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Suntem la începutul mileniului 
trei. Timpul în care solicită fiecăruia 
dintre noi să soluţioneze numeroase 
probleme sociale şi profesionale, să 
găsească soluţii variate, ingenioase şi 
originale.

Una din sarcinile principale ale 
activităţii este cea de a-1 învăţa pe om 
să gândească, de aceea profesorul tre
buie să se autoformeze continuu.

în experienţa mea de profesor la 
obiectele muzical-teoretice şi pian 
m-am confruntat cu următoarele si
tuaţii: lucrarea muzicală este inter
pretată de elev sec, fără emoţii, nu 
este pregătită pentru prezentarea pu
blicului, nu este îndreptată spre po
tenţialul ascultător. Nu există o co
relaţie dintre muzician şi auditoriu, 
interpret şi ascultător. Aceasta este o 
problemă actuală şi foarte importantă 
în pregătirea elevilor la Şcolile de 
muzică, la şcolile de artă. Mi-am pro
pus ca obiectiv relevarea situaţiei pri
vind cercetarea problemei în cauză în 
bibliografia de specialitate şi trasarea 
unor căi de soluţionare a ei, res
pectând condiţii didactice speciale.

Muzica, spre deosebire de alte ge
nuri de artă (sculptură, arhitectură) 
are nevoie de un act de reproducere, 
în interpretare. „Interpretul -  acesta-i 
prom otorul’ compozitorului printre 
ascultători” (B. Asafiev) „intermedia
rul” între autor şi destinatarul lucrării.

Elevul interpret trebuie să-şi pună 
întrebarea: Corespund oare emoţiile

mele, din timpul interpretării, celor 
necesare de a fi transmise ascultăto
rului? Deseori se întâmplă ca trăirea 
emoţională a interpretului să nu fie 
înţeleasă de ascultător. Adesea ascul
tătorul rămâne „inert” la muzica pro
pusă de interpret.

Ce se înţelege prin interpretare 
emoţională? Ce se înţelege prin stabi
lirea relaţiei emoţionale dintre inter
pret şi ascultător? Complexitatea 
acestei întrebări constă în faptul că 
pentru a oferi un răspuns trebuie de 
luat în vedere nu numai legităţile/pro- 
blemele/specifice ale interpretării, 
dar şi aspectul receptării muzicii in
terpretate de către ascultător, captarea 
atenţiei lui. Interpretul are nevoie de 
feed-back-ul emoţional al ascultă
torului.

în ce constă acest proces? De ce 
unor interpreţi le reuşeşte să cuce
rească emoţional, să însufleţească 
ascultătorii, dar altora nu le reuşeşte 
acest lucru? în ce constă problema? 
Iată de ce profesorul de instrument 
muzical trebuie să ţină cont de natura 
psihologică a interpretului şi a ascul
tătorului. Problema ţine nu numai de 
„temperamentul absolut” al sentimen
telor, dar şi de complexitatea lor, de 
jocul lor contradictoriu. „Dacă tot 
ceea ce se petrece în sufletul omului, 
ar putea fi redat prin cuvinte, menţio
nează A.Serov, muzica n-ar mai exis
ta”.



Intr-adevăr, orice lucrare muzicală 
îşi găseşte viaţa reală numai în sunet, 
adică datorită interpretării. în aceasta 
constă principala diferenţă dintre mu
zică şi alte genuri de artă, care nu au 
nevoie de intermediar între creator şi 
destinatar. Operele de sculptură, arhi
tectură, literatură există aşa cum au 
fost create de autori. In aceeaşi stare 
intactă ele pot fi receptate de către 
admiratorii de artă şi peste 1 an sau 
100 de ani.

Lucrarea muzicală însă, „capătă 
viaţă” şi există în mai multe interpre
tări. Interpretarea muzicală, ca gen de 
sine stătător al artei, a apărut relativ 
nu de mult. în sec. al XVII-lea -  al 
XVIII-lea se stabilesc scopul şi sarci
nile artei muzicale interpretative, care 
este formulată astfel de P.I. Ceai- 
kovski: „Sarcina interpretului este 
de a pătrunde, a înţelege şi a trans
mite ascultătorului conţinutul lucră
rii interpretate ”.

Totuşi de la începuturile formării 
artei interpretării muzicale au trecut 
multe decenii. în această perioadă s-a 
schimbat stilul interpretării, gusturile 
publicului, însă cerinţele de bază faţă 
de interpretarea muzicală, formulate 
de P.I.Ceaikovski şi alţi muzicieni, 
au rămas aceleaşi. Muzicianul-inter- 
pret contemporan este un adevărat 
artist. Prin măiestria sa el descoperă 
intenţiile autorului, stilul lui şi stilul 
epocii. Măiestria muzical-interpreta
tivă se manifestă în capacităţile 
interpretului. „Începând cu primele 
sunete, interpretul plasează ascultă
torul în acea atmosferă, care repre
zintă scopul muzicii interpretate şi îl 
menţine într-un farmec magnific de 
la primul sunet până la ultimul...’’, 
menţionează A. I. Serov.

Frecvent se afirmă că interpreta
rea este a doua creaţie. într-adevăr, 
ascultând o lucrare cunoscută, inter

pretată de un artist veritabil, involun
tar ne apare impresia că piesa muzi
cală este improvizată/scrisă la mome
nt. Una din trăsăturile specifice ale 
artei muzical-interpretative constă în 
aceea că interpretul, rămânând fidel 
creaţiei autorului, îi oferă lucrării in
terpretate „un suflu” nou, creează, în 
procesul interpretării, propria con
cepţie a lucrării, pe care o prezintă 
ascultătorilor. Sunetele muzicale ale 
lucrării sunt fixate în textul de note, 
dar ele trebuie descifrate, însufleţite. 
Traducerea lor în muzica vie consti
tuie conţinutul creaţiei interpretului. 
Artistul interpretator nu are dreptul să 
schimbe indicaţiile autorului, altfel 
interpretarea lui va fi supusă celei 
mai aspre critici. însă a cânta o frază 
muzicală puţin mai rar sau puţin mai 
repede, accentuând un sunet sau altul, 
evidenţiind intonativ frazele, moti
vele, a găsi o corelaţie între melodie 
şi acompaniament etc. -  toate acestea 
sânt la latitudinea artistului-interpret. 
Toate aceste procedee specifice de 
executare a muzicii dau posibilitate 
artistului-interpret să-şi demonstreze 
individualitatea. Şi în procesul vorbi
rii, locutorul poate să varieze viteza, 
să accentueze logic anumite segmen
te etc. La fel e şi cazul interpretului. 
B. Asafiev afirmă că reuşita interpre
tării depinde mult de talentul şi de 
măiestria interpretului. Dar, oricât ar 
fi de paradoxal, continuă autorul, ta
lentul, măiestria nu sunt suficiente 
pentru ca muzica să ajungă la 
ascultător. Mai este nevoie de o „ altă 
măiestrie” — orientarea creaţiei sale 
spre ascultător, adică, comunicativi
tatea. Ultima nu vine de la sine. 
„Sunt lucrări ale unor compozitori, 
continuă B. Asafiev, care nu se bucu
ră de succes, cu toate că ele sunt 
bune, scrise cu talent şi anume din 
lipsa orientării lor spre ascultător,



din motivul neluării în consideraţie a 
legilor percepţiei auditive”. Compo
zitorul trebuie să aibă grijă şi de 
organizarea mijloacelor muzicale în 
aşa fel, ca ele să exercite, de rând cu 
conţinutul, şi funcţia comunicativă. 
Această cerinţă, într-o măsură oare
care, se referă şi la mijloacele inter
pretării, la construcţia „formei inter
pretative” a lucrării, orientarea lor 
către procesul percepţiei muzicii. Cu
vântul „ interpretare ” include în sine 
şi funcţia orientării şi realizării activi
tăţii: „pentru ce ”, „pentru cine

,, Conţinutul artistic al lucrării 
muzicale trebuie adus la ascultător”, 
subliniază L. A. Mazel. Or, unul din 
obiectivele majore ale interpretului 
este de „a comunica”, „a transmite” 
conţinutul lucrării muzicale ascultă
torului, dar nu „a o reproduce”.

Problema ascultătorului trebuie să 
se afle în centrul atenţiei la studierea 
lucrării muzicale, predestinate inter
pretării.

După cum afirmă A. B. Viţinschi, 
una din problemele speciale, care 
frământă majoritatea interpreţilor la 
ultima fază a însuşirii lucrării muzi
cale, rezidă în munca asupra mijloa
celor de expresie, ţinând cont de per
cepţia auditoriului. „Eu sunt convins 
că interpretez pentru cineva, mărturi
seşte G. Ghimzburg. Atunci când 
cânt o frază, mă gândesc că o inter
pretez nu pentru mine însumi, ci 
pentru ascultător. Simt dacă fraza 
este plată, că nu va ajunge la ascul
tător. încep prin a mă întreba -  de 
ce?... încerc să fiu  empatic şi să simt 
muzica din perspectiva ascultătoru
lui încerc să monitorizez totul -  fie 
care mişcare, din punct de vedere 
tehnic şi din punct de vedere al 
ascultătorului. Interpretarea trebuie 
să fie  înţeleasă de toţi

Pentru a forma abilitatea interpre
tării elocvente, persuasive, e nevoie 
de multă muncă. Una din problemele 
pregătirii interpretării este educarea 
dorinţei de a comunica cu ascultăto
rii şi, totodată, de a dezvolta capaci
tăţile, necesare pentru o aşa comuni
care ”, scrie L. A. Barenboim.

Din cele afirmate, conchidem că 
noţiunile „ a cânta ”, „ a reproduce ”, 
„ a interpreta ”, pe de altă parte, şi „ a 
transmite”, „informa”, „a aduce la 
cunoştinţă” lucrarea muzicală nu 
sunt identice. Orice reproducere, so
norizare, desigur, calitativă a textului 
muzical reprezintă executarea lucră
rii, dar nu întotdeauna şi transmite
rea, ultima având un conţinut special, 
concret. Interpretarea piesei muzicale 
„pentru sine însuşi”, pentru a primi 
satisfacţie, de exemplu, poate să nu 
corespundă calităţii necesare de 
„interpretare-comunicare”. Pentru ca 
interpretarea să fie la nivel, consem
nează A. G. Rubinstein, trebuie res
pectat un mecanism, iar pentru a o 
transmite la nivel, mai e nevoie de 
ceva: e necesar de înţeles, de simţit 
lucrarea, de reprodus ideile lucrării în 
aşa fel încât să fie accesibile ascultă
torilor. Practica confirmă că în clase
le instrumentale deseori studiul inter
pretativ se reduce la un „ mecanism ”, 
comunicarea cu ascultătorii rămâ
nând în afara procesului de lucru asu
pra piesei.

Stabilirea „contactului muzical”, 
legătura cu sala are două sensuri. Pri
mul sens -  acţiunea mai puternică a 
interpretului asupra ascultătorului, 
asupra percepţiei, pe calea organizării 
speciale a interpretării/direcţia rela
ţiei: „interpret-ascultător’j . Al doi
lea sens, opus celui dintâi -  acţiunea 
auditoriului asupra interpretului prin 
reacţia la cele auzite/direcţia legătu
rii: „interpret -  ascultător/. în aşa



mod, se obţine un contact dublu, inte
racţiunea ambelor părţi: „ interpret- 
ascultător

In legătură cu necesitatea formării 
deprinderilor speciale de comunicare 
cu ascultătorii în procesul interpre
tării, a transmiterii lucrării celui care 
o ascultă, L. A. Barenboim menţio
nează: „ Câteodată ne gândim că 
interpretul a „ uitat ” de ascultător şi 
marea stăpânire de sine a cântăreţu
lui îi permite „să nu observe” audi
toriul. „Imaginează-ţi, că în sală nu 
este nimeni, că nimeni nu te ascultă 
Pedagogul se străduieşte, ca inter
pretul să uite de faptul că e interpret, 
că el este intermediar între autor şi 
ascultători. Nu este un îndemn co
rect! Interpretul nu poate şi nu tre
buie „să uite de auditoriu”. Artistis- 
mul reprezintă capacitatea de a co
munica cu ascultătorii. Dar comuni
carea presupune o legătură reciprocă: 
interpretul-muzician, ca şi actorul şi 
lectorul, nu numai acţionează asupra 
auditoriului, dar pune la încercare 
acţiunea lui ”,

O componentă importantă a actu
lui de interpretare o reprezintă şi 
voinţa interpretului, dorinţa de a 
transmite mesajul lucrării către ascul
tător, comunicarea cu el (Cf. B. Asa- 
fiev, B. Goldenveizer, M. Cogan, G. 
Neigauz ş.a.).

Artistismul interpretativ presupu
ne o strânsă legătură cu lucrarea 
muzicală, când interpretul însuşi e 
captivat de muzică. Perceperea, trăi
rea muzicii de către interpret, răspun
sul lăuntric emoţional sunt o condiţie 
a transmiterii, a comunicării cu publi
cul. Vizavi de acest aspect, L. Baren
boim remarcă: „...Educarea „dorin
ţei comunicării" şi „simţul de a co
munica ” poate f i  realizată -  la înce
putul etapei de instruire -  numai 
indirect, pe calea dezvoltării înţele

gerii emoţionale a muzicii”. Percepe
rea emoţională vie a muzicii atrage 
dorinţa de a transmite cele retrăite 
altora. Chiar din primele zile de edu
caţie muzicală este necesar de 
dezvoltat un mecanism al interpretu
lui: interpretez -  înseamnă trăiesc, 
transmit, conving, întruchipez, comu
nic. Aici sânt prezente două meca
nisme psihologice: 1 -  interpretez 
„în general”, mă adresez doar mie 
însumi, 2 -  transmit, conving, comu
nic cu alţii. Deosebirea între ele este 
importantă. Trebuie să ai o sensibili
tate aparte, ca să poţi să-i faci pe alţii 
să simtă. Interpretul trebuie să înveţe 
a distribui atenţia pe diferite direcţii, 
dintre care două sunt mai importante: 
în primul caz, interpretul decodifică 
mesajul, urmăreşte dezvoltarea muzi
cii. In al doilea caz, are grijă de 
ascultător -  auditoriu, de interpreta
rea exterioară, la care atrage atenţia 
auditoriului, se vede cu ochii ascultă
torului. In aşa mod, o jumătate din el 
trăieşte ca artist, a doua jumătate -  ca 
spectator. E ceea ce zicea F. Şalea- 
pin: „Eu cânt şi ascult, acţionez şi 
urmăresc. Eu niciodată nu sânt 
singur pe scenă. Pe scenă sunt doi 
Şaleapin. Unul cântă, altul monitori
zează ”.

Gesturile au un rol important în 
procesul comunicării, influenţând, în 
mod considerabil, interpretarea mesa
jului. în acest context, B. Şepelev 
menţionează: „ Mişcările corpului, 
mimica prezintă a doua cale, nefixată 
în textul muzical -  calea emoţională 
a exprimării mesajului muzicii”.

Muzica prilejuieşte trăirea unei 
experienţe specifice a vieţii. Cei trei 
participanţi la actul muzical -  com
pozitorul, interpretul, ascultătorul -  
nu sânt doar colaboratori. Ei participă 
la o experienţă comună -  experienţa 
muzicală. „Experienţa muzicală este,



esenţialmente, indivizibilă, indiferent 
dacă se concretizează în impulsul de 
a produce, reacţia de a reproduce, 
adică a interpreta real ca interpret, 
sau imaginar ca auditor...Acest fapt îl 
consider foarte important”, relevă R. 
Sessions.

„Muzica izvorăşte, indiferent de 
vitalitatea sau profunzimea ei, din 
faptul că muzicianul se identifică cu 
ea, o trăieşte cu întreaga sa fiinţă, îşi 
dăruieşte prin muzică eul său com
plet -  sumă a ceea ce este mai bun în 
însuşirile sale, şi nu doar o parte a 
sa ” /1. Gagiml.

Pe mine, ca profesor de instru
ment muzical şi de discipline teore
tice, mă interesează aspectul interior 
al problemei -  nu atât activitatea 
muzicală, ci actul muzical, nu atât 
lucrarea, cât comunicarea cu muzica 
lucrării. Eu am evidenţiat unele 
metode de formare şi de dezvoltare a 
deprinderilor şi aptitudinilor auditive 
la copii, din punct de vedere metodic. 
Lucrez mult asupra aspectului orien
tării interpretării asupra ascultăto
rului. Fac multe experimente, 
axându-mă pe reacţia emoţională a 
copiilor la cele propuse de mine, 
reacţia dintre interpret şi ascultător şi 
metodele de formare a acestei comu
nicări. Mă manifest nu numai ca pe
dagog, dar şi ca interpret. Eu acţionez 
asupra copilului nu numai prin cu
vânt, dar şi prin interpretare. Comu
nic cu copiii ca muzician. în interpre
tare, folosesc următoarele elemente: 
reproducerea emoţională, text muzi
cal, însuşirea locurilor tehnice, sim
ţul, mişcarea mâinilor, a corpului, a 
capului. Rezultatele sânt foarte bune,

deoarece am ţinut cont de atitudinea 
elevilor care trebuia formată despre 
muzică, trezindu-le interesul. Le-am 
stimulat activitatea emoţională, am 
accentuat unele momente, sunete, am 
găsit corelaţia dintre melodie şi 
acompaniament, tensiunile dinamice 
etc. Ei au simţit necesitatea de a ve
dea şi a auzi muzica pe viu. Cu ajuto
rul gesturilor, al mimicii, al mişcări
lor corpului, procesul muzical devine 
mai „vizibil”.

în concluzie, aş recomanda profe
sorilor de la Şcolile de Muzică, de 
Artă, ca înainte de a veni la copii cu 
lucrarea muzicală, să clarifice unele 
probleme: ce procedee trebuie aplica
te pentru ca lucrarea să fie înţeleasă, 
să devină accesibilă, s-o simtă; ce 
informaţie să ofere copiilor despre 
lucrare, asupra căror momente să-şi 
centreze atenţia lor, ca muzica să fie 
percepută mai profund, conştient şi 
cu multă emotivitate.

Folosesc metoda comparaţiei, 
dialogul, folosesc alte genuri de artă 
-  poezie, dans, vocalizarea sau cânta
rea vocală a temelor principale. Folo
sind toate aceste metode, obţin rezul
tate înalte la lecţiile de literatură mu
zicală, la lecţiile de pian, la exa
menele de promovare, de absolvire, 
la concursurile şcolare, raionale, re
publicane.

Munca de cercetare, fiind, în 
esenţa ei, o muncă independentă, lăr
geşte considerabil graniţele pricepe
rilor şi deprinderilor mele, îndepli
nind rolul de diagnostic. Munca de 
cercetare îmi aprofundează cunoştin
ţele şi contribuie la sistematizarea 
lor.


