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Techniki Instrumentalne

Jeszcze di niedawna uczono komposyoji w ten 

sposób« że pomijano czy też obawiano po* 

bieżnie rzecz dziś niezmiernie istotną» 

jaką są /i będą/ odtąd teonniki instrumen

talne* fiie wstarozy zaplanować sobie for

mą /lub - co gorsze - posłużyć się jakąś 

znaną formą, znaną, więc częściowo zuyży- 

tą, trzeba tę formę czymś wypełenićj obo

jętnie ozy to będzienttrio smyozko ozy sym

fonia, w każdym przypadku sposób, w jalcia 

wypełnia się formę czy też ją kształtuje, 

musi być skoordynowany z nowoczesnym brzmie

niem, z nową substancją, a tę tworzą in

strumenty* Jeśli użyjemy iou "po danego" 

nic z tego m e  wyjdzie, wyjdzie Kawałek 

muzyki, który mógł oyć napisany wiele dzie

sięcioleci temu, zeoy nie powiedziećt trMir^ 

półwieczy temp* laką muzykę odrzuca si« 

jąiao nieciekawą i niewspołcze ną. Dzisiej

szy kompozytor nie może zadowalać się środ

kami znanymi od lat, powinien być w stanie 

w technice posługiwania si« instrumentami 

dorzuoić oo ś własnego ohoeby dla, podrzyma- 

nia dobrego mniemania o sobie* Tu przy

pomina mi się jak współcześni mi i starsi 

kompozytorzy odrzucali dodekafonię, a po

tem - jakby po niewozasie - Jęli ją stoso

wać* Podobnie rzecz ma się z technikami 

instrumentalnymi * Dość ozęsto pełnię funkcję 

jurora i zdarza się, że widzę koło siebie



znanych mi kompozytorów, którzy sami nie 

uczestniczą w kazzałtowaniu nowego oblicza 

muzyki* Gdy jednak zobaczą w partyturze, że 

nie znany mu kompozytor posługuje się nowy

mi środkami, bez wahania uznaje taki utwór 

za wart nagrodzęuia, widocznie ktoś /bez 

nazwiska!/ mu zaimponował» lak - kompozy

tor, ktprfr jest w stanie wyjść poza krąg 

znanych /i co tu uiarywaćj zużytych/ środków 

musi każdego zaciekawić, a jeśli posługu

je się dodatkowo nową fakturą instrumental

ną, może nawet zachęcie do skrupulatniej- 

szegoprzestudiowania przedłożonej kompozy

cji* Karol May /ten od Winnetou/ powiedział 

kiedyś /ozy napisał/, ze "nie trzeba być 

strzelcem wyborowym, by stwierdziś, że ktoś 

strzelił w dziesiątkę" • Jest w tym perfid

ne kłamstwo, ale ponieważ zostało ujęte 

w brawurowej formo.« i uderza niecodzienną 

inteligencją jej autora, przyznajemy mu 

/choć tylko trocnę/ - rację. .Myślę, że owa 

wypowiedz Karola Maya mogłaby się gładko 

odmieść do ocen nut 1 partytur* Mój Boże, 

Jakie to szczęście, ze naszym fachu traze- 

ba znac tajeiuny i enigmatyczny szyfr auto

wy 1 /tu - *atwo się rozgaduję pisząc - przy

pomina mi sis pewien fenomen typograficz

ny! kiedyś wydano u nas - oardzo dla kompo

zytorów pożyteczne - tzw* lettrasęty nuto

we, pech chciał, że autorem nut był zupeł

ny, właściwie idealny laik, oto bowiem 

można oy*o zakupić wielkie ilości arkuszy 

z typograficznie żkeujętymi gtamit nuta,
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od której kreska w doi widniała po prawej 

stronie /notabene - jak u wielu malarzy( 

po co im te nuty» i to tym największymi/» 

natomiast kreska w górę symetrycznie pod 

względem niedopatrzenia przychodzić po 

lewej stroo£e| oczywiście cale pudełko 

tych ar<£uszy był o do wyrzucenia/«

Kompozytor» który ogranicza się do środków 

i faktur znanych, jest w stanie napisać 

muzykę, którą rownieżdobrze mógłby ktoś za 

niego skomponować* Nowa muzyka wymaga cze

goś więcej* kompozytor wyrastający ponad 

przeciętnośćmoze w waśnie w technikach in

strumentalnych i fakturaoh wytwarzać sub

stancje» które odnowią znaną n/ł-r.. muzykę• Do 

tego potrzeony jest indywuduality stosunek 

do instrumentów. Każdy indywidualnie two- 

rząoy kompozytor jest w stanie dzięki zeeh- 

nikom instrumentalnym pokazać własny świat 

dźwięków» własny klimat emocjonalny i włas

ną wizję muzyki*

fizecz jasna, nie należy polecać na wiedzy, 

którą zdobyło siv w szkole* lia-eży stale 

poznawać możliwości instrumentów /w końcu 

nie jest ich aż tak wiele, wyłąozająo oczy

wiście perkusję, bo tu mamy cały świat dla
I

siebie/• Trzeba pisać tak» by można było 

powiedzieć» tego nawę* Schoenberg ozy Messiaen 

by nie napisał» bo nie znał nowyoh środków 

i ograniczał się do znanych, dodając donioh 

własne Koncepcje, zresztą wywodzące się 

z materiału, który mógł poznać, że t»eohniica 

instrumentalna może świauczyć o kompozyto-



(J
rze, tego dowody mamy na przykładzie spo

i

żytkowania sposobów wykonawczych harfy, 

saksofonów, nis^icn instrumentów smyczko

wych ozy wibrafonu* Tu mo^-na wrę wręca wy

tyczy c granice między tymi, którzy zainte

resowali się tac imiKami instrumentalnymi 

a tym, którzy nie mają o nich najmniejszego 

pojęcia lub też mają pojęcietak małe, że ni« 

warto o tym wspominać* Dla uspokojenia mo

gę podkreślić, że nawet największym mistrzom 

nie było dane zabłysnąć w tym zakresie* Ry

szard Wagner na przykład piszę na harfę tak, 

że tego si« nie da zagrać, ani w tempie, anj 

w ogóle* Ktoś złośliwy napisał wręoz, że 

Mistrz pomylił sooie harfę z fortepianem, 

na którym ohętnie i umiejętnie grywał***

Do ozego zmierzam? Moim zadaniem jest przed

stawić nową muzyk« we wdiaśoiwym świetle* No

wa muzyka - to olbrzymi zasób możliwości, 

zasób wprost niewyczerpany * Z tego ogromne

go zasoou kompozytorzy nie korzystają z wie

lu powodow* L pewnośoią nie dlatego, że 

nie warto interesować się nowymi technika

mi instrumentalnymi * Eo prostu są niedosta

tecznie uformowani do prezentowania nowej 

muzyk i , ioh wiedza - jeśli to można nazwać 

wiedzą - jest niewielka, mocno ograniczona 

i skromna* Jeżeli pomyślimy, że Bach wydo

bywał ze skrzypiec, Które w orkiestrze od

grywają największą rolę, rożne i wspania

le Kombinacje dźwiękowe i polifoniczne, to 

wspó<to-eśni kompozytorzy ^aledwie muskają 

ową proolematykę*

P*d niebiosa zauwalano na przykład Krene-
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ka, ale niKt z jego zacnwalaozy cnyoa ale 

przyjrzał si« jego tworozości* Oto aa przy

kład w kwartetach smyczkowych, Które zawsze 

oądą probieżem umiejętności 1 wrażliwości 

Kompozytora, napotyKamy JUt bez przerwy na 

pasaże «aK antywiolinistyczne, że można tu 

śmiało mówić o amatorstwie* I takich przy

kładów jest więcej niz dobrej muzyki*

Muzyka nie może byc wytworem samych emocji, 

manipulacji dźwiękami i zapewniania papie

ru nutami, powinna byc rezultatem znajomoś

ci poszczególnych instrumentów, umiejętnoś

ci poznawania ich natury, ale i ich rozsze

rzonych możliwości. Instrumentów nie można 

mylić z automatami do produkowania dźwię

kowi Każdy instrument ma swoje tajemnice, 

które trzeba zgłębić po to, by móo się w da

nym instrumenci "rozgościć", co więoej, by 

móc z danego instrumentu wydobywać nie tyl

ko nowego typu brzmienia, ale i zestawie

nia, które mogą stac się modelami nowej 

estetyki*


