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Czynnik najważniejszy:  faktura 

W nowej muzyce - ambitnej i tej nieco ambitniejszej r roi się 

od utworów, który wyrastają na tle manipulacji dźwiękowych. 

Jeżeli się te utwory analizuje można dojść do przekonania» 

że kompozytorzy mają za duzo czasu luo tez ze uawią się w kom

ponowanie* W takich kompozycjach jest duzo kombinacji, są prze

myślne rozwiązania narzuconych sobie problemow, a nawet reży

mów dźwiękowych» coż z tego» .jLeay tyoh wzsjistrcich manipula

c ji  nie spychać i  Kiedy rezultat K0mbiD0wania jest wrożnyoh 

przypadkach podobny /nie oiioę być złośliwy» bo nie jest mi 

to potrzebnej więc dodam może» że Kto w ie, czy tych przemyśl

nych kombinacji dźwiękowych Kiedyś nie wysłyszymy, bo i w za

Kresie odbioru możliwy jest pewien postęp/* Batrzymam się tylko 

na jednym punkcie i owe kombinacje na ogoł pochłaniają czas 

i  uwagę kompozytorów, gdy należało by się SKupić»na rozwiąza

niach istotnyoh» takich które mog* byc owocne w tworzeniu no

wej muzyki ,  które wyniKają z istotnej potrzeby wnikania w ma

terię muzyczną i w rezultacie dają nowy słyszalny efekt* 

Najważniejszym problemem będzie nie tak haK sądzą niektprzy 

forma, będzie nią faktura. To faktura zmienia muzykę skutecz

nie i  słyszaln ie • Zawsze w takich przypadkach podaję przykład 

dwóch rzeczywistych tytanów nowej muzyki - przykład Weberna 

i Varese' a . Webern znał muzykę swojego nauczyciela, Arnolda 

Sohoenberga, nawet ją dwukrotnie zaimitował /tak  wielka była 

jego wiara w geniusz autora Gurre-Lie d e r /, a nawet - doaajmji 

ten faKt - specjalnie przedatował pwotfą Kompozycję, by za

błysnąć /ala - na miiość Boską - przei kim?/przecież muzyka 

jego kręgu była zapoznana/ prekursorstwem* I  dobrze się sta

ło» ze w pewnym momencie Webern pojął» iz  najlepszaą drogą do 

odnowienia muzyki jest abstrakcja» czysta» solidna abstrakcja»
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ponieważ w muzyce - w przeciwieństwie do literatury, teatru i 

malarstwa - nie opieramy się na niczym gotowym, JuŁ_istnieją- 

cym* Abstrakcjonistą muzycznym byą tez w swoich najlepszych 

kompozycjach x,dgar Varese, autor oryginalnych utworów, które 

wynikały z przeciwstawnych do tradycji muzycznej wizji, 

muzyka ma tę cudowną właściwośc, ^e aostrakcja w momencie wyko

nania zamienia si* w Konkret. Jest to jeden z cudów tej naj

piękniejszej ze sztuk /podobnym cudem jest £akt, ze muzyka może 

tak silnie oddziaływać na Jej odbiorców, tu jednak stawia się 

odbiorcom pewne warunki - je.ym z oirwbzych Jest wrażliwość/. 

Kompozytor, kt^ryy- Jak powiada zazwyczaj nie bez zarozumiałoś

ci - słyszy muzykę, która komponuje, jest zwykłym oszustem, na 

szczęście oszukuje głownie samego siebie. Eo, co Siyszymy, po

dobnie Jak to, co śnimy oraz to, co komponujemy uparcie przy 

fortepianie - nie ma z nową muzyką nic wspolnego. A pierwszym 

praypadku jest to zbyteezua autokreacja, w drugimm- komiczna 

dr.-ina, a w trzecim Takt, ze klawiatura dyktowała wszystkim kom

pozytorom rzeczy podobne. Zostawmy w spokoju dw piei«. se proble

my i zajmijmy się na chwilę komponowaniem przy fortepianie, któ

ry podpowiada kompozytorowi rzeczy nieprawdopodoone, zwłaszcza, 

tidy tworzy symfonię lub kwartet smyczkowy /przy przeglądaniu, 

chocby pobieżnym, kwartetów smyczkowych od razu widać tych, któ

rzy nie mają pojęcia o instrumentach, na które pisze - winowaj

cą jest.tu aloo zwykie niuotwo, albo - fortepian*.

Odnowę muzyki uzyskujemy dzięki zmianom, które wprowadzamy w za

kresie faktury, im bardziej oddala się ona od konwencji i tra- 

dyoji, tym bardziej zyskuje na odrębnośoi i nowatorstwie. Usta

wiczna płynność narracji w Tristanie, bezwzględność w ilości 

głosów w każdym momencie czasowym u Schoenberga, abstrakcyjna 

proporcjowosć u Weberna czy w kwartecie smyczkowym Nona - to 

przykłady odnowy muzyki przez odnowienie faktury, zmień *J w gę

stości, w rytmice, w uk^a .aon oderwanych od rygorow kontrapnktu
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i konwencji harmoniczno^brzmieniowyych, faktury, lctora z trą

dy «ją nie chce miec nic wspólnego. Nowa faktura nęci nas 

przede wszystkim swoją nieprżywidywalaością, swoim spotęgo- 

wa.*.iym sur *. e a i. izmem i zucnwałą swobodą. Tylko dzięki niej mo

żemy byc pewni, ze oddalamy si* od "in ychf i ze wkraczamy 

w obszary nietknięte, nowe, magiczne#

Właściwie nie zdajemy sobie sprawy z faktu, ze kompozytorzy 

bezwzlędnte i mechanicznie niemal odrzucają myśl, ze muzykę 

należy odnawiać. Większość z nich trzyma 3ię przeświadcze

nia, ze sam fakt, ze potrafią w ogolę komponować, stawia ich 

wysoko ponad tłumem nie umiejących pisać muzykę. Ale jednak 

sam iaict, ze pisarz umie pisać, nie stawia go w rzędzie pi

sarzy. A zatemt więcej po&ory. Przydałoby się. A nadto* wię

cej zainteresowania możliwościami muzyki, ktorf po pokonaniu 

muru konwencji, stanowił olbrzymie pole do popisu dla twór

ców pomysłowycn i autentycznie natchnionych. № poprzednim 

stuleciu wymyślono dziwną, a dla leniuchów i pasożytów efektow

ną tezę, ze skoro można dziś pisać ja* si% chce /teza skąd

inąd słuszna^ ale dodajmy *e mowi o tym njak aę chce", a nie 

"komu ai* chce"/ to m e  warto się wmyślać w nowe kategorie 

sztuki, bo te, które są, wcale nie są najgorsze, o czym świad

czy Vivaldi et consortes, których nagrywa się bez kohoa i 

z niepojętą ochotą, gdy muzyka nowsza jest zupełnie niezna

na, albo znana tylko z paru - na ogoł nieznośnych - "kawał

ków.

Sam termin faktura to nie tylko sposób realizacji utworow, 

jak żyozy souie tego słownik muzyczny, sposób realizaoji oz- 

czaczyłby przede wszystkim wykonanie, a wykonanie zawsze bę

dzie ograniczone, pojęte indywidualnie, rozumiane niby to 

w duchu utworu, ale jakże często mu przeciwstawne, choćby 

dlaietgo, ze wyko awcjl *~ają własną wizję utworu. Tymczasem 

faktura jest czymś bardzo czystym i ostatecznym. Wyłożona
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w zapisie nutowy» nie ma sobie zaanych alternatyw, Jest nie

zmienna, a co za tym idzie nienaruszalna, I to jest jej 

najpiękniejszą cechą. Jest tym, co decuduje o kształcie 

utworu, jest najbliższa samemu ideałowi utworu - szczególne 

wówczas, ó'dy mamy do czynienia z utworem nowym i orygi al- 

nym, z utworem, ktpry nie tylko wyrasta ponad przeciętność, 

ale jej najbardziej sta iowczo zaprzecza. Jest esencją Od

rębności utworu muzycznego, stąd jej podkreślana przez mnie 

wartość« Paktura zmienia w utworze najwięcej, inne składowe 

muzyki nie są az tak ważne, a jeśli są podporządkowane idea

łowi nowej faktury, stają się wręoz drugorzędne* i’akturai- 

nie odnowioneamazyKa Weberna czy Varese'a, mogła oy stac się 

katastrofą, gdyoy jednak poprzesuwac niektóre dźwięki w gó

rę czy w doł mu yka nadal mogła oy funkcjonować jako bardzo 

zDlizona do pierwotnego, autentycznego tekstu, a to już coś 

znaczy*


