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Wprowadzenie

Utwór muzyczny jest niepodzielną, zwartą strukturą tworzoną przez podsta-
wowe jego elementy, jak: melodyka, harmonika, dynamika, a także oznaczenia
środków wykonawczych. Wszystkie cechy (elementy muzyki) ułożone w formę
muzyczną tworzą dzieło. Dźwięk w swym „fizycznym brzmieniu” jest nośni-
kiem cech wyrazowych, emocjonalnych, ma określoną wysokość, siłę brzmienia
i czas trwania. Zbiór dźwięków tworzy muzykę.

Prezentowana muzyka w swej „złożoności strukturalnej” jest przynależna do
określonej epoki, stylu i gatunku muzycznego, kompozytora jako twórcy.
Można zauważyć, że swoboda wykonawcza w poszczególnych okresach historii
muzyki uzależniona była od panujących wówczas poglądów estetycznych, moż-
liwości technicznych instrumentów, celów, jakim służyła, w jakich okoliczno-
ściach powstawała lub była wykonywana. Jak mówi Zofia Lissa: „Każde poko-
lenie ma prawo dane dzieło inaczej słyszeć, pojmować, przeżywać i inaczej
wykonywać. Jednakże inwencja wykonawcza nie może być działaniem przypad-
kowym, deformującym właściwy obraz utworu”1. Słusznie zauważa Henryk
Neuhaus, nazywając muzykę „sztuką dźwięku” i dodaje: „nie tworzy ona obra-
zów widzialnych, nie przemawia słowami i pojęciami. [...] a jej struktura jest
równie prawidłowa jak konstrukcja architektoniczna”2. Z słów tych wynika, że
muzykę tworzą dźwięki, zatem pierwszym i najważniejszym obowiązkiem wy-
konawcy jest praca nad jakością dźwięku.

Doświadczeni wykonawcy szybko zauważają, że nadmierna troska
o biegłość techniki wykonawczej (gry, śpiewu) nie może przysłaniać defektów

1 Z. L i s s a: O wielowarstwowości kultury muzycznej. E a d e m: Szkice z estetyki muzycz-
nej. Kraków 1964, s. 117.

2 H. N e u h a u s: Sztuka pianistyczna. Notatki pedagoga. Przeł. A. T a u b e, przedmowa
Z. D r z e w i e c k i. Kraków 1970, s. 76—77.



brzmienia dźwięku. Jak mówi Artur Rubinstein: „Podstawowym zadaniem mu-
zyka — odtwórcy jest umiejętność wydobycia z całego utworu pełnej gamy
ludzkich uczuć i nastrojowości ukrytej w zapisie nutowym poprzez nieprze-
braną jakość i barwę dźwięków, ukształtowanych artystyczną wizją całości
dzieła. Można powiedzieć, że tak wykonywany utwór jest rezultatem pracy
twórczej, zmierzającej wskutek harmonijnego zestrojenia dźwięków, odpowia-
dający emocjonalności autora i wykonawcy oraz słuchaczy do oddania pełnej
wymowy dzieła”3. Z przywołanych rozważań wynika, że proces interpretacji
dzieła muzycznego jest działaniem twórczym, utrzymanym w konwencji i za-
myśle jego autora, którym jest kompozytor. Jan Wierszyłowski zauważa: „Od-
twórcy — wykonawcy — wirtuozi w jednakowym stopniu winni pojmować
muzykę jak twórca danego dzieła (kompozytor). Owo spowinowacenie ducho-
we wykonawcy z twórcą i rezultatem jego pracy, bliskość emocjonalną osiąga
się podczas procesów ekspresji, zaś jakość i intensywność percepcji przez
słuchaczy w znacznym stopniu uzależniona jest od właściwości osobniczych
człowieka, jak i jego wyobraźni o charakterze transformacyjnym”4.

W świetle przywołanych refleksji należy postawić pytanie o znaczenie słow-
nikowe terminu „interpretacja” w odniesieniu do muzyki. Pojęcie to jest rozu-
miane jako: tłumaczenie, wyjaśnianie, komentowanie czy też sposób odtwa-
rzania i wykonywania utworu muzycznego. W obecnej percepcji muzyki
interpretacja artystyczna rozpatrywana jest szeroko. Pierwszym interpretatorem
własnych, autorskich pomysłów twórczych jest kompozytor. Kolejnym odtwórcą
dzieła bywa wykonawca (wykonawcy), który ubogaca brzmienie wyrazowe
utworu o nowe jakości estetyczne, wtapia się w ideę utworu, a w dalszej kolej-
ności jawi się odbiorca i krytyk muzyczny.

Interpretacja dzieła obejmuje: tekst muzyczny (danej partytury), zastosowa-
nie reguł wykonawczych danego utworu (klasycznych, romantycznych itd.), na-
dania nowej odkrywczej formy brzmieniowej utworowi muzycznemu5. Takie
szerokie rozumienie pojęcia interpretacji artystycznej prezentuje niniejsza publi-
kacja. Celem jej jest ukazanie wieloaspektowego i złożonego problemu inter-
pretacji w muzyce jako realizacji określonej koncepcji dzieła spójnej z ekspresją
wykonawczą.

Na treść publikacji złożyły się rozważania teoretyczne ujmujące interpreta-
cję jako proces twórczy. Omawiane w niniejszej książce zagadnienia interpreta-
cji prezentują bogactwo podejść metodologicznych, dzięki czemu wnikliwie
i wieloaspektowo ukazują badaną przestrzeń. Na treść tomu składa się opis
i prezentacja wyników badań nad wartościami w muzyce kształtowane przez
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3 A. R u b i n s t e i n: Moje długie życie. Przekł. J. K y d r y ń s k i. Kraków 1988, s. 469.
4 J. W i e r s z y ł o w s k i: Psychologia muzyki. Warszawa 1981, s. 86, zob. A. P y t l a k:

Interpretacja jako kategoria artystyczna, estetyczna i pedagogiczna. Kraków 1979, s. 21.
5 A. P y t l a k: Interpretacja jako..., s. 89.



twórczą interpretację w dyskursie muzykologicznym, teorii i historii muzyki,
artystyczno-wykonawczym, pedagogicznym i psychologicznym. Tom piąty wy-
dawnictwa wielotomowego pt. Wartości w muzyce dopełnia myślenie o roli
i funkcjach muzyki zaprezentowane w tomach wcześniejszych.

Tom piąty — wzorem poprzednich — składa się z trzech części. Część I za-
tytułowana: Rozprawy teoretyczne. Interpretacja w sztuce muzycznej zawiera
osiem tekstów, które dotyczą rozważań muzykologicznych, etnomuzykologicz-
nych oraz zawierają analizę wybranych dzieł kompozytora Józefa Świdra, uka-
zują cechy warsztatu kompozytorskiego.

Część II: Interpretacja muzyki w praktykach wykonawczych zawiera dziesięć
tekstów. Ukazuje w kontekście poruszonych zagadnień teoretycznych warsztato-
we działania interpretacji muzyki instrumentalnej, wokalnej (chóralnej), ludo-
wej. Wskazuje też na znaczenie osoby kompozytora i wykonawcy (dyrygenta)
w kształtowaniu wymowy i ekspresji artystycznej dzieła. Ukazuje innowacyjne
techniki aranżacji muzyki ludowej nacechowane kunsztem artystycznym, będące
połączeniem tradycji ze współczesnością.

Część III: Pedagogiczne i psychologiczne podstawy interpretacji artystycz-
nej ukazuje edukacyjną i wychowawczą rolę muzyki w kształtowaniu osoby
twórczej, umiejącej wyrazić swoje myśli i uczucia w działaniach muzycznych.
W tej części zostały poruszone zagadnienia edukacji artystycznej studentów
w zakresie instrumentowania i przebiegu edukacji artystycznej.

Zaletą publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny w postaci: załączników
nutowych muzyki artystycznej, zdjęć, materiałów dokumentujących omawiane
problemy badawcze. Tom piąty pt. Wartości w muzyce. Interpretacja w muzyce
jako proces twórczy adresowany jest do szerokiego grona czytelników, miłośni-
ków muzyki artystycznej i ludowej uprawianej profesjonalnie i amatorsko. Może
zainteresować nauczycieli akademickich kierunków muzycznych, pedagogicz-
no-artystycznych, dyrektorów instytucji muzycznych i placówek kulturalno-
-oświatowych, dyrygentów, instruktorów oraz działaczy ruchu amatorskiego,
a także studentów.
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