra komna. Hugmyndir Russells um heild lýdíska 

skalans eru vissulega merkilegar og má taka undir með honum um að lýdíski tónstiginn sé 

sá bjartasti og heildstæðasti þeirra sem alla jafna eru notaðir við snarstefjun. Það breytir þó 

ekki hefðbundinni notkun hans. Orðræða Russells um nálganir við spuna geta sömuleiðis 

verið nytsamlegar í tilraunum nemanda við snarstefjun. Til að mynda getur maður einblínt á 

lárétta línulega nálgun með fáum og stuttum stökkum milli tónbila. Eins er hægt að taka 

lóðréttu nálgunina út í ystu æsar og teikna upp hljóma. Sem dæmi var það á tímabili eitt 

aðalsmerki saxófónleikarans John Coltrane að spila slíkar hljómabreiður og hefur 

saxófónleikarinn Jerry Bergonzi gefið út kennslubókarseríuna Inside Improvisation þar sem 

slík nálgun er meðal annars kennd.72 Aðferðafræðin og hugmyndaauðurinn í kenningunni 

getur því verið athyglisverð viðbót við hefðbundið nám, þó sennilega yrði hún aðeins 

áhugavert hliðarspor. 

Hafi nemandi farið í gegnum og tileinkað sér alla helstu tónstiga hefðbundinnar 

djasshljómfræði og aðferðir við að nota þá má hugsa sér að nota eitthvað af þeim tónstigum 

sem birtast í bók Russells sem viðbót við það mengi tónstiga sem almennt er notast við. Eins 

eru þeir spennandi ef nemandann þyrstir eftir nýjum hljóðheimum. Lýdísk-krómatíska 

 
71 Ólafur Jónsson, „Jazzhljómfræði II“ (2013). 
72 Melodic structures. (Uden titel) 1 1 (New Albany, Ind.: Jamey Aebersold, 1992). 
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tónmiðjukenningin hefur þann tilgang að vera forskrift fyrir spunatónlistarmanninn, 

leiðarvísir hans á nýjum mögulegum nálgunum í spuna þegar og ef að gömlu leiðirnar verða 

þreyttar. Hugmynd Russells um að fara inn á við og út á við í stað þess að tala um rétt eða 

rangt gæti verið spennandi viðbót við spunaefni þó hætt sé við að slíkt gæti orðið ansi 

ómstrítt. En tilgangur Russells með kenningunni er ekki síst sá að frelsa menn undan oki 

þess að láta ómstríðu eða ómblíðu segja sér fyrir verkum.73 Hægt er að mynda 351 einstaka 

tónstiga úr 12 tónum og því umhugsunarvert hvers vegna yfirleitt er aðeins notast við brot 

af þeim.74 

Ein arfleið kenningar Russells er hugmyndin um hljómhátt, það er að hljómur og 

tónstigi séu eitt og sama fyrirbærið. Reyndar er hugmyndin ekki einungis Russells heldur 

kemur mjög keimlík hugsun fram í hefðbundinni djasshljómfræði og aðlögun Berklee 

greiningar að djassi. Hugmyndin er þrátt fyrir það kennd og bera ótalmargar kennslubækur 

Jamie Abersold þess vitni, þar sem að spunatækni er kennd með því að para tónstiga og 

hljóma saman undir hljómagangi hvers lags, nemandanum til hægðarauka.75 Það er því ljóst 

að hægt er að kenna fræði Russells og fékkst hann sjálfur við það um árabil meðal annars í 

háskólanum í Lundi og New England Conservatory í Boston.76 Hins vegar er erfitt að sjá 

hvað maður græðir á því sem tónlistarmaður að gera atlögu að kenningunni í spilamennsku 

framyfir hefðbundna djasshljómfræði, nema þá nýja tónstiga til að spila. Væri kenning 

Russells á einhvern hátt betri en það sem nú er almennt kennt í skólum væri hún væntanlega 

annað og meira en forvitnileg neðanmálsgrein í djasssögunni. 

 

Lýdísk-krómatíska kenningin um tónskipulag og hefðbundin djasshljómfræði 

Hefðbundinni djasshljómfræði tekst á mun einfaldari hátt að skýra út það sem fyrir ber í 

djassi og hvaða tónstigar henta hverjum hljóm. Lýdískur tónstigi er þar hugsaður sem fjórða 

sæti dúr-tónstigans. Gefi maður sér það að forsendur Russells séu réttar hvað varðar lýdískan 

tónstiga sem raunverulega tónmiðju, væri þá ekki einfaldast að leiðrétta þá skekkju innan 

vestræna kerfisins og byrja í raun að telja upp á nýtt með lýdían sem fyrsta sæti? Jónískur 

 
73 Russell, George Russell’s Lydian chromatic concept of tonal organization, 52. 
74 Þ.e. fjöldi mögulegra tónstiga án endurtekninga, sjá: „Scale (music)“, í Wikipedia, sótt 12. nóvember 
2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_(music). 
75 Sjá t.d. Jamey Aebersold, Vol. 54, Maiden Voyage: Fourteen Easy-To-Play Jazz Tunes (Book & CD Set) by 
Jamey Aebersold Play-A-Long Series (2000-06-28), Jamey Aebersold Jazz, INC (Albany USA, 1992). 
76 John Fordham, „George Russell Obituary“, The Guardian, 28. júní 2009, 
https://www.theguardian.com/music/2009/jul/28/george-russell-obituary. 
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tónstigi yrði þá fimmta sæti í slíku kerfi, eins og hann er reyndar í lýdísku 

tónmiðjukenningunni. Skiptir máli hvaðan maður byrjar?  

Í raun væri einfaldast, vilji maður kanna möguleikana sem lýdíska tónmiðjukerfið 

býður upp á, að líta ekki á það sem hljómfræði heldur sem forskrift að spilamennsku. Russell 

eyðir miklu púðri í að réttlæta og sýna fram á notkun kerfisins í djasstónlist og tekur nokkur 

verk fyrir í þeim tilgangi. Það er auðveldara og tekur skemmri tíma að nota hefðbundinna 

djasshljómfræði í slíkum tilgangi. Það sem lýdíska tónmiðjukerfið býður upp á eru frekar 

möguleikar til þess að fjarlægja sig tónmiðjunni, finna nýja liti í spilamennsku og bæta við 

þeim tónstigum sem kenningin bendir á. Það hentar betur sem forskrift um hvernig hægt er 

að spila, frekar en hljómfræðiskýringarkerfi. Það getur því verið viðbót við hefðbundna 

djasshljómfræði. Þar sem Russell hlaut ekki hefðbundna tónlistarmenntun er ósennilegt að 

hann hafi þekkt til djasshljómfræði á því tímabili sem hann var að móta kenninguna, enda 

varð hún til aðeins nokkrum árum áður en lýdísk-krómatíska tónmiðjukenningin kom út. 

Notkun lýdíska tónmiðjukerfisins kemur að ákveðnu leiti í veg fyrir harmóníska 

hreyfingu.77 Hljómar þurfa ekki að leysast neitt en þeir geta gefið eftir tónmiðju sína niður 

um fimmund. Sem íbúi í hinu vestræna tónlistarmengi er maður þjálfaður frá barnæsku til 

þess að heyra og búast við lausnum á borð við IV-V-I en í djasstónlist gegnir II-V-I 

hljómasamband sambærilegum tilgangi til að skapa hreyfingu og ferðast milli tóntegunda. 

Að fjarlægja hefðbundnar hljómahreyfingar með kenningunni getur verið athyglisvert, 

lofsvert jafnvel í tilfelli Kind of Blue og fleiri módalverka, en að fjarlægja tónmiðjuna með 

kenningunni getur verið óþægilegt, jafnvel óbærilegt eins og í tilfelli plötu Russells, Jazz in 

the Space Age. Í flestum lögum er flakkað grimmt á milli tóntegunda án þess að manni líði 

eins og heima í neinni þeirra. Maður er því sífellt að reyna að átta sig á því hvað er í gangi 

og fær hálfgerða hljómfræðilega sjóriðu við hlustun hennar. Markmið Russells er jú að 

sleppa undan vestræni hljómfræði svo það er í sjálfu sér ekki skrítið að maður kannist ekki 

við það sem maður heyrir. Það getur hins vegar tekið langan tíma að átta sig á hljóðheiminum 

og óvíst hvort maður lærir að meta það. Í samanburði við tónlist Russells er tónlistin á Kind 

of Blue hálfgerður barnaleikur og er miklu ómþýðari, en eins og kom fram í umsögn Russells 

um plötuna fannst hún honum heldur einfeldningsleg.  

sÞað missir þó marks að tala um að kenningin sé ætluð til að afnema harmóníska 

hreyfingu, það er ekki aðaltilgangur hennar. Tilgangur hennar er fyrst og fremst að veita 

 
77 Boothroyd, „Modal Jazz and Miles Davis“. 
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frelsi í spuna og einblína á einstaka hljóma í stað hljómferla. Hún getur því verið kærkomin 

viðbót við litapallettu snarstefjarans eins og Russell lýsir í tilvitnun í upphafi.78 Sé ætlunin 

að leita fanga væri einnig hægt að skoða austræna tónstiga eins og menn voru vissulega að 

gera við lok beboptímabilsins. Koma þar upp í hugann tónstigar úr indverskri klassískri 

tónlist, tyrkneskir og arabískir míkrótónatónstigar og vilji maður yfirgefa tólftónakerfið 

alveg mætti kanna gamelan-hefð Indónesa.  

 

Dulin heimspeki lýdísk-krómatísku hugmyndarinnar um tónskipulag 

Það kemur nokkuð skýrt fram að ætlun Russells með kenningu sinni er ekki síst að losna við 

spennur úr tónlist og þau sífelldu átök sem þær skapa og krefjast hljómalausna. Russell 

verður tíðrætt um heildina (unity) sem kenningin á að skapa. Það mætti því spyrja sig hvort 

að kenningunni sé ætlað að hafa svipuð áhrif á tónlist og réttindabarátta blökkumanna í 

Bandaríkjunum, sem á þessum tíma var fyrirferðamikil, ætti að hafa á samfélagið. Getur 

maður losnað við spennur úr samfélaginu með því að losna við spennur úr tónlistinni?  

Í þessu samhengi væri einnig athyglisvert að skoða dulin trúarvinkil kenningarinnar. 

Auk hugmyndar Russells um heildina horfir hann líka mikið til kosmískra myndlíkinga um 

sólkerfi, stjörnur og sólir og að allt kerfið sé eitt fyrirbæri. Það minnir óneitanlega á austræna 

heimspeki. Í framhaldi af því er athyglisvert að skoða síðustu verk John Coltrane. Því hefur 

verið haldið fram að hann hafi í kjölfar þess að hann lét renna af sér hafi hann lofað almættinu 

að nota saxófóninn sem málpípu guðs og að spilamennska hans hafi verið tilbeiðsla. Hann 

hafi jafnvel aflíkamnast á sviði og runnið út í kosmósinn. Til er söfnuður í San Fransisco 

sem hefur gert Coltrane af höfuðdýrling sínum.79 Feril ekkju Johns, Alice Coltrane er svo 

enn trúarlegri og rak hún klaustur (ashram) og gaf út fjöldann allan af plötum með 

trúartónlist sem styðst að miklu leiti við hljómhætti, þó að þeir séu reyndar að einhverju leiti 

ættaðir frá Indlandi.80 Þessar hugmyndir eru kannski efni í aðra ritgerð en víst er að hugsunin 

um heildina er ríkjandi og hugsanlega bein tenging hér á milli. 

Er víst að kenningin sé jafn áhrifamikil og af er látið? 

Víða er kenning George Russells um lýdísk-krómatísku tónmiðju sögð hafa haft mikil áhrif 

á djasstónlistarmenn um það leyti sem hún kom út. Erfitt er er þó að sannreyna að hversu 

 
78 Jones og Russell, „A New Theory for Jazz“. 
79 Lol Lovett, Saint John Coltrane - A Love Supreme - BBC Documentary (BBC, 2004), 

https://www.youtube.com/watch?v=XUVPmfkNbm4&ab_channel=JoseBernardez. 
80 „Alice Coltrane“, í Wikipedia, sótt 12. nóvember 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Coltrane. 
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miklu leyti það er rétt. Í bók sinni um kenninguna talar Russell sjálfur um áhrifin sem 

kenningin hafði á tónlistarmenn á borð við Miles Davis, John Coltrane og fleiri. Í bók 

Nisenson um gerð Kind of Blue verður honum einnig tíðrætt um lýdísk-krómatísku 

tónmiðjukenninguna og tekur heilan kafla um að fjalla um hvað hún hafi verið mikilvæg við 

gerð plötunnar. Erfitt er þó að sjá að þessir djasstónlistarmenn hafi mikið talað um George 

Russell og kenninguna sem innblástur, í það minnsta koma afar fáar tilvitnanir um slíkt fram 

við vefleit. Ein tilvitnunin um efni kenningarinnar sem var auðfinnanleg er tilvitnun í Miles 

Davis. Hann er sagður hafa sagt um kenninguna „Ef að [Charlie] Bird [Parker] myndi heyra 

af þessu myndi það drepa hann!“81 Þau ummæli má ýmist túlka á þann veg að Charlie Parker 

yrði dolfallinn yfir kenningunni eða þá hreinlega finnast hún fáránleg enda vill hún gera að 

engu þá tónlistarstefnu sem Parker var fremstur í flokki; bebopið. Julian „Cannonball“ 

Adderley segir í bók Nisenson að hann telji að kenning Russells gæti komið til með að hafa 

áhrif á djass í framtíðinni. Þetta segir hann eftir útgáfu Kind of Blue. „Hann er alls enginn 

Messías,“ segir Adderley.82 Til stóð að Russell og Davis yrðu samverkamenn á einhverjum 

tímapunkti en úr því varð þó ekki.83  

Í bók Russells kemur fram að hann hafi talað um kenninguna við fjölmarga 

tónlistarmenn og tekið sýnidæmi. Hvort sem þessi almenna þögn um Russell af hendi 

tónlistarmanna sé vegna þess að þeir vilja ekki gefa ljóstra upp um atvinnuleyndarmál eða 

að þeim þyki kenningin ekki skipta það miklu máli að það taki því að minnast á hana er 

óljóst, en víst er allavega að Russell umgekkst fjölda tónlistarmanna sem urðu hluti af 

módaldjassbylgjunni. Eini tónlistarmaðurinn sem talar beint um að kenningin hafi haft áhrif 

á sig er japanska tónskáldið Tōru Takemitsu, en hann er ekki djasstónlistarmaður.84 Fyrir 

utan bók Russells sjálfs er það svo helst í bók Eric Nisenson og (óritrýndri grein unninni upp 

úr henni85) þar sem rætt er um áhrif Russells á Miles Davis. Nisenson er augljóslega nokkuð 

vel að sér um djasstónlist (þó ýmsar þversagnir séu til staðar í bókinni) en ræðir um vinfengi 

sitt við Davis á nokkrum stöðum. Með því gefur hann viljandi eða óviljandi til kynna að 

hann hafi sannfæringarrétt sérfræðings um efnið og að hann standi efninu persónulega nærri. 

Þetta dregur þó úr trúverðugleika hans sem tónlistarsagnfræðings þar sem hann er 

 
81 Sweetwater, Kind of Blue 60th Anniversary (YouTube, 2019), 

https://www.youtube.com/watch?v=g9zb0j5Khpg&ab_channel=Sweetwater. 
82 Nisenson, The Making of Kind of Blue, 164. 
83 Richard Cook, „Miles Davis: ‘Coltrane was a very greedy man. Bird was, too. He was a big hog’ – a 

classic interview from the vaults“, The Guardian, 6. nóvember 2012, 

https://www.theguardian.com/music/2012/nov/06/miles-davis-interview-rocks-backpages. 
84 „George Russell (composer)“. 
85 Boothroyd, „Modal Jazz and Miles Davis“. 
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augljóslega ekki hlutlægur þegar kemur að Davis. Versta mögulega túlkun á bæði Russell 

og Nisenson í þessum málum er að þeir séu einfaldlega áhangendur tónlistargoðsögunnar 

um Miles Davis og vilji tengja eigin persónur við hana, gera sjálfa sig gildandi sem hluta af 

goðsögunni um vinsælustu djassplötu allra tíma; Kind of Blue. Óvinviett viðhorf til Russells 

er reyndar að finna í grein Julian Silverman djassggnrýnanda, um áttatíu ára afmælistónleika 

Russells í Barbican 2003 sem birtist í tímaritinu Tempo. Hann er ekki hrifin af Russell og 

lítur á hann sem költfígúru, hálfgerðan útvatnaðan hálfspeking fyrir ríka hvíta drengi með 

djasspróf úr Berklee.86 Hverju sem því líður gerist hann hér spekingur fyrir fátæka drengi 

með djasskennslupróf úr LHÍ. Hér verður ekki fullyrt um mögulega annarlegar hvatir þessara 

djassfræðimanna, aðeins bent á að þessir veikleikar eru til staðar í verkum þeirra.  

Lýdísk-krómatíska kenningin um tónskipulag er merkileg hugmynd frá merkilegum 

tíma í tónlistarsögunni. Hún er ekki aðeins hljómfræði heldur forskrift að spilamennsku og 

hvort sem að kenningin er beinn áhrifavaldur á módaldjassstefnuna eða ekki er ljóst að 

hugmyndirnar um hljómhætti sem birtast í kenningunni höfðu mikil áhrif á þróun 

djasssögunnar. 

 

 
86 Silverman, „WHAT THEORY SAYS AND WHAT MUSICIANS DO – SOME THOUGHTS ON THE 

GEORGE RUSSELL EVENT“. 
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8. Lokaorð 

Hér hefur verið farið vítt og breitt um sögu djassins, lýdísk-krómatísku kenninguna um 

tónskipulag og áhrif hennar. Forsendur kenningarinnar eru þær að lýdíski tónstiginn sé 

stöðugri en jóníski tónstiginn, hann myndast út frá náttúrulegu yfirtónaröðinni og sé 

samhverfur á meðan að jóníski tónstiginn er það ekki. Hann hefur að geyma heilleika sem 

aðrir tónstigar hafa ekki. Lýdísk-krómatíska kenningin um tónskipulag er, að sögn höfundar 

hennar, fyrst og fremst leiðarvísir eða hugmyndabanki fyrir hljómhætti til notkunar við 

snarstefjun.  

Sú hugsun að hver hljómur eigi sér hljómhátt er kjarnahugsunin í kerfi Russells og 

varð byltingarkennd í djasstónlist á því tímabili sem höfundurinn gaf út kenningu sína. Hvort 

sem hugmyndin er sprottin frá honum eður ei er ljóst að hún lá í loftinu á þessu tímabili og 

hafði áhrif á Miles Davis. Hvort kenning Russells hafði áhrif á Davis er hins vegar óljóst. Á 

því tímabili sem kenningin varð til var augljós þörf fyrir nýja tegund af hljómfræði og margir 

að leita að nýjum hljóðheimum. Kenningin býður upp á einstakann hugsunarhátt á tungumáli 

djassins og gefur tónlistarmönnum möguleika á að fjarlægja sig hefðbundinni vestrænni 

hljómfræði.  

Þrátt fyrir að undirstöður kenningarinnar séu ef til vill valtar og hún innihaldi nokkrar 

þversagnir og gefi ekki endilega innsýn í eðli tónlistar er ekki deilt um praktíska möguleika 

hennar á því að gefa tónlistarmönnum ný tæki til þess að snarstefja yfir staka hljóma eða 

hljómaraðir. Hægt er að kenna kenninguna en hún er flókin og það skilar sennilega betri 

niðurstöðum að halda sig við hefðbundna djasshljómfræði en fá hugmyndir úr kenningu 

Russells vilji maður stækka hljóðheim sinn. Hvort lýdíski skalinn er raunverulega 

fullkomnari en jóníski skalinn er hvers að dæma fyrir sig. Sextos Emperikos sagði í riti sínu 

gegn tónlistarmönnum að „það er ekki náttúrunnar vegna að sumir hlutir eru af þessu tagi og 

aðrir hlutir af öðru tagi, heldur erum það við sjálf sem göngum út frá því að svo sé.“87 
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