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INTERPRETAREA MUZICAL
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magistru n muzic , lector universitar,

Universitatea de Stat Alecu Russo din B l i

The problem of interpretation is a widly spread one which is analyzed from differ-
ent points of view and in different subjects, fields, etc. Music interpretation gives
the opportunity to discover a new world of communication (specific and universal),
that is individual. It is important the goal of an interpreter as a creative artist and,
at the same time, as a “researcher”.

A teacher is like a guide for the student of music (while becoming an interpreter)
having an individual approach to each student during the whole teaching process.

“Munca, valoarea muncii interpretului const n a se apropia
 c t mai mult de sensul profund al muzicii pe care o execut

i care, ntr-o epoc mare, ne d o bogat complexitate
pe care semnele scrise nu ne-o pot transmite n ntregime.

Interpretul, cu sau f r voia lui, r m ne un interpret
ce ne d lucrarea v zut prin prisma sa personal ”.

Pablo Casals

Interpretarea muzical , drept una din
verigile triadei tradi ionale creare –
interpretare – receptare, urm re te un
scop bine definit: transformarea unei
lucr ri muzicale n oper de art , “c ci
o lucrare muzical se nf i eaz ca
oper de art numai ca desf urare
sonor n timp, c ntare” [4, 96]. De aici
– rolul interpretului n calitate de artist-
creator ca personalitate complex (care
posed cuno tin e muzicale ample,
manifest  d ruire de sine i dorin a de a
cuceri inefabilul).
   Scopul major al interpretului–muzi-
cian este “de a-l n elege pe autor mai
bine dec t s-a n eles el nsu i” [5, 118],
de a p trunde n inten ia compozitorului
(chiar dac intepretarea, de cele mai
dese ori, presupune descifrarea la o dis-

tan de secole), sesiz nd sensul irepe-
tabil, unic, trecut prin propria stare
interioar , prin prisma n elegerii adec-
vate a mesajului muzical-artistic i
decodificat prin procesul de interpretare
instrumental profesionist , care “pre-
supune at t accedere la sensul (sin-
tactic) muzical, imanent operei, c t i
realizarea semnifica iei, ca transcedere
a realit ii pur sonore, acustice” [4,
99].

La prima vedere, se pare c interpre-
tarea este un proces unidirec ional. n
realitate ns ea este un act de comu-
nicare i nu exist o comunicare mai
specific , mai intim i mai universal
dec t comunicarea muzical , o oper
muzical fiind comunicabil  “ n m sura
n care semnific , adic trimite la ceva
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exterior sistemului muzical – afecte,
manifest ri ale psihicului, “tr iri” [4,
98]. Cele din urm , n special “tr irea”,
era considerat de W. Dilthey i M.
Heidegger condi ia obligatorie a oric rei
opere de art , ea fiind “sursa principal
at t pentru desf tare, c t i pentru crea-
ia artistic . Totul este tr ire” [3, 20].

Interpretul tinde anume spre o astfel
de stare, transmis inclusiv ascult to-
rului activ, c ci interpretarea sub form
de comunicare presupune decodificarea
mesajului muzical pentru ascult torul
capabil s perceap semnifica ia aces-
tuia. Interpretarea unei lucr ri muzicale
este de neconceput n afara cadrului
participativ, format din compozitor-in-
terpret-ascult tor. Activitatea, efortul
celor doi interactan i (compozitor-
interpret) vor fi valorificate anume prin
prezen a i aprecierea ascult torului. Ion
Gagim men ioneaz  c no iunile “a
interpreta”, “ a c nta”, “a reproduce” nu
sunt identice cu ac iunea de “a trans-
mite”, “a comunica” mesajul muzical,
primul grup av nd un sens mai general
n compara ie cu cel de-al doilea grup:

“Orice sonorizare a textului muzical
presupune interpretare. Dar nu orice
interpretare este i comunicare. Aceasta
din urm include un con inut concret,
special, specific” [2, 66]. Astfel, vom
deosebi interpretul – executant i inter-
pretul – creator, cel din urm av nd un
rol deosebit de important n procesul de
comunicare muzical-artistic .
   F r ndoial , interpretarea instrumen-
tal este eficient i perceput ca va-
loare n prezen a (adresat ) ascult -
torului cultivat/preg tit, care, dup  p re-
rea lui George B lan, tinde spre o ascul-
tare “cercet toare” a muzicii: “Ascul-
tarea con tient ncepe n momentul
c nd i dai seama c muzica nu poate fi
un simplu mijloc de distrac ie. Odat
“trezit” din starea de pur euforie pe
care i-o producea auzul unei compozi ii,

melomanul nu mai poate accepta ca
munca de crea ie a compozitorului i a
interpretului s sf r easc ntr-o form
de divertisment oferit lui, ascult torul
pasiv, confortabil instalat ntr-un foto-
liu” [1, 22]. Prin urmare, actul interpre-
tativ presupune aspectul dialogal al pro-
cesului, n care at t interpretul, c t i
ascult torul de in roluri importante.
   “Contactul” muzical va presupune
dou direc ii: prima va fi orientat de la
interpret la ascult tor (interpret
ascult tor) prin influen area percep iei
ascult torului, iar cea de-a doua direc ie
reliefeaz ac iunea invers a auditoriului
la cele auzite (ascult tor interpret).
n a a mod, se creeaz un contact

bilateral, care condi ioneaz
interac iunea i influen a reciproc
dintre participan i. Astfel are loc
mobilizarea, stimularea ac iunilor
interactan ilor i, totodat , flexibilitatea
procesului interac iunii. ns rolul
hot r tor l are totu i interpretul, chemat
s “st p neasc ” situa ia.

Interpetul, asemenea acult torului,
poate fi format, educat, orientat spre un
proces de interpretare eficient n
transmiterea tezaurului muzical
universal genera iilor din prezent i
viitor. O astfel de responsabilitate i
asum profesorii de instrument muzical,
care i mp rt esc tr irile personale,
cuno tin ele, experien a, d ruindu-se
total discipolilor.

Formarea muzicianului ca interpret n
cadrul procesului de instruire muzical-
interpretativ la facultate se prezint
drept un proces complex, care presu-
pune, pe l ng achizi ionarea unui an-
samblu de abilit i profesionale, un
sacrificiu veritabil n numele Muzicii.
Odat cu dezvoltarea deprinderilor,
aptitudinilor i capacit ilor muzical-
interpretative este deosebit de necesar
de a face ca studentul, viitorul pedagog,
s fie ndr gostit de muzica propriu-zis .
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Cu acest scop, studentul se va afla n
centrul procesului de instruire, av nd
posibilitatea de a privi global asupra
activit ilor didactice (prin multitudinea
lor de aspecte). Din acelea i motive
profesorul va lua n considera ie
preferin ele studentului, gustul s u
estetico-muzical, de asemenea,
pregatirea sa anterioar  ( i nu doar cea
muzical ). Aceasta va permite
elaborarea unui program individual de
activitate pentru fiecare student n parte
i, odat cu aceasta, urm rirea

dezvolt rii calitativ progresive a culturii
muzical-interpretative conform crite-
riilor i principiilor concrete. Un astfel
de program va ajuta studentul s
con tientizeze starea real a lucrurilor la
fiecare etap de studiu i perspectivele
pe viitor, apreciind, n mod obiectiv,
realiz rile personale i tras nd noi
obiective pentru ameliorarea /
perfec ionarea artei interpretative
instrumentale. Desigur, tot efortul
profesorului va fi orientat spre crearea
unei atmosfere psihologic agreabile,
creative, care ar contribui la generarea
ideilor novatoare, activit ii
constructive, transform nd o sal de
clas simpl ntr-un laborator eficient de
cultur muzical-interpretativ .

Alegerea unui repertoriu individual
(personalizat), variat dup con inut, asi-
gur dezvoltarea eficient a muzicali-
t ii studentului: “Muzicalitatea omului
depinde de predispozi iile nn scute.
Dar ea este rezultatul dezvolt rii, rezul-
tatul educa iei i instruirii”, afirma B.
M. Teplov [6, 13]. Lucrarea muzical
este cea care provoac interpretul la
contemplare, la medita ii. Este suficient
de a atinge clapa (coarda) instrumen-
tului ca s te desprinzi de realitatea ime-
diat obiectiv , evad nd ntr-o realitate
nou – artistic i psihologic personal .
Anume atunci n sufletul interpretului se
produc miracole necesare. Pe m sura

p trunderii n esen a unei piese muzi-
cale, studentul-interpret caut i desco-
per noi sensuri, semnifica ii prin con-
centrarea maximal i crearea efectului
de infinit. n a a mod, se descoper uni-
versul propriu, necunoscut p n atunci.
Anume astfel are loc cultivarea inte-
riorului sensibil. Orice etap a instruirii
muzicale este ghidat de profesor,
c ruia i revine rolul decisiv de a
modela, a transforma, a perfec iona
abilit ile studentului cu precau ie, f r
denaturarea “individualit ii” sale.

Un interpret-creator este chemat s
g ndeasc liber, s re-creeze mesajul
muzical-artistic, s analizeze profund
esutul complex al discursului muzical,

s transmit , n mod original i
individual, “adev rul” lucr rii muzicale.
Studentul-interpret este n continu
c utare. Munca sa poate fi asemuit cu
cea a unui cercet tor, fr m ntat de
numeroase ntreb ri, probleme, c ut nd
r spunsurile uneori n literatura de
specialitate (dar i n literatura din
diferite domenii limitrofe: psihologie,
filozofie, semiotic , hermeneutic etc.),
n nl n uirea complex a sunetelor, n

experien a marilor muzicieni-interpre i
sau n propria personalitate.

n conturarea aspectului interpretativ
un lucru este cert: c t timp muzicianul
va respira n unison cu suflul muzicii,
ne ncet nd s - i perfec ioneze m iestria
interpretativ , i s caute solu ia n de-
penden de necesitatea spiritual , co-
ple it de dorin a de a afla misterul de
dincolo de sunete, at ta timp el va trezi
interesul ascult torilor n calitate de
interpret: artist de scen sau profesor.
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