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145. Trzy sprawy                                                Three things 
 
Jay Friedman, grudzień 2005 
 
W tym miesiącu mam do omówienia trzy ważne sprawy, dotyczące większości muzyków. 

Pierwsza, to koncepcja crescendo. Podoba mi się pomysł myślenia o crescendo, jako 
o brzmieniu, które staje się większe i obszerniejsze, gdy staje się głośniejsze. Barwa nie zmienia 
się, tylko potężnieje. Trochę tak, jakby Twój instrument dobrze zjadł i stał się szerszy. Ten 
rodzaj crescendo staram się przekazać zespołom, z którymi pracuję. Inny rodzaj crescendo 
można zwizualizować przy pomocy palców tworzących literę V, na przykład do pchnięcia kogoś 
w oczy. Ten rodzaj crescendo słyszę często, jego efektem jest, wraz ze wzrostem głośności, 
zmiana brzmienia z miękkiego na twarde. Znacznie bardziej muzykalne jest poszerzanie, 
zwiększanie brzmienia, bez tego widocznego popchnięcia, które atakuje słuchacza. Pomyśl 
o forte, którego źródło znajduje się 100 metrów dalej i stopniowo się zbliża, aż osiągnie 
pożądaną dynamikę. Często proszę uczniów o zagranie piano fragmentu oznaczonego forte, 
a później o zagranie tego samego w dynamice forte, ale z takim samym brzmieniem, jak w piano. 
Przestrzeń między tymi głośnościami, to miejsce na crescendo. 

 Ta technika może być rozwijana poprzez ćwiczenie crescendo , przy jednoczesnym 
utrzymaniu mentalnego obrazu dźwięku, który nie staje się głośniejszy, tylko większy, dzięki 
zbliżaniu się źródła. Pomyśl o głośności skierowanej na boki, a nie na wprost, jakby dźwięk był 
mieszkiem (np. dawnego fotoaparatu), rozszerzał się i kurczył z dokładnie takim samym 
brzmieniem. Wyobraź sobie ostatnią nutę utworu na orkiestrę, która ma dla całej orkiestry. 
Można to zagrać po prostu głośniej w kulminacyjnym momencie, a można też tak, jakby do 
zagrania tej nuty przyłączyło się więcej wykonawców. To właśnie brzmienie, jakie chcesz mieć 
w crescendo. Nie musisz precyzyjnie rozumieć, jak to się dzieje, potrzebne jest wyobrażenie 
rodzaju takiego brzmienia, wystarczy nawet tylko przekonanie, że w ten sposób można 
powiększyć brzmienie. Jak już kiedyś mówiłem, mózg to cudowne urządzenie i może ciału 
pokazać, co robić, lub nauczyć je nawet wówczas, gdy ciało nie ma pojęcia, jak to coś osiągnąć. 
To możliwe tylko wtedy, gdy mózg ma jakiś bodziec wzrokowy, lub pewien pomysł do 
przekazania. Spróbuj wyobrazić sobie brzmienie, które opisuję, zanim podejmiesz próbę 
zagrania go. 

Druga pozycja w moim menu na ten miesiąc, to najpiękniejsza z artykulacji: forte-piano. Jeśli 
wątpiłbyś w istnienie jakichś rozbieżności na ten temat, to posłuchaj rozmaitych wersji 
interpretacji tego pojęcia w swoim zespole. Chyba nie znajdziesz dwóch identycznych objaśnień, 
choć to jedno z naszych najważniejszych muzycznych narzędzi. Ja przedstawiam forte-piano, 
jako coś w rodzaju komety. Ma dużą, gęstą i jasno świecącą głowę, która emituje świetlisty 
i długi ogon, stopniowo zanikający. Oczywiście zdarzają się różne rozmiary świecących głowic- 
od małej i lśniącej, do dużej i nieco mniej błyszczącej, jednak wszystkie wytwarzają piękny, 
wielobarwny ogon. Żadna inna artykulacja nie pozwoli uzyskać tak czystego brzmienia. 
Rozwijanie tego aspektu muzycznego słownictwa, to jedna z najbardziej istotnych rzeczy do 
zrobienia dla kogoś, kto dąży do najlepszego dźwięku swojego instrumentu. Zdolność 
wydobycia czystego, okrągłego forte-piano dowolnej wielkości, czyli w różnej dynamice, daje 
grającemu potężny atut, jeśli chodzi o brzmienie i styl. Oczywiście forte musi być zawsze 
okrągłe i czyste, nigdy szorstkie, ani ostre. Wyodrębnienie tej artykulacji, poświęcenie sporej 
ilości czasu na jej niezależne rozwinięcie, bez bieżącej potrzeby muzycznej, przyniesie, jak 
zawsze w takich wypadkach, spore korzyści. 

Moje trzecie i ostatnie wejście dotyczy rozpoznania i ważności przestrzeni, w której grasz. 
Powszechnym problemem jest ćwiczenie w małych pomieszczeniach (w końcu, ilu z nasz może 
ćwiczyć w sali koncertowej), a później granie do takiej samej małej przestrzeni podczas 
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przesłuchania na dużej sali. Nie chodzi o to, żeby po prostu grać głośniej. Mam na myśli 
umiejętność wypełnienia swoim brzmieniem dużej przestrzeni; tak, jak wypełniasz (mam 
nadzieję) każdy zakamarek i kącik Twojego instrumentu. Musisz nauczyć się wypełniać dużą 
przestrzeń bez forsowania, a to wymaga przemyśleń i ćwiczeń bezpośrednio związanych z tą 
umiejętnością. Pierwsza pozycja w moim menu na ten miesiąc byłaby tutaj pomocna. 
Oczywiście działa to też w drugą stronę; jeśli ćwiczysz zwykle w dużej sali, musisz umieć 
wypełnić też małą przestrzeń, nie przepełniając jej. 

Teraz trochę wiadomości o nowym modelu Bacha, o Friedmanie. Ponieważ dzisiaj prawie 
niemożliwe okazuje się znalezienie przyzwoitego wentyla Thayera, próbujemy różne inne, żeby 
znaleźć najlepszy dla tego instrumentu. Nie chodzi tylko o to, co daje rozszerzenie poprzez 
wentyl, ale też o to, co wentyl mógłby reszcie instrumentu odebrać. W dłuższej pespektywie 
wydaje się to znacznie ważniejsze. Marzy mi się, żeby w pierwszej pozycji z wentylem zagrać 
C na pięciolinii i poczuć, że brzmi tak, jak w szóstej! Żądam zbyt wiele? Planuję pokazać w tym 
miesiącu nowy puzon na stoisku Bacha podczas dorocznych warsztatów Midwest Band and 
Orchestra Clinic w Chicago. 

Tu dochodzimy do tematu, który dręczy mnie od dawna. Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby 
puzonista (-tka), poszukujący nowego instrumentu, mógłby udać się do miejsca, w którym 
można by wypróbować wiele naprawdę dobrych nowych, lub używanych puzonów, uprzednio 
szczegółowo przebranych przez kogoś naprawdę znającego się na rzeczy i mającego na uwadze 
dobro autentycznych muzyków, którzy z różnych powodów nie mogli znaleźć przyzwoitego 
instrumentu? Większość sprzedających nawet nie wie, co ma w sklepie, to samo dotyczy jakości 
instrumentów. I nowe, i używane instrumenty powinny znaleźć się w rękach poważnych 
grających, zgromadzone w jednym miejscu, dla umożliwienia dobrego wyboru i uniknięcia 
biegania za pogłoską, że ktoś inny może ma coś, czego właśnie szukasz. Chciałbym zobaczyć 
sklep (miejsce), w którym byłyby dostępne wszelkie modele nowych i używanych instrumentów, 
starannie przebranych, aby ktoś mógł z nich coś dla siebie wybrać. Taka najlepsza „śmietanka”. 
Myślę, myślę... Jak coś się ruszy w tym temacie, to na pewno poinformuję. 

Uwaga wszyscy, wieczny problem blaszanych dęciaków, czyli SPIERZCHNIĘTE USTA 
i kilka ważnych porad. Weź czystą ściereczkę, przepłucz gorącą wodą (nie poparz się!) i przyłóż 
ją do ust na kilka minut. Powtórz to wiele razy, przez jakieś pół godziny. Następnie nałóż 
balsam do ust; ja używam czegoś o nazwie chopsaver, zwykle na noc. Pozwala mi to na 
wystarczająco dobre granie, aż do zagojenia, no i może uratować ewentualnie przerażający 
chorał w I Brahmsa, czy inne podobne wejścia. 

Na koniec TRZEBA wspomnieć o niektórych przywódcach naszego kraju, którzy 
opowiadają się za legalizacją tortur (czas G. Busha jr. przyp. tłum.). Mówią, że tylko w pewnych 
okolicznościach. Z historii wiemy, że nie popełniano żadnych błędów, dopóki bez powodu nie 
łapano i zamykano niewinnych ludzi. NAPRAWDĘ! Uważam, że Ci, którzy popierają ten 
pomysł, powinni wziąć pod uwagę wszystkie konsekwencje i wyobrazić sobie siebie, lub bliskich 
w rękach wroga, który wie, że USA rutynowo angażują się w tortury „w pewnych 
okolicznościach”. Historia nas uczy, że jeśli kiedykolwiek zrobiono wyjątek w stosowaniu praw 
człowieka, zawsze był nadużywany i zawsze będzie nadużywany. Jeśli ten chory i wypaczony 
pomysł wejdzie w życie, Stany Zjednoczone można będzie przyłączyć do grupy 
najdostojniejszych, znanej jako OŚ ZŁA. Reszta świata będzie się zastanawiać, co stało się 
z „Krajem Wolności i Ojczyzną Bohaterów”, pomijając, oczywiście, pewne okoliczności... 

 
PS - jeśli interesuje Cię koncepcja prawdziwej wolności, musisz zobaczyć specjalny program 

HBO zatytułowany „Jestem Szwajcarem”, w którym wziął udział Bill Maher. 
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