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Interpretacja muzyki współczesnej

Dobra muzyka może byс rozumiana 1 wykonywana rożnie* Nawet 

Jeśli mamy możność zapoznania się z interpretacją, któ

rą demonstruje nam ваш kompozytor - sprawa J.e jest jed- 

noznaczua. Jeżeli kompozytor nie jest nadzwyczajnym czy 

chocby wybitnym JÜÜL dyrygentem - nie mu simy mu ufać* Tak 

jest nawet w pr ypad*u Igora Strawińskiego• Jesteśmy cie- 

icawi wykonan pod jego batutą, ale wiemy, ze superprofe- 

sjonalni dyrygenci pokazują nam jego kompozycje w o wiele 

pełniejszej i jaśniejszej postaci. Być może, ze poświę- 

oając się całkowicie dyrygowaniu są lepszy_i interpretato

rami, bo poświęcają przewaznie o wiele więcej czasu i na- 

masiu swojej interpretacji i z pewnością mają nieporówny

walnie wit&aze doświadczenie w wydobywaniu z instrurnenta- 

listów i śpiewaków optimum i maksimum, o kturych kompozy

tor może t^lko zamarzyć, ale nie może udowodnić, ze on le

piej prowadzi zespół muzyków niz wybitni dyrygenci. Dyry

genci są specjalistami, żyją odtwarzaniem i z odtwarzania, 

gdzie tam do nich kompozytorom, których ruchy pałeczką 

lutr - co si« zdarza - gołą ręką są czasem wzruszająco nie

poradne, schematyczne, a bywa że nawet nieohlujne. 

Dyrygencji - piszą o nich w pierwszej kolejności gdyż są 

to dziwni muzycy, tacp, którzy nie wykonują sami utworów, 

od których nie usłyszysz żadnych dźwięków, a którzy zajmu

ją si« pouczaniem instrumentalistów i śpiewaków, nie ma- 

jąo ich wykształcenia - otaz dygygenci stanowią osobną, 

dziwną klasę muzyków, których praca jest stawiana bardzo 

wysoko, a sława jeszcze wyżej, niekiedy bez większego uza

sadnienia. Smart, Habeneck, Pedrotti, Basdeloup, von 

Bülow, Lamoureux, Colonne - to byli muzycy . Potrafili wy-
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dobyć nawet z mało_czytelnych partytur, piękno muzyki. Uie 

mieli - jak nasi dzisiejsi adepci dyrygentury - wspaniąłyoh 

nagrań z wzorową i czytą interpretacją. Musieli to być mu

zycy wielkiej miary. Prowadzili opery i dzieła symfonicz

ne sprawnie i bez megalomanii, która potem miała owładnąć 

całe rzesze mistrzów batuty. Czj oy ła to interpretacja.

Z pewności* nie w dzisiejszym seksie, bo rzeczą najważniej

szą Djło na początku ery dyrygentów ddobre wykonanie, na 

miarę wartości, jaką przestawiały wybrane przez nich utwo

ry.

a pianiści? Pianiści są w tym szczęśliwym położeniu, ze sa

mi, bez niczyjej pomocy wykonują i interpretują utwory, a 

wielu z nich - własne utwory, które z pewnością leżały im 

lepiej niż cudze, do których musieli miec mniejsze zaufa

nie n iż do własnych, chociaż - jak wiemy - bywały wyjątki.

Im dalszy w hierarchii instrument, tym mniej można mówić 

o interpretacji, bywa ze jest ona tajemnicą oboistów, trę

baczy czy perkusistów, Fałsze pianistyczne czy skrzypcowe 

wyłapie każdy utalentowany słuchacz /do słuchania muzyki 

też trzeba mtec talent!/, natomiast to, co gra fagocista 

czy tubista nikogo specjalnie nie zainteresuje.

Przejdzmy jednak do interpretacji nowej muzyki. Istnieje 

tu wielica dowolność. Muzykę Chopina czy Beethovena zna 

każdy, jeśli nieedane utwory, to z pewnością utwory po

krewne, ineterpretacyjnie jakuy analogicznie . Natomiast

kompozycje, ktpre słuchacz ma okazję słyszeć dopiero po
to

raz pierwsze /a  ozastm nigdy wivcej, bo tak bywa w nowej 

muzyce/ ,  są dla niego czymś nie tylko nowym, ale i obcym, 

w skrajnych przypadkach wr«cz nieprzyjaznym. Mimo wszyst

ko można jednak mówić o problemach interpretacji nowych 

dzieł. Jużą wagę przypisuje się dokładności, precyzji 

w oddawaniu wszystkich trudnyoh w sumie do ogarnięcia 

niuansów. 1 wydaje się, że im dokładniejsze i wierniejsze



jest odtwarzanie tego, oo napisał Kompozytor współczesny, 

tym wartościowsza jest interpretacja utworu. Ale doKład- 

ność aie Jest aż tak wielkim atutem wykonawstwa, gdyż 

łatwo spostrzegamy, ze tu nie o n i*  chodzi., gdyż na p r z y  

Kład nigdy nie wiemy, jaK sokmplikowau^ jest w danym ut

worze rytmika. i  oozi pianista grający jaK najdokładniej

dany utwór nie osiąga wjdatnitjszyon rezultatów ekspre-
Bif

syjnych . Jego gra bidzie wydawaiła wręcz wynaturzona, z pew

nością obca intencjom kompozytor a . Nową muzykę należy in

terpretować z dużym dystansem Juz chocby dlatego, ze nie 

mamy pojęcia, jaKi jest styl muzyki kompozytora, ja<£& jest 

jego intecja w zaKresie ekspresji i  wreszcie jaką postawę 

estetyczną reprezentuje dany kompozytor .  0 wiele łatwiej 

jest grac utwory Bartoka czy Szymanowsk iego ni z na przy- 

kład  Elliota Cartera czy Briana Ferneyhough, gdyz 

dzieła tych ostatnich lezą poza granicami uchwytnego sty

lu i  rozpoznawalnej estetyki«

uóż tedy poczuć z nowymi /naprawdę nowymi 1/ utworami« Myś

lę , ze nową muzykę trzeba grac chętnie i  w szeregiem za

kresie« irzeba poznając rożne utwory /które z pewnoś

cią łieayś upodobnią się , bo taKie są prawa muzyki/, nie 

my siec o stylu i estetyce granego utworu, bo one wyjaśnią 

się nam o wiele później niż myślimy«

łatwiej jest interpretować muzykę , którą doorze znamy - 

to pewne* Nowa muzyka nie jest wykonawcom znana, choć 

trzeba przyznać, ze są wśród dyrygentów czy pianistów mu

zyc y, Którzy przez długie lata obcowali z nowymi i naj

nowszymi utworami muzycznymi, ale zasięg tych utworów 

musiał oyc z natury rzeczy ograniczony, a poza tym dostęp 

do partytur czy nut jest w naszych czasach coraz mniej

szy /is t  ieją na przykład biblioteki, których zauob 

kończy się na późnych latach sześćdziesiątych, Kiedy to 

jeszcze kupowano nuty luo tez otrzymywano je od wydaw-
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ców, ictor^y - oo tu UiŁrywac - klepią biedę lub pl&jturą, 

a rzadko Kredy zdobywają siw na wydawanie naprawdę nowych 

utworów /. Ktoś, kto dziś chce się zapoznać z kompozycjami 

ostatnicn Jt> rat i ma nawet środK-L na n a fc ie  Ich - mo^e 

się pożegnać ze swoimi marzeniami.

Muzyka jeet uniwersalna i zrozumiała na caayii* świeeie, w 

w aodat^cu nie musi oyc - jat literatura - tłuma czona na 

r óżne języki. Jaica szkoda, te xue jeafc w o&cle dostępna 

ola zainteresowanych. Irudno wiyc 1 mo^e nawet nieprzyzwo

icie jest rozwodzie się ned interpretacją dzieł nowej mu- 

zyk i . r, ta&iej sytuacji jes\, teoretyk , Który chciałby 

pisać o interpretacji nowej muzyki i kompozytor, który 

cnciadoy wiedzj.ee , na jar.im świeeie muzycznym żyje*



V
(Хл\с ^ ^  А ^

СсслГи̂ .

С/ <  J/V U ^ct А - / 2 У  / ’ ^ °  ~

f a '* * * - * * " /#  Ł*-A-S~€ î̂ I
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