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Die Kunst des Flötenspiels op. 138 
Wydana w)1844 roku w)wydawnictwie Breitkopf &)Härtel w)Lipsku szko*a 

Die Kunst des Flötenspiels op. 138 ma)nast+puj,cy uk*ad:
– spis tre-ci;
– wprowadzenie Gustava Nauenburga;
– wst+p autora;
– cz+-. pierwsza zatytu*owana Die Flöte Und Ihre Construction, dotycz,ca 

budowy /etu;
– cz+-. druga zatytu*owana Lehre vom Flötenspiel, zawieraj,ca wskazówki 

dotycz,ce zad+cia, oddechu, palcowania, artykulacji, ozdobników i)in.; w)tej 
cz+-ci znajduj, si+ te0 tabele chwytów;

– .wiczenia z)akompaniamentem fortepianu (12 Übungen) umo0liwiaj,ce 
praktyczne opanowanie omówionych wcze-niej zagadnie1 technicznych i)in-
terpretacyjnych.

Gustav Nauenburg, autor wprowadzenia do)Die Kunst des Flötenspiels, dzia-
*a* w)Halle jako -piewak i)pisarz i)zna* osobi-cie Fürstenaua i)jego sposób gry.

Wprowadzenie, pe*ne romantycznego patosu, poprzedzone jest cytatami 
z)poezji Goethego i)Schillera dotycz,cymi zjednoczenia elementów uczucia 
i)rozumu w)twórczo-ci artysty, a)zako1czone s*owami zachwytu pod adresem 
Die Kunst des Flötenspiels. Nauenburg stawia A.)B. Fürstenaua na)wysokim 
piedestale obok innych wirtuozów z)tego czasu, m.in: Paganiniego, Rodego, 
Kreutzera, Baillota, Spohra, 2alberga, Liszta. W)swojej grze *,cz, oni wiedz+ 
i)wysokie techniczne umiej+tno-ci (element o-wieceniowy) oraz geniusz arty-
styczny (element romantyczny).

Ze wzgl+du na)tre-. i)na literackie walory tekstu Nauenburga autorka zde-
cydowa*a si+ przet*umaczy. jego obszerne fragmenty:

Wirtuoz instrumentu zalicza si+ do)tej samej kategorii, co)wirtuoz wokalista; obydwaj przed-
stawiaj, poetyckie dzie*o kompozytora w)jego prawdziwej rzeczywisto-ci; poniewa0 nuta jest 
martwa tak samo jak litera; dopiero duch wykonuj,cego artysty j,)o0ywia; przedstawia przy 
pomocy d3wi+ków to, co)kompozytor móg* przekaza. mu)tylko przy pomocy martwych, 
niewystarczaj,cych znaków.
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W tym sensie prawdziwy wirtuoz jest rzeczywi-cie tworz,cym artyst, […] Odtwarzanie jest 
wi+c procesem, w)którym duchowe obrazy zostaj, przeniesione do)zewn+trznej rzeczywisto-ci; 
w)zwi,zku z)tym niemo0liwe jest odtworzenie bez wcze-niejszego wyobra0enia; to)co wirtuoz 
chce przedstawi. przy pomocy d3wi+ków, musi koniecznie wcze-niej 0y. w)wyobra3ni, musi 
by. w)niej wykszta*cone i)jasno ustalone przy pomocy g*owy i)serca. U-wi+cony artysta wy-
konawca jest oczarowany tymi uczuciami, o-wiecony przez rozum, uzdolniony przez natur+, 
dojrza*y poprzez studia. Herder45 mówi, 0e)sztuka pochodzi z)umiej+tno-ci albo z)wiedzy, 
mo0e z)obydwu, a)przynajmniej musi te)oba elementy *,czy. w)nale0ytym stopniu. Ten kto 
wie, a)nie potra6, jest teoretykiem, któremu z)kwestii umiej+tno-ci w*a-ciwie trudno zaufa.; 
ten kto umie a)nie wie, jest zwyk*ym praktykiem albo rzemie-lnikiem. Prawdziwy artysta *,czy 
obydwie rzeczy. To)co si+ lubi opowiada. o)cudownych wychowankach natury, pozbawionych 
gruntownej wiedzy i)wykszta*cenia, jest niczym innym, jak tylko bajeczn, opowie-ci,, która 
zniewa0a artystycznego ducha. Geniusz w)pewnym sensie jest rzeczywi-cie nieomylny i)nie 
ma)nic do)nauczenia, ale technika, mechaniczna cz+-. ka0dej sztuki podlega procesowi naucza-
nia i)musi by. wyuczona; dlatego te0 ka0dy artysta, a)zw*aszcza wirtuoz ma)swój czas uczenia 
i)nauczania […] Prawdziwie artystyczna mechanika nie tylko uwarunkowuje zewn+trzne pi+kno 
wykonania, ale tworzy ca*kiem nowe efekty, pozostaje ona w)najdok*adniejszym i)naj-ci-lejszym 
zwi,zku z)twórczo-ci, kompozytora […]. Je0eli kto- chcia*by temu zaprzeczy., to)widocznie nie 
zapozna* si+ np. z)now, kultur, grania na)skrzypcach od)czasów Paganiniego. Rode, Kreutzer, 
Baillot, Spohr i)in., te)pot+gi spo-ród skrzypków osi,gn+li ju0 chyba wszystko, co)mo0na by*o 
uzyska. na)tym instrumencie. Poszerzyli jego mechanizm i)wprowadzili najwi+ksz, ró0no-
rodno-. w)smyczkowaniu, która u)nich urzeczywistnia wszelkie odcienie wykonania i)wyrazu 
[…]. W)tym samym stopniu dotyczy to)fortepianu. Wirtuozeria 2alberga i)Liszta przewy0sza 
wszystko, co)jeszcze 20)lat temu podziwiano jako doskona*, technik+. […]
Najnowsi wirtuozi jednak nie tylko rozszerzyli bieg*o-. gry, ale sprawili, 0e)mo0liwe sta*o 
si+ granie niesko1czenie wielu muzycznych pomys*ów w)formowaniu, w)6gurach, chwytach, 
pasa0ach, skokach i)w ten sposób idealnie wzbogacili -wiat sztuki. Odczu* to)tak0e autor 
tego teoretyczno-praktycznego studium i)dlatego uzupe*ni* i)rozszerzy* swoj, wcze-niejsz, 
szko*+ /etow,. Celem tego wprowadzenia nie mo0e by. wychwalanie wirtuoza Fürstenau 
i)wskazywanie na)jego zdolno-. do)takich studiów artystycznych; tego rodzaju docenianie 
przysz*oby o)wiele za)pó3no; nazwisko Fürstenau cieszy si+ -wiatow, s*aw,, a)jego artystyczne 
osi,gni+cia ju0 dawno znalaz*y nale0yte uznanie; w*a-nie dlatego pocz,tkuj,cy wirtuoz /etu 
i)amator o)wi+kszych ambicjach powinien by. naj0ywiej zainteresowany tym, 0e)tak uznany 
mistrz ods*ania w*a-ciwo-ci swojej sztuki i)wieloletnie do-wiadczenia […], gdy wyczerpuj,co 
i)sumiennie obja-nia wszystko, czego w)ogóle mo0na teoretycznie nauczy..
Je0eli zawarto-. tego dzie*a porównamy z)wcze-niejszymi podr+cznikami gry na)/ecie, 
to)szczególnie nowa wydaje si+ tabela chwytów, w)której poszczególne d3wi+ki s,)scharak-
teryzowane tak0e pod wzgl+dem estetycznym, co)jednocze-nie wskazuje na)najdoskonalsz, 
znajomo-. wszelkich w*a-ciwo-ci instrumentu […]
Oby to)dzie*o sporz,dzone z)niew,tpliwym zami*owaniem i)z wytrwa*, pilno-ci, pobudzi*o 
licznych mi*o-ników gry na)/ecie do)powa0nego i)prawdziwie gruntownego studiowania47. 

Wst+p napisany przez autora Die Kunst des Flötenspiels op. 138 ma)bardziej 
praktyczny i)rzeczowy charakter.

45 Johann Gottfried von Herder (1744–1803) –)niemiecki 6lozof, pastor i)pisarz, którego 
pogl,dy wp*yn+*y znacz,co na)pó3niejszy rozwój idei narodu oraz 6lozo6i i)historii kultury. 

47 Wst+p G.)Nauenburga do: A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)V–VII.
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Wyja-nia on)przede wszystkim, 0e)nowa szko*a nie jest opracowaniem starej Flö-
tenschule op. 42, ale raczej jej uzupe*nieniem czy te0 rozszerzeniem. Pierwsza szko*a 
mia*a bowiem charakter bardziej elementarny, a)druga jest przeznaczona dla /ecistów, 
którzy ju0 opanowali podstawy gry, aby „przenie-. ich na)wy0szy poziom gry”48. 

Fürstenau zauwa0a, 0e)dotychczasowe szko*y gry na)/ecie nie oferuj, praktycznie 
nic w)zakresie wy0szych umiej+tno-ci artystycznych. Szczególnie bolesne jest to)dla 
/ecistów, którzy nie mieli mo0liwo-ci indywidualnie uczy. si+ u)wielkich mistrzów.

Rzeczywi-cie, wiele wcze-niejszych szkó* /etowych adresowanych by*o raczej 
do)muzykuj,cych amatorów –)samouków i)obejmowa*o tylko podstawy nauki 
gry na)/ecie, cz+sto po*,czone wr+cz z)nauk, czytania nut i)podstawowymi 
zasadami muzyki…

Na tym tle Die Kunst des Flötenspiels op. 138 pozytywnie si+ wyró0nia*a i)rzeczy-
wi-cie, równie0 pod wzgl+dem poziomu trudno-ci wi+kszo-ci przyk*adów muzycz-
nych, by*a skierowana do)bardziej zaawansowanych /ecistów. Nie bez znaczenia 
jest, 0e)powsta*a ona pod koniec 0ycia A.)B. Fürstenaua i)stanowi*a podsumowanie 
bogatych do-wiadcze1 0yciowych tego wirtuoza, pedagoga i)muzyka orkiestrowego: 

Aby to)dzie*o jak najpe*niej spe*ni*o wyznaczony cel, przedstawiam w)nim sum+ do-wiadcze1 
ca*ego mojego dotychczasowego 0ycia i)odkrywam zarazem wszystkie tajemnice mojej sztuki 
a0)do najmniejszych drobiazgów44.

W nast+pnych rozdzia*ach autorka przedstawi*a szczegó*owo zawarto-. Die 
Kunst des Flötenspiels, dziel,c j,)zgodnie z)aspektami uj+tymi w)tytule na)„bu-
dow+ i)brzmienie, elementy techniki gry i)zagadnienia wykonawcze”.

1. Budowa i)brzmienie /etu „romantycznego“
Pierwsza cz+-. Die Kunst des Flötenspiels op. 138 jest po-wi+cona w)ca*o-ci 

budowie i)brzmieniu /etu. Wprowadzenie do)tej cz+-ci zawiera opis historii 
/etu uj+ty w)kilku zdaniach, ale za)to zawieraj,cy akcent „patriotyczny”, który 
zreszt, nie dziwi w)kontek-cie rozwoju poczucia przynale0no-ci narodowych 
w)XIX wieku w)Europie: Fürstenau przypisuje wynalazek „nowoczesnego” /etu 
traverso Niemcom, chocia0 dzisiaj wiemy, 0e)narodzi* si+ on)na prze*omie XVII 
i)XVIII wieku we)Francji… W)dalszym ci,gu wprowadzenia Fürstenau omawia 
pokrótce wspó*czesn, mu)sytuacj+ teoretycznych i)praktycznych bada1 nad bu-
dow, /etu i)zdecydowanie krytykuje nowy /et konstrukcji 2eobalda Boehma, 
który pojawi* si+ w)Europie w)latach trzydziestych XIX wieku (por. rozdzia* 1).

Nasz /et (!auto traverso, Quer!öte) –)w przeciwie1stwie do)prostszego, bardziej niedosko-
na*ego staro0ytnego –)jest z)pewno-ci, niemieckim wynalazkiem. Na)pocz,tku ubieg*ego 

48 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)VIII.
44 Tam0e, dz. cyt., s.)VIII.
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stulecia mistrz z)Norymbergi o)nazwisku Denner jako pierwszy sporz,dzi* taki instrument. 
Jego synowie objechali Europ+ ze)skrzyniami takich /etów i)dotarli a0)do Konstantynopola, 
a)nawet, poprzez misjonarzy a0)do Chin49.
W swojej dzisiejszej konstrukcji i)wygl,dzie ten produkt ponadstuletniego okresu w)kulturze, 
rozpocz+tego w*a-ciwie z)wprowadzeniem pierwszej klapy, cieszy si+ powszechnym uznaniem4:.

Fürstenau wymienia przyczyny popularno-ci /etu. S,)to: por+czna budowa 
pozwalaj,ca na)noszenie instrumentu przy sobie, u0ywanie go)podczas wyst+-
pów publicznych bez 0mudnego, d*ugiego strojenia si+, pi+kny d3wi+k, podob-
ny do)g*osu ludzkiego, w)naturalny sposób wyra0aj,cy i)pobudzaj,cy uczucia.

Do tej pory ma*o zajmowano si+ badaniami teoretycznymi i)ustaleniami dotycz,cymi budowy 
i)w*a-ciwo-ci /etu. Najistotniejsze cz+-ci: jak borowanie, otwór zad+ciowy i)otwory palcowe, 
pod wzgl+dem wielko-ci i)kszta*tu nie s,)regulowane 0adnym okre-lonym przepisem, i)dlatego 
s,)sporz,dzane to)wed*ug jednego, to)wed*ug innego wzoru. Ca*kowicie brakuje w*a-ciwych 
podr+czników o)budowie /etu9;.

Pojedyncze artyku*y dotycz,ce konstrukcji /etu, które ukazywa*y si+ za)0ycia 
A.)B. Fürstenaua w)czasopismach muzycznych by*y jego zdaniem niewystar-
czaj,ce. Zwykle dotyczy*y one tylko rzekomo rewolucyjnych ulepsze1 budowy 
/etu, które w)praktyce okazywa*y si+ bezu0yteczne9<.

Jak wynika z)pierwszego rozdzia*u niniejszej pracy, konstrukcja i)w*a-ciwo-ci 
brzmieniowe /etów by*y wtedy rzeczywi-cie bardzo zró0nicowane i)nie podlega*y 
0adnym ogólnie przyj+tym normom, co)zreszt, jest bardzo interesuj,ce (a)cza-
sami denerwuj,ce) dla wspó*czesnych badaczy, a)zw*aszcza dla wykonawców 
graj,cych na)/etach historycznych.

W dalszej cz+-ci wst+pu Fürstenau krytykuje nowy /et Boehma, zarzuca-
j,c mu)utrat+ prawdziwie romantycznego charakteru na)rzecz si*y d3wi+ku 
i)brzmieniowego wyrównania:

49 Obecnie przyjmuje si+, 0e)„nowoczesny”, czyli barokowy /et poprzeczny narodzi* si+ 
we)Francji na)prze*omie XVII i)XVIII wieku, a)jego g*ównymi twórcami byli budowniczowie 
z)rodziny Hotteterre, a)do szczególnej popularno-ci tego instrumentu przyczyni* si+ Jacques 
Hotteterre (1674–1763), znany jako budowniczy, kompozytor, autor pierwszej szko*y na)/et po-
przeczny (Principes de"la Flute, Paris 1707), zarazem muzyk graj,cy na)ró0nych instrumentach 
d+tych. Ró0norodne handlowe powi,zania Francji w)-wiecie przyczynia*y si+ równie0 do)szybkiego 
rozpowszechniania muzycznych nowinek w)Europie i)nie tylko. Do)najbardziej znanych nazwisk 
europejskich budowniczych poprzecznych /etów barokowych w)pierwszej po*owie XVIII wieku 
nale0eli m.in.: rodzina Rottenburgh w)Brukseli, rodzina Stanesby w)Londynie i)rodzina Denner 
z)Norymbergi; wspominany przez Fürstenaua budowniczy, który przyczyni* si+ do)popularno-
-ci /etu w)Niemczech to)Johann Christoph Denner (1655–1731). Zwi+z*y opis dzia*alno-ci tych 
/etowych „dynastii” znale3. mo0na m.in. w:)G. Busch-Salmen, A.)Krause-Pichler, Handbuch 
Quer!öte, Bärenreiter 1999, s.)73–78. 

4: A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)1.
9; Tam0e.
9< Szczegó*owe informacje na)temat „prasowej” dyskusji o)konstrukcji /etu w)pierwszej po-

*owie XIX wieku mo0na odnale3. m.in. w)rozdziale Flute mania w)pracy: A.)Powell, #e !ute, 
dz. cyt., s.)144–163.
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Ca*kowit, reform+ i)przemian+ instrumentu widzimy w)najnowszych czasach w)konstrukcji 
/etu wynalezionej przez królewskiego bawarskiego muzyka T.)Boehma, której troch+ do-
k*adniejszego omówienia nie mog+ tutaj pomin,.. Nie da)si+ wprawdzie zaprzeczy., 0e)/et 
pana Boehma ma)wiele dobrego, do)czego musimy zaliczy. *atwe wydobycie d3wi+ku i)czysty 
strój wszystkich akordów.
Czy jednak dokonane tu)wielkie wyrównanie d3wi+ku, przez które zw*aszcza zosta*y zniwelowane 
wszelkie ró0nice mi+dzy tak zwanymi krytymi i)pozosta*ymi d3wi+kami, jak te0 niezwyk*a si*a 
brzmienia, któr, on)posiada, mog, by. poczytane za)zalet+ dla instrumentu, to)jest w,tpliwe, 
gdy0 te)dwie w*a-ciwo-ci, które b,d3 co)b,d3 warunkowo mog, zas*ugiwa. na)pochwa*+, za-
bieraj, jednak /etowi jego charakterystyczne przymioty. Z)powodu pierwszego, czyli wielkiego 
wyrównania d3wi+ku, na)/ecie powstaje monotonia, bo)przecie0 dotychczas jego w*a-ciwy 
czar i)zdolno-. do)wyra0ania i)pobudzania uczu. le0a*y przede wszystkim w*a-nie w)zmianie 
jasnego i)przygaszonego, jak te0 w)przewa0nie wspania*ym d3wi+cznym brzmieniu cz+sto 
u0ywanych krytych d3wi+ków; brawurowej sile d3wi+ku, który poza tym jeszcze (zw*aszcza 
w)-rednicy) ma)w)sobie co- ostrego i)tn,cego, po-wi+cona zosta*a najw*a-ciwsza cecha /etu, 
jego s*odko *agodny, sk*aniaj,cy si+ ku)czystej naturze i)ku idylli charakter i)delikatny blask.
To, jak te0 niedogodno-., 0e)/et Boehma wymaga ca*kiem innej aplikatury ni0 dotychczas, 
sprawi, 0e)jego ogólne przyj+cie b+dzie bardzo utrudnione, poniewa0 pozosta*e zalety instru-
mentu s,)zbyt przyt*umione wspomnianymi wadami, aby sk*oni. do)ponownego rozpocz+cia 
nauki, której by. mo0e ju0 po-wi+ci*o si+ znaczniejsz, cz+-. swojego 0ycia. Flet pana Boehma 
mo0e jednak nadawa. si+ do)du0ej sali i)dla wykonawcy, któremu zale0y wi+cej na)osza*a-
miaj,cych i)og*uszaj,cych ucho pasa0ach, ni0 po)prostu na)pi+knej i)pe*nej wyrazu melodii. 
W*a-ciwego, muzycznego po0ytku oferuje on)tak ma*o, jak wynalazek chromatycznego 
rogu9=, przy którym wielkie wyrównanie d3wi+ku zosta*o osi,gni+te kosztem w*a-ciwego 
czaru i)prawdziwie romantycznego charakteru9>.

Przewidywania A.)B. Fürstenaua nie sprawdzi*y si+, a)/et Boehma po)po-
cz,tkowych oporach /ecistów przywi,zanych do)starego typu instrumentów 
szybko odniós* du0y sukces (por. rozdzia* 1).

Dalszy szczegó*owy opis budowy /etu dotyczy oczywi-cie „prawdziwie ro-
mantycznego” /etu przedboehmowskiego. Ten opis potwierdza ró0norodno-. 
wariantów konstrukcyjnych /etu w)pierwszej po*owie XIX wieku i)brak usta-
lonych, ogólnie przyj+tych norm.

Otwór zad+ciowy
Fürstenau zauwa0a, 0e)otwór zad+ciowy, jako 3ród*o d3wi+ku, jest jedn, 

z)najwa0niejszych cz+-ci sk*adowych /etu. Wspomina o)dwóch znanych mu)kon-
cepcjach naukowego wyt*umaczenia powstawania d3wi+ku na)/ecie:

– rozszczepienie strumienia powietrza na)zewn+trznej kraw+dzi otworu 
powoduje drgania pozosta*ych cz+-ci /etu;

9= Prototyp rogu wentylowego opatentowa* w)1818 roku Friedrich Blühmel, podobnie jak /et 
Boehma ten wynalazek nie zosta* od)razu powszechnie przyj+ty, dopiero ok. 1850 roku w)wi+k-
szo-ci orkiestr róg wentylowy wypar* róg naturalny. 

9> A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)1–2.
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– poprzez uderzenie i)wp*yni+cie powietrza powstaje rodzaj procesu elek-
trycznego (sic!) wewn,trz instrumentu.

Rozstrzygni+cie tej kwestii pozostawia 6zykom, a)sam zajmuje si+ praktyczn, 
obserwacj, zale0no-ci mi+dzy kszta*tem otworu i)d3wi+kiem95.

Pozostaje jeszcze pytanie, jak powinien by. sporz,dzony otwór zad+ciowy, zw*aszcza pod 
wzgl+dem kszta*tu, aby umo0liwi. wydobycie mo0liwie pi+knego, mocnego, wolnego od)prze-
szkadzaj,cych za*ama1, gi+tkiego d3wi+ku.
Niestety na)to pytanie, przynajmniej w)odniesieniu do)kszta*tu otworu zad+ciowego, mo0na 
odpowiedzie. tylko w)niepe*ny i)w,tpliwy sposób. Arty-ci posiadaj,cy bogate do-wiadczenie 
mog, zauwa0y., 0e)spo-ród dotychczas u0ywanych form, a)wi+c owalnej, okr,g*ej, prostok,tnej 
i)kwadratowej ta)albo inna zas*uguje na)pierwsze1stwo; bez w,tpienia chodzi tutaj g*ównie 
o)budow+ ust, która prawie u)ka0dego cz*owieka jest inna […]97.

Z do-wiadczenia A.)B. Fürstenaua wynika, 0e)najlepszy i)odpowiedni dla 
wi+kszo-ci /ecistów jest owalny kszta*t otworu, a)wyk*adanie go)innym mate-
ria*em nie przynosi dobrych efektów. Wspomniane przez niego otwory z)ko-ci 
s*oniowej by*y w)tym czasie szczególnie popularne w)Anglii (por. rozdzia* 1): 

Wielko-. kraw+dzi musi przy tym by. dopasowana do)szeroko-ci strumienia powietrza, a)we-
wn+trzna -cianka, po)której powietrze wp*ywa do)/etu, musi tworzy. g*adk, powierzchni+, 
która bez uskoku albo kantu przechodzi do)kana*u powietrznego; jednak dolna strona nie 
mo0e by. zbyt podci+ta w)stron+ otworów palcowych.
Wcze-niejsze próby wielu artystów, aby wstawia. otwór zad+ciowy z)innego materia*u, np. 
z)ko-ci s*oniowej, nie doprowadzi*y do)niczego dalej i)pozostaj, tylko prób,98. 

Borowanie 
Fürstenau uwa0a*, 0e)borowanie /etu, czyli kszta*t wewn+trznego kana*u 

powietrznego jest bardzo wa0n,, ale zarazem „najtrudniejsz, i)najciemniejsz, 
cz+-ci, budowy /etu”94, która wymaga wielkiej dok*adno-ci i)wiedzy. Od)dobrego 
borowania zale0y czysto-., pewno-., si*a, ale te0 delikatno-. i)lekko-. d3wi+-
ku. Wed*ug niego najlepsze w*asno-ci brzmieniowe i)intonacyjne, wynikaj,ce 
z)optymalnego borowania maj, /ety Wilhelma Liebla z)Drezna (1793–1871).

Fürstenau twierdzi, 0e)jeszcze 30–40 lat wcze-niej (czyli oko*o 1810 roku) nie 
znano borowania, które umo0liwi*oby wystarczaj,co g*o-ne wydobycie niskich 
d3wi+ków h,)c, cis, a)oko*o 20–30 lat temu (czyli oko*o 1820 roku) wskutek z*ego 
borowania tylko z)trudem mo0na by*o wydobywa. najwy0sze d3wi+ki (f$–b$). 

95 Bli0sza prawdy jest oczywi-cie pierwsza koncepcja. Proces powstawania d3wi+ku na)/ecie 
w)przyst+pny sposób omawiaj, m.in. Dieter Krickeberg i)Tom Lerch w)artykule Zur Akustik der 
Quer!öte (G. Busch-Salmen, A.)Krause-Pichler, Handbuch Quer!öte, Bärenreiter 1999, s.)98–103).

97 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)3.
98 Tam0e.
94 Tam0e.
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W)jego czasach jednak dobre /ety pozwalaj, na)swobodne korzystanie zarówno 
z)najni0szych, jak i)z najwy0szych d3wi+ków. 

Oczywi-cie dla dzisiejszego /ecisty znaj,cego z)praktyki tylko wspó*czesny 
/et boehmowski te)niskie d3wi+ki /etów Liebla i)wielu innych /etów roman-
tycznych b+d, zbyt ciche, a)najwy0sze d3wi+ki b+d, prawdopodobnie trudne 
do)wydobycia. Jednak dla /ecisty, który mia* wcze-niej kontakt przede wszyst-
kim z)barokowym /etem traverso, ró0nica brzmienia, zw*aszcza na)korzy-. 
wysokiego rejestru, b+dzie zapewne bardzo odczuwalna.

Zamieszczony tutaj opis „narodowych” typów /etu romantycznego z)Die 
Kunst des Flötenspiels op. 138 jest interesuj,cym rozwini+ciem informacji za-
wartych w)pierwszym rozdziale tej pracy:

Francuskie /ety odpowiadaj, bardzo lekko w)górnym rejestrze dlatego, 0e)ich drewno jest 
bardzo s*abe, w)górnych cz+-ciach maj, bardzo w,skie borowanie, które na)dole si+ rozszerza; 
posiadaj, jednak niedoskona*y dó* i)z regu*y s,)czysto wystrojone tylko w)tonacjach D)i)G,)nie 
mówi,c o)tym, 0e)ich d3wi+k jest bardzo cienki.
Angielskie /ety maj, podobne borowanie obliczone tylko na)gór+, ale ich d3wi+k jest moc-
niejszy, przez co)jednak odbiegaj, one od)charakteru instrumentu, i)s, one czysto wystrojone 
tylko dla tonacji F,)B)i Es. 
Je0eli chodzi o)/ety niemieckie, to)wcze-niej s*awne i)znane instrumenty Kirst w)Poczdamie, 
Grissling &)Schlott w)Berlinie, Grenser w)Dre3nie i)inne w)przeciwie1stwie do)francuskich, 
poprzez swoje szerokie borowanie maj, bardzo pi+kny dó*, ale przy tym gór+, która nigdy 
nie odzywa si+ z)pewno-ci,. Flety wiede1skie by*y bardzo dobre, dopóki 0y* budowniczy 
Stephan Koch, mia*y one jednak (jak jeszcze dzisiaj wszystkie /ety wiede1skie) zawsze cienki, 
spiczasty d3wi+k, a)w nowszych czasach wiele straci*y99.
Zjednoczonego dobrego do*u i)góry nie znajdujemy zatem u)wymienionych niemieckich 
/etów, u)nich tak0e, podobnie jak w)tych zagranicznych, nie zatroszczono si+ wystarczaj,co 
o)-rednic+.
Jako najlepsze spo-ród znanych mi)borowa1 mog+ okre-li. to)W. Liebla w)Dre3nie i)mog+ 
je)s*usznie poleca., poniewa0 *,czy ono w)sobie samo dobro. Wszystkie po*o0enia d3wi+ków 
oddaje z)lekko-ci,, ma)delikatn,, pi+kn, gór+, przyjemn,, dobrze brzmi,c, -rednic+, mocny, 
brzmi,cy dó*, wspania*, równo-. (tj. tak,, która polega na)zlikwidowaniu brzydko brzmi,-
cych po*,cze1 i)mo0e by. dla /etu tylko przydatna), a)tak0e najbardziej mo0liw, czysto-. 
we)wszystkich oktawach i)tonacjach9:.

Otwory palcowe, klapy i)skala /etu
Wp*yw otworów palcowych i)klap na)d3wi+k jest równie0 bardzo istotny, acz-

kolwiek Fürstenau zastrzega od)razu, 0e)trudno jest precyzyjnie ustali. i)opisa. 

99 Flety Stephana Kocha Fürstenau poleca* w)1826 roku na)równi z)/etami Wilhelma Lieb-
la (Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)10); Koch zmar* jednak w)1828 roku, a)jego wiede1sk, 6rm+ 
prowadzili nast+pcy do)lat sze-.dziesi,tych XIX wieku. Wspó*czesne kopie /etów Kocha buduje 
m.in. Martin Wenner (Singen/Niemcy). 

9: A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)4.
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wszystkie zale0no-ci mi+dzy otworami palcowymi, klapami i)d3wi+kiem. Przy 
okazji omówienia otworów palcowych Fürstenau kontynuuje krytyk+ /etów 
angielskich rozpocz+t, w)podrozdziale o)borowaniu.

Ju0 we)Flötenschule op. 42:; znajdujemy wzmiank+ o)mocnym brzmieniu 
/etów angielskiego wirtuoza Nicholsona, które wynika*o z)ekstremalnego po-
wi+kszenia otworów palcowych, zw*aszcza trzeciego, czwartego i)pi,tego. Für-
stenau uwa0a*, 0e)niskie d3wi+ki tych /etów s,)tak zadziwiaj,co g*o-ne, 0e)nie 
brzmi, ju0 /etowo, ale obco i)nieprzyjemnie. 

W Die Kunst des Flötenspiels op. 138:< Fürstenau pisze to)samo o)/etach an-
gielskiego budowniczego Clementiego i)podkre-la, 0e)ta niezwyk*a si*a d3wi+ku 
zosta*a osi,gni+ta kosztem stroju: na)/etach angielskich dobrze brzmi, tylko 
tonacje bemolowe, a)w krzy0ykowych nie da)si+ gra. w)ogóle. Zgadza si+ to)z)po-
dawanym wcze-niej:= faktem, 0e)londy1scy /eci-ci graj, z)upodobaniem tylko 
w)tonacjach bemolowych.

Ta konsekwentna krytyka /etów angielskich mog*aby by. odebrana przez 
z*o-liwego komentatora jako zemsta na)londy1czykach, którzy przyj+li nieprzy-
chylnie wyst+py A.)B. Fürstenaua w)1826 roku, zarzucaj,c mu)brak dobrego 
d3wi+ku (por. rozdzia* 2). 

W podrozdziale o)otworach i)klapach znajdujemy ponown, pochwa*+ /etów 
Wilhelma Liebla jako tych, które maj, optymalny kszta*t i)wielko-. otworów:>. 
Jak wiemy, w)pierwszej po*owie XIX wieku ilo-. klap dodanych do)/etu nie 
by*a unormowana. Fürstenau uwa0a*, 0e)najlepszy jest nast+puj,cy zestaw klap:

– na)cz+-ci -rodkowej (po*,czonej z)g*ówk,): d*uga klapa c,)klapy b)i gis;
– na)pozosta*ych dwóch cz+-ciach (czasami po*,czonych w)jedn,): podwójna 

klapa f)(obs*uguj,ca jeden otwór), klapy dis, cis, c)i h.
Typowe dla /etów wiede1skich klapy dla niskich d3wi+ków: b,)a, gis, g)usytu-

owane na)ekstremalnie przed*u0onej stopie ocenia* jako zb+dne i)szkodliwe: taki 
instrument by* trudny do)utrzymania z)powodu d*ugo-ci i)ci+0ko-ci i)upo-ledza* 
bieg*o-. palców prawej r+ki; poza tym z)natury /etu wynika*o, 0e)te dodane 
d3wi+ki brzmia*y bardzo s*abo, a)w dodatku zmieniony z)ich powodu kszta*t 
kana*u powietrznego sprawia*, 0e)górny rejestr nie brzmia* ju0 zbyt dobrze.

Jest zrozumia*e, 0e)zakres /etu na)dole, jak te0 na)górze ma)swoje ograniczenia, które nie mog, 
by. przekraczane, je0eli nie chcemy zatrze. albo straci. w*a-ciwego charakteru instrumentu.
Za najni0szy d3wi+k przyjmujemy wi+c h;)d3wi+ki poni0ej s,)obce dla instrumentu i)przy-
nale0, bardziej do)klarnetu, nie mówi,c o)tym, 0e)tym d3wi+kom nie mo0na nada. wystar-
czaj,cej si*y […]

:; A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)9–10.
:< A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)5.
:= A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)9–10.
:> A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)5.
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Jako najwy0szy d3wi+k móg*bym uzna. b$, tego d3wi+ku mo0na jeszcze u0ywa. we)wszelkich 
niuansach. D3wi+ki le0,ce powy0ej s,)nieprzyjemne, krzykliwe i)przynale0, do)/etu piccolo.
Wprawdzie w)tabelach i)gamach dodanych do)tego dzie*a wprowadzi*em wysokie h$)i)c%, ale 
gram te)d3wi+ki tylko w)orkiestrze, gdy jest to)niezb+dnie konieczne:5.

Cz+-ci zamienne, -ruba regulacyjna i)wyci,g
W dzisiejszych czasach wysoko-. stroju jest ustalana dok*adnie przy pomocy 

precyzyjnych elektronicznych urz,dze1. Przyj+te s,)te0 pewne ogólne standardy: 
wspó*czesne instrumenty graj, zwykle w)wysoko-ci a1=440–442 Hz, przy czym, 
zw*aszcza w)orkiestrach, obserwuje si+ tendencj+ do)ci,g*ego podwy0szania 
stroju. We)wcze-niejszych czasach wysoko-. stroju by*a zró0nicowana w)zale0-
no-ci od)kraju, miasta, dworu itd. i)podlega*a stopniowym przemianom, które 
mo0emy zaobserwowa. na)przyk*adzie zachowanych starych instrumentów, 
a)tak0e dzi+ki tekstom 3ród*owym.

Pierwsze /ety barokowe z)jedn, klap, by*y strojone bardzo nisko (ok. 390–400 
Hz); od)ok. 1740 roku przewa0a*y wysoko-ci stroju ok. 405–420 Hz; pod koniec 
XVIII wieku wysoko-. stroju oscylowa*a przewa0nie w)okolicy 430 Hz. W)XIX 
wieku wysoko-ci stroju w)ró0nych o-rodkach waha*y si+ mi+dzy 430 Hz)i)465 
Hz)(sic!). Dieter Krickeberg:7 zwraca uwag+, 0e)dopiero na)mi+dzynarodowej kon-
ferencji w)Wiedniu w)1885 roku ustalono jako optymaln, wysoko-. stroju 435 Hz, 
a)wysoko-. 440 Hz)uzna*a za)obowi,zuj,c, konferencja w)Londynie w)1939 roku.

Wirtuozi /etu podró0uj,cy po)Europie w)XVIII i)XIX wieku musieli wi+c 
dopasowa. si+ do)lokalnych ró0nic wysoko-ci stroju:

Poniewa0 strój nie jest równy we)wszystkich miejscach, to)trzeba sprawi., aby /et by* u0y-
teczny w)ka0dym stroju; osi,gano to)w)ten sposób, 0e)-rodkow, cz+-. sporz,dzano w)ró0nych 
d*ugo-ciach i)u0ywano d*u0szej lub krótszej cz+-ci -rodkowej, zale0nie od)tego, czy potrze-
bowano ni0szego, czy wy0szego stroju.
Quantz mia* ju0 cz+-ci -rodkowe, a)Tromlitz potrzebowa* ich a0)siedem; ale poprzez zamia-
n+ tych cz+-ci -rodkowych cel nie by* osi,gni+ty w)doskona*y sposób, poniewa0 instrument 
stawa* si+ nieczysty, zw*aszcza w)zestawieniu oktaw. Ta)przyczyna sta*a si+ impulsem do)wy-
nalezienia -ruby regulacyjnej.
Wed*ug zasad akustyki d*ugo-. pustej przestrzeni powy0ej otworu zad+ciowego musi pozo-
stawa. w)doskonale prawid*owej proporcji do)d*ugo-ci instrumentu poni0ej, je0eli d3wi+ki 
w)ca*ej skali maj, by. równo czyste i)mocne:8. 

Dzi+ki -rubie regulacyjnej przy zastosowaniu d*u0szych cz+-ci zamiennych 
korek mo0na by*o *atwo wkr+ci. dalej do)-rodka w)kierunku otworu zad+cio-
wego, a)przy zastosowaniu krótszych cz+-ci mo0na by*o go)odpowiednio wy-

:5 Tam0e, s.)6.
:7 D.)Krickeberg, Zur Geschichte der Quer!öte, [w:] G.)Busch-Salmen, A.)Krause-Pichler, 

Handbuch Quer!öte, Bärenreiter 1999, s.)59.
:8 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)6.
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sun,. w)przeciwnym kierunku i)w ten sposób zachowa. w*a-ciw, dla dobrej 
intonacji proporcj+.

25. Flet niemiecki z)ok. 1825 roku (J. G.)Braun, Mannheim); trzy cz+-ci wymienne: a?=435, 
a?=440 i)a?=446; zdj+cie z)kolekcji Richarda Wilsona.

26. Na)zdj+ciu widoczny jest ca*kowicie roz*o0ony wyci,g g*ówki /etu francuskiego budow-
niczego Saxa; w)tej g*ówce metalowa rura wyci,gu nie wype*nia g*ówki ca*kowicie; zdj+cie 
z)kolekcji Richarda Wilsona. 

  
27–28. Rozwi,zanie zast+puj,ce wyci,g g*ówki, typowe dla wielu nieboehmowskich /etów 
francuskich w)XIX wieku i)stosowane równie0 zazwyczaj w)drewnianych /etach boehmowskich; 
z*,cze cz+-ci -rodkowej wpasowuje si+ równo w)przestrze1 pomi+dzy rozszerzonym ko1cem 
g*ówki a)metalow, rur, wewn+trzn,, dzi+ki czemu przy rozci,ganiu /etu nie powstaje pusta 
przestrze1 w)g*ówce; metalowe /ety boehmowskie ze)wzgl+du na)-cis*e dopasowanie ko1ca 
g*ówki i)z*,cza cz+-ci -rodkowej nie potrzebowa*y ju0 ani takiego rozwi,zania, ani wyci,gu 
g*ówki; zdj+cia przedstawiaj, z*,cza z)/etu francuskiego budowniczego Noë (prze*om XIX 
i)XX wieku) z)kolekcji Richarda Wilsona.

W nowszych czasach cz+-ci -rodkowe zosta*y wyparte przez wyci,g w)g*ówce:4 cz+-cio-
wo dlatego, 0e)instrument stawa* si+ dro0szy przy sporz,dzeniu wielu cz+-ci -rodkowych, 

:4 Wyci,g g*ówki by* wynalazkiem Quantza, stosowanym równolegle z)cz+-ciami zamiennymi, 
szersz, popularno-. zyska* pod koniec XVIII wieku, ale np. Tromlitz w)swoim Ausführlicher und 
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a)cz+-ciowo dlatego, 0e)przy ich pomocy nigdy nie mo0na by*o dostroi. si+ tak dok*adnie, 
jak to)cz+sto jest potrzebne, zw*aszcza przy akompaniamencie pianoforte; poza tym, w)ogóle 
zad+cie […] /ecistów jest tak zró0nicowane, 0e)cz+sto dwóch /ecistów ma)tak samo d*ugie 
cz+-ci, a)jednak nie mog, si+ ze)sob, zestroi..
W Wiedniu, Berlinie, Pary0u i)Londynie s,)wysokie stroje, jednak nie wszystkie s,)równe, 
cz+sto ró0ni, si+ mi+dzy sob, o)1/8 tonu, natomiast w)Monachium, a)szczególnie w)Dre3nie 
strój jest w)ogóle o).wier. tonu ni0szy ni0 pozosta*e. Jak wi+c wiele cz+-ci -rodkowych mu-
sia*by mie. jeden artysta, 0eby móg* dostroi. si+ we)wszystkich tych miejscach, podczas gdy 
z)jednym dobrze sporz,dzonym wyci,giem nie popadnie w)zak*opotanie:9.

Rzeczywi-cie, na)/etach historycznych, przy stosowaniu cz+-ci wymiennych 
bez wyci,gu g*ówki dok*adne dostrojenie si+, zw*aszcza w)trakcie grania, gdy 
instrument si+ rozgrzewa (tj. strój si+ podwy0sza), jest utrudnione; je0eli w*o0ymy 
d*u0sz, cz+-. -rodkow,, to)uzyskamy du0o za)nisk, wysoko-. stroju::, a)je0eli 
troch+ wysuniemy cz+-. -rodkow,, to)pomi+dzy ko1cem tej cz+-ci a)wr+bem 
g*ówki powstanie pusta przestrze1, szersza ni0 przekrój kana*u powietrznego 
w)tym miejscu, co)niekorzystnie wp*ywa na)brzmienie ca*ego /etu; 0eby temu 
zapobiec, /ecista powinien w*o0y. odpowiedniej grubo-ci pier-cie1, który wy-
pe*ni pust, przestrze1.

Wobec powy0szych Fürstenau opowiada si+ zdecydowanie za)wyci,giem<;;. 
Uwa0a on, 0e)przy pomocy wyci,gu nie tylko dok*adnie dostroimy si+ do)for-
tepianu, ale tak0e, bez ryzyka wewn+trznego rozstrojenia /etu, sprostamy re-
gionalnym ró0nicom wysoko-ci stroju w)obr+bie .wier.tonu.

Oczywi-cie przy rozci,ganiu /etu musimy troch+ wkr+ci. korek do)-rodka, 
a)przy skracaniu /etu nale0y korek z)powrotem wycofa. –)przy pomocy -ruby 
regulacyjnej. Dzi+ki temu zostanie zachowana równowaga intonacyjna wewn,trz 
instrumentu, której praktycznym sprawdzianem jest kontrola czysto-ci oktaw 
na)d3wi+kach: d&–d'–d$.

Fürstenau pisze, 0e)najlepszy wyci,g to)taki, którego metalowa rura wype*nia 
ca*, g*ówk+ /etu. Ma)to, jego zdaniem, korzystny wp*yw na)d3wi+k, zw*aszcza 
w)górze skali.

Fürstenau zauwa0a te0, 0e)niektórzy, z)obawy przed z*ym wp*ywem metalu 
na)d3wi+k, montuj, metalow, rur+ wyci,gu dopiero poni0ej otworu zad+cio-
wego. Podczas eksploatacji tak skonstruowanego wyci,gu, wskutek silnego od-
dzia*ywania wilgoci, w)drewnianej cz+-ci g*ówki rozszerza si+ kana* powietrzny, 
a)poza tym drewno murszeje i)d3wi+k staje si+ g*uchy. 

gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen (dz. cyt., s.)19) krytykowa* wyci,g, twierdz,c, 0e)roz-
ci,ganie /etu w)tym miejscu psuje d3wi+k i)strój.

:9 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)6.
:: Cz+-ci wymienne zwykle s,)budowane w)odst+pach wysoko-ci ok. @)albo A)tonu, a)wi+c 

zbyt du0ych na)precyzyjne dostrajanie si+ do)instrumentów towarzysz,cych. 
<;; Wyci,gi g*ówki s,)widoczne równie0 na)zdj+ciach niektórych /etów umieszczonych 

w)pierwszym rozdziale tej pracy.
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G*ówki oryginalnych /etów z)czasów Fürstenaua s,)ró0ne: niektóre w)ogó-
le nie maj, wyci,gów, inne maj, wyci,gi „cz+-ciowe”, czyli rozpoczynaj,ce si+ 
poni0ej otworu zad+ciowego, jeszcze inne s,)w)ca*o-ci wype*nione metalem. 
Tak samo jak w)przypadku innych elementów budowy /etu, nie mo0na mówi. 
tu)o)jakich- obowi,zuj,cych normach.

Materia* 
Fürstenau twierdzi, 0e)najlepsze gatunki drewna do)budowy /etu to)buksz-

pan i)heban, przy czym w)1826 roku (Flötenschule op. 42) preferuje bukszpan, 
a)w 1844 roku (Die Kunst des Flötenspiels op. 138) heban: 

Od r+ki mo0na przyj,., 0e)heban albo bukszpan s,)najlepszym materia*em. Z)trudno-ci, 
mo0na ustali., który z)tych dwóch zas*uguje na)pierwsze1stwo; niew,tpliwe jest tylko, 0e)he-
ban nadaje d3wi+kowi wi+cej si*y, a)bukszpan wi+cej s*odyczy, i)0e ten pierwszy prawie si+ nie 
rozci,ga, ale tym *atwiej p+ka, podczas gdy przy tym drugim jest odwrotnie. Ja)sam wcze-niej, 
do)roku 1826 gra*em na)/ecie bukszpanowym, ale odk,d budowniczy instrumentów Liebel 
nauczy* si+ szczególnie dobrze obrabia. heban, to)sporz,dza moje instrumenty z)niego<;<.

Po omówieniu wszystkich elementów budowy /etu Fürstenau stwierdza, 
0e)podane przez niego w)Die Kunst des Flötenspiels op. 138 wskazówki palcowania, 
trylowania itd. mo0na z)powodzeniem stosowa. na)„ka0dym dobrym niemie-
ckim /ecie”<;=, z)tym, 0e)pisane one by*y na)podstawie ponad dwudziestu lat 
do-wiadczenia z)instrumentami budowanymi przez Wilhelma Liebla w)Dre3nie. 

2. Elementy techniki gry 
W drugiej cz+-ci Die Kunst des Flötenspiels op. 138 Fürstenau omawia szcze-

gó*owo nast+puj,ce elementy techniki gry: zad+cie, oddech, .wiczenie gam, 
palcowanie i)artykulacj+. W)wielu miejscach te)elementy *,cz, si+ do-. -ci-le 
z)obszarem interpretacji (dobór odpowiedniej artykulacji, lokalizacja oddechów). 
Pomini+cie kwestii postawy oraz uk*adu r,k i)palców mo0na t*umaczy. faktem, 
0e)ta szko*a z)za*o0enia by*a przeznaczona dla bardziej zaawansowanych /ecistów, 
którzy mieli ju0 opanowane podstawy gry. Postawa i)uk*ad r,k przedstawione 
zosta*y tylko we)wcze-niejszej Flötenschule op. 42)i)do niej z)konieczno-ci od-
wo*uje si+ autorka tej pracy w)nast+pnym podpunkcie.

<;< A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)7.
<;= Tam0e, s.)8.
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Postawa i)uk*ad r,k
Opis postawy i)uk*adu r,k zawarty we)Flötenschule op. 42<;> w)du0ej mierze 

pokrywa si+ z)zaleceniami dzisiejszych pedagogów. Fürstenau zwraca uwag+ 
na)zaokr,glony i)swobodny uk*ad palców. Podkre-la szczególnie rol+ lewej r+ki, 
na)któr,, mimo niewygodnego uk*adu, spada g*ówny ci+0ar trzymania instru-
mentu (oparcie u)nasady palca wskazuj,cego). Przypomina o)tym, 0eby ma*y 
palec lewej r+ki by* utrzymywany swobodnie ponad klap, gis, a)nie na)korpusie 
/etu, albo, co)gorsza, wr+cz pod klap,. Dla prawej r+ki zaleca trzymanie kciuka 
mniej wi+cej pod palcem wskazuj,cym itd.

Trzeba zauwa0y., 0e)swobodny i)lu3ny uk*ad palców na)/etach przedboehmow-
skich mia* jeszcze wi+ksze znaczenie ni0 na)/etach boehmowskich. Wskazuj,cy 
palec prawej r+ki oprócz swojego otworu musia* w)razie potrzeby obs*ugiwa. te0 
d*ug, klap+ c,)a)w niektórych modelach te0 dodatkow, d3wigni+ klapy b.)Kciuk 
prawej r+ki musia* w)niektórych modelach obs*ugiwa. d*ug, d3wigni+ klapy 
h,)serdeczny palec prawej r+ki bardzo cz+sto musia* przeskakiwa. ze)swojego 
otworu na)krótk, klap+ f.)Jeszcze gorsza by*a sytuacja lewej r+ki: ma*y palec 
musia* naciska. nie tylko klap+ gis, ale tak0e przeskakiwa. na)d*ug, d3wigni+ 
klapy f,)a)w niektórych modelach te0 na)d*ug, d3wigni+ klapy h.)Najgorsz, chyba 
sytuacj+ mia* kciuk lewej r+ki, który w)tonacjach wymagaj,cych u0ywania klapy 
b)bardzo cz+sto przez d*ugie odcinki by* niemal ca*kiem zawieszony w)powie-
trzu, gdy0 szybkie przeskakiwanie kciuka z)korpusu instrumentu na)klap+ nie 
by*o zbyt wygodne. Nie s,)to oczywi-cie wszystkie mo0liwe niedogodno-ci dla 
uk*adu palców –)poszczególne modele /etów mia*y przecie0 swoj, specy6k+ 
i)uk*ad klap nie wsz+dzie by* ca*kiem identyczny. W)ka0dym razie, mo0e wbrew 
pozorom, palcowanie na)/ecie z)wi+ksz, ilo-ci, klap wcale nie by*o *atwiejsze 
od)palcowania na)/ecie z)jedn, klap,…

Fürstenau zwraca* te0 uwag+ na)to, 0eby nie podnosi. zbyt wysoko palców, 
bo)to utrudnia*oby szybk, i)wyra3n, gr+. Z)drugiej strony, na)„starym” /ecie nie 
mo0na by*o te0 trzyma. palców zbyt nisko nad otworami palcowymi, bo)mog*o 
to)wp*ywa. na)zmiany wysoko-ci d3wi+ku –)trzeba by*o znale3. „z*oty -rodek”.

Kolejne zalecenia dotyczy*y postawy ca*ego cia*a: g*ow+ nale0a*o oczywi-cie 
trzyma. prosto, zwracaj,c uwag+ na)równoleg*e przy*o0enie /etu do)ust. Podczas 
grania z)nut twarz powinna by. po*o0ona naprzeciwko nut, a)cia*o zwrócone 
na)lew, stron+, aby uk*ad prawej strony by* niewymuszony, a)ramiona ca*kiem 
swobodne. Prawa noga by*a przy tym lekko wysuni+ta do)przodu.

Ta ostatnia wskazówka ró0ni si+ od)zalece1 wi+kszo-ci wspó*czesnych peda-
gogów, którzy raczej nakazuj,, 0eby tu*ów by* nieco skr+cony w)prawo, a)prawa 
noga by*a odrobin+ przesuni+ta do)ty*u. Na)pewno wspólne dla Fürstenaua i)dla 

<;> A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)10–11.
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dzisiejszych pedagogów jest ogólne za*o0enie, 0e)ramiona musz, by. swobodne, 
g*owa prosta, a)postawa mo0liwie naturalna i)niewymuszona.

Zad+cie
Zad+cie jest pierwszym aspektem technicznym omówionym w)2. cz+-ci Die 

Kunst des Flötenspiels op. 138. Opis zad+cia poprzedzony jest „manifestem” 
pi+knego d3wi+ku:

Materia*em wszelkiej sztuki muzycznej jest d3wi+k, który dzia*a tym bardziej zachwycaj,co 
i)intensywnie, im)bardziej pi+knie i)w pe*nym brzmieniu si+ go)wydobywa, dlatego te0 za)naj-
pi+kniejszy i)pierwszy instrument nale0y uwa0a. g*os ludzki. Je0eli porównamy go)z)/etem, 
to)g*os niezaprzeczenie ma)d3wi+k bardziej znacz,cy i)zdolny do)najwi+kszej ró0norodno-ci, 
poniewa0 u)swojego 3ród*a jest on)bezpo-rednio spokrewniony z)uczuciami, i)jest on)uze-
wn+trznieniem najbardziej bezpo-redniego 0ycia duszy.
D3wi+k /etu mo0emy uzna. za)tym doskonalszy, im)bardziej zbli0a si+ on)do ludzkiego g*o-
su, jednak bez rezygnacji z)czaru w*a-ciwego dla instrumentu; góra musi by. przy tym jasna 
i)d3wi+czna, dó* mocny i)pe*ny, -rednica -piewna, a)te obydwa (góra i)dó*) musz, si+ *,czy. 
ze)sob, bez gradacji<;5.
Wydobycie d3wi+ku odpowiadaj,cego powy0szym cechom stawia oczywi-cie graj,cemu pewne 
naturalne wymagania, cz+-ciowo wewn+trzne muzyczne, a)cz+-ciowo zewn+trzne 6zyczne, 
przy czym do)tych ostatnich oprócz dobrej klatki piersiowej i)krtani nale0, szczególnie do-
brze zbudowane usta, jak te0 prawid*owa budowa z+bów i)podniebienia; jednak0e mo0na 
go)[pi+kny d3wi+k –)przyp. t*um.] osi,gn,. tylko przy pomocy dobrego zad+cia.
Dobre zad+cie (fr. embouchure) zale0y teraz wi+c od)sposobu przy*o0enia /etu do)ust i)od 
u*o0enia przy tym ust, a)wreszcie od)wielko-ci i)kszta*tu otworu mi+dzy ustami<;7. 

Fürstenau stwierdza, 0e)trudno jest ustali. uniwersalne regu*y dobrego za-
d+cia, poniewa0 ka0dy /ecista ma)inne uwarunkowania 6zyczne. Dobre zad+-
cie jest wi+c w)pewnej mierze wynikiem samodzielnego eksperymentowania, 
wyczucia i)oczywi-cie d*ugiego .wiczenia.

Mo0na jednak okre-li. przynajmniej pewne ogólne wytyczne, które –)podob-
nie jak opis postawy i)u*o0enia r,k –)w du0ej mierze pokrywaj, si+ z)zaleceniami 
wspó*czesnych pedagogów:

Flet trzeba przy*o0y. do)ust w)taki sposób, 0e)wewn+trzna kraw+d3 otworu zad+ciowego 
przylega tam, gdzie zaczyna si+ czerwie1 dolnej wargi […]; dolna warga mo0e przykrywa. 
co)najwy0ej po*ow+ otworu, a)górna musi pozostawa. w)jednej linii z)doln,, aby strumie1 
powietrza móg* swobodnie uderza. naprzeciwko ostrej kraw+dzi otworu zad+ciowego. Usta 
musz, by. troch+ szeroko i)g*adko rozszerzone w)kierunku k,cików, 0eby powietrze wyp*y-
wa*o bez szumu poprzez prawie niezauwa0aln, szczelin+ mi+dzy wargami, ta)szczelina musi 
jednak dawa. tyle przestrzeni, ile wymaga swobodny d3wi+k, tak, 0e)staje si+ on)podobny 
do)rejestru piersiowego -piewaka, który podczas -piewu nale0ycie otwiera usta<;8.

<;5 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)8.
<;7 Tam0e.
<;8 Tam0e, s.)9.
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Porównanie do)rejestru piersiowego -piewaka nie jest nowe –)pos*ugiwa* si+ 
nim ju0 Quantz w)swoim Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen<;4. 

Dalsze zalecenia Fürstenaua dotycz, zmiany uk*adu ust w)niskim rejestrze 
/etu, zw*aszcza w)-piewnych odcinkach z)portamento<;9: dla uzyskania brzmi,-
cego i)pi+knego d3wi+ku usta powinny by. rozchylone wtedy troch+ bardziej, 
ni0 w)wysokim rejestrze, a)wargi nale0y mocno napi,. w)kierunku k,cików. 

 […] nale0y jednak przy tym dok*adnie uwa0a., aby otwór zad+ciowy nie by* odkr+cany 
na)zewn,trz, ale o)wiele lepiej odrobin+ przekr+cony do)-rodka, aby niskie d3wi+ki nie sta*y 
si+ zbyt wysokie w)stroju<;:.

Ostatnia uwaga wydaje si+ autorce niniejszej pracy nieco przesadzona. Z)jej 
do-wiadczenia w)grze na)przedboehmowskich /etach poprzecznych wynika 
bowiem, 0e)d3wi+ki dolnego rejestru poni0ej g&)(z wyj,tkiem e&) maj, raczej 
niewielk, tendencj+ do)„uciekania” w)dó*.

Fürstenau zaleca sk*adanie /etu w)taki sposób, aby g*ówka by*a troch+ odkr+-
cona na)zewn,trz, co)oznacza, 0e)otwór zad+ciowy jest przesuni+ty na)zewn,trz 
w)stosunku do)otworów palcowych.

To zalecenie jest sprzeczne z)nauk, Quantza<<;, który uwa0a*, 0e)g*ówka 
(w)domy-le otwór zad+ciowy) powinna by. troch+ przekr+cona do)-rodka 
w)stosunku do)otworów palcowych.

Wydaje si+ jednak, 0e)ta ostatnia kwestia jest dyskusyjna i)w pewnym stop-
niu zale0na od)indywidualnej wygody i)od uwarunkowa1 6zycznych graj,cego. 
Dzisiejsi /eci-ci, zarówno „historyczni”, jak i)„wspó*cze-ni” stosuj, zró0nicowane 
ustawienia ustnika. Na)pewno dobrym punktem orientacyjnym jest ustawienie 
otworu zad+ciowego w) linii prostej w)stosunku do)otworów palcowych (/et 
„historyczny”) lub do)linii klap (/et wspó*czesny) i)niewielkie odchylenia od)tej 
linii na)zewn,trz lub do)-rodka. Dla autorki tej pracy optymalne jest minimalne 
przekr+cenie ustnika do)wewn,trz, zarówno na)/etach historycznych, jak i)na 
wspó*czesnym /ecie boehmowskim. 

Fürstenau stwierdza, 0e)dobrze uformowane zad+cie pozwala nie tylko na)lekkie 
i)pewne wydobycie d3wi+ku, ale umo0liwia te0 opanowanie prawid*owej intonacji 
i)jest pomocne w)ró0nicowaniu barwy d3wi+ku. Przestrzega przed b*+dami spo-
tykanymi równie0 w-ród dzisiejszych /ecistów, a)wi+c przede wszystkim przed 
tak przesadnym przekr+caniem ustnika do)wewn,trz, 0e)strumie1 powietrza 
wpada do)-rodka otworu i)tylko w)bardzo ma*ym stopniu zahacza o)kraw+d3 

<;4 J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)41; rejestr 
piersiowy odpowiada skali naturalnego g*osu mówionego -piewaka.

<;9 Termin portamento w)pierwszej po*owie XIX wieku mia* ró0ne znaczenia, cz+sto by* 
u0ywany w)odniesieniu do)manier zdobniczych powi,zanych z)glissandem; Fürstenau u0ywa 
go)w)odniesieniu do)delikatnego podkre-lania, czy te0 lekkiego „wypychania” nut zarówno w)le-
gato, jak te0 przy oddzielanych nutach oznaczonych jednocze-nie kropkami i)*ukiem.

<;: A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)9.
<<; J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)30.
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otworu. Nast+pnym b*+dem, który zreszt, mo0e *,czy. si+ z)poprzednim, jest 
przykrywanie otworu „daszkiem” z)górnej wargi.

Je0eli kto- tak post+puje, to)
nigdy nie b+dzie w)stanie wydoby. pi+knego gi+tkiego d3wi+ku, ten ostatni jest wtedy cienki 
i)skoml,cy, bez brzmienia, si*y i)elastyczno-ci […] a)tak0e nie b+dzie móg* z)takim zad+ciem 
realizowa. czystej intonacji<<<.

Jednym ze)sposobów prowadz,cych do)opanowania dobrego zad+cia jest, 
zdaniem Fürstenaua, omówione poni0ej .wiczenie gam.

Bwiczenie gam
Staranne .wiczenie gam jest najlepszym spo-ród innych .wicze1 -rodkiem s*u0,cym do)na-
uki opanowania d3wi+ku […]. Je0eli kto- umie gra. gamy we)wszystkich tonacjach z)czyst, 
intonacj,, to)zrobi* du0y krok w)kierunku mistrzostwa<<=. 

Fürstenau twierdzi, 0e)powa0ne i)systematyczne .wiczenie gam sprawia, 
0e)d3wi+k jest mocniejszy i)*adniej brzmi,cy, a)poza tym /ecista poznaje wtedy 
s*abe strony swojego instrumentu i)uczy si+ je)korygowa..

W tym miejscu nale0y zauwa0y., 0e)w)porównaniu do)wspó*czesnego /etu 
boehmowskiego, /ety z)czasów Fürstenaua maj, o)wiele wi+cej niedoskona*o-ci 
intonacyjnych, a)w dodatku poszczególne ich typy (czy nawet egzemplarze tego 
samego typu) ró0ni, si+ w)tym wzgl+dzie pomi+dzy sob,. Dotyczy to)zarówno 
oryginalnych instrumentów, jak te0 ich wspó*czesnych kopii.

Flecista „historyczny” jest wi+c zmuszony do)naprawd+ 0mudnej i)cierpliwej 
pracy nad intonacj,, przy czym „staranne .wiczenie gam” mo0e by. rzeczywi-
-cie wielk, pomoc,. 

Pierwszy sposób .wiczenia gam polega na)tym, 0e)ka0dy kolejny stopie1 gamy 
wytrzymujemy w)takiej samej dynamice i)bez zawahania intonacji, stopniowo 
zwi+kszaj,c d*ugo-. d3wi+ku do)12–13 sekund w)dolnym rejestrze i)do 18–20 
sekund na)wy0szych d3wi+kach. Po)ka0dym stopniu nale0y chwilk+ odpocz,.. 
Nie ma)konieczno-ci .wiczenia ca*ej gamy od)razu –)w razie zm+czenia trzeba 
zrobi. nieco d*u0sz, przerw+.

Fürstenau uwa0a, 0e)„umiej+tno-. wytrzymywania naprawd+ d*ugich d3wi+-
ków czysto i)prawid*owo -wiadczy o)wykszta*ceniu /ecisty”<<>.

W podanym przez niego zestawie znajduj, si+ gamy majorowe i)minorowe 
do)6)znaków przykluczowych rozpisane ca*ymi nutami, przy czym gamy majo-
rowe w)kierunku wznosz,cym s,)w)postaci doryckiej, a)w kierunku opadaj,cym 
w)postaci naturalnej albo harmonicznej (przyk*ad 1–2). 

<<< A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)9.
<<= Tam0e, s.)14.
<<> Tam0e.
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Drugi zdaniem Fürstenaua najwa0niejszy sposób .wiczenia gam polega 
na)tym, 0e)na kolejnych d3wi+kach .wiczymy messa di"voce<<5, czyli umiej+tno-. 
kszta*towania d3wi+ku crescendo i)decrescendo, która by*a niezb+dna równie0 
w)wykszta*ceniu /ecistów w)ci,gu XVIII wieku.

Przy tym .wiczeniu „forte musi przypada. dok*adnie w)-rodku d*ugo-ci 
trwania d3wi+ku, a)wyciszenie musi si+ rozegra. bez obni0enia d3wi+ku […] 
je0eli ma)on by. wytrzymany d*ugo, to)wymaga pewnego trzymania d3wi+ku, 
d*ugiego oddechu i)si*y 6zycznej. Fakt, 0e)to messa di"voce, zw*aszcza z)powodu 
czystej intonacji, jest bardzo trudne, wynika z)natury gry na)/ecie, gdzie przy forte 
strój *atwo ucieka do)góry, a)przy piano jeszcze *atwiej ucieka na)dó*. Chocia0 
polecane przeze mnie zad+cie nie*atwo dopuszcza do)takiego b*+du, to)jednak 
jest konieczne, aby /ecista dok*adnie uwa0a* i)w takim wypadku przeciwdzia*a* 
niedoskona*o-ciom poprzez umiarkowane przekr+canie do)-rodka ustnika przy 
forte i)takie samo odkr+canie przy piano”<<7.

Powy0sze zalecenia korekty intonacji przy messa di"voce s,)podobne do)wska-
zówek Quantza<<8 i)Tromlitza<<4. To)„przekr+canie” i)„odkr+canie” jest polecane 
do)korekty intonacji równie0 przez wspó*czesnych /ecistów, obok takich zabiegów, 
jak pochylanie (unoszenie) g*owy i)cofanie (wysuwanie) 0uchwy i)dolnej wargi<<9. 
Fürstenau pokazuje .wiczenie messa di"voce na)d3wi+kach gamy chromatycznej:

Przyk*ad 3

Do sprawdzenia, czy poszczególne d3wi+ki s,)grane czysto wzgl+dem siebie, zw*aszcza 
w)oktawach, a)tak0e do)uzyskania lekkiego i)pewnego odpowiadania w)tych skokach, bardzo 
po0yteczne jest trzecie .wiczenie gamowe, a)mianowicie w)oktawach<<:.

To .wiczenie jest tak0e oparte na)gamie chromatycznej i)powinno by. wy-
konywane z)akompaniamentem fortepianu ze)wzgl+du na)kontrol+ intonacji:

<<5 Fürstenau t*umaczy ten w*oski termin na)j+zyk niemiecki jako verhallen, vertönen (czyli 
wybrzmiewanie d3wi+ku).

<<7 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)17.
<<8 J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)50.
<<4 J.)G. Tromlitz, Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen, dz. cyt., s.)112.
<<9 E.)Weinzierl, E.)Wächter, Gramy na"!ecie, t."2, Astra Cód3 2001, s.)69.
<<: A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)17.
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Przyk*ady 4–5

Bwiczenie z)akompaniamentem nale0y wykonywa. w)dwóch wersjach:
1) ka0dy d3wi+k jest utrzymany w)jednorodnie mocnej dynamice; oddech 

bierze si+ po)jednym takcie;
2) ka0dy d3wi+k jest ukszta*towany messa di"voce i)wytrzymany przez d*ugo-. 

ca*ego taktu, po)czym nale0y wzi,. oddech.
Do .wicze1 gamowych opartych tym razem na)ró0nych interwa*ach i)na 

akordach Fürstenau powraca przy podsumowaniu rozdzia*u o)palcowaniu<=;. 
Podane przez niego gamowe 6guracje mo0na .wiczy. we)wszystkich tonacjach 
i)w ró0nych tempach i)w ten sposób doskonali. umiej+tno-. poprawnego pal-
cowania (przyk*ady 6–7).

<=; Tam0e, s.)35.
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Oddech
W rozdziale o)oddechu Fürstenau omawia zarówno techniczn, stron+ od-

dychania, jak te0 jego stron+ muzyczn,, czyli odpowiednie umiejscowienie 
oddechów w)utworze. 

Podzia* naturalnego oddechu na)wdech i)wydech zostaje zachowany przy sztucznym oddy-
chaniu podczas gry na)/ecie, tylko z)tak, ró0nic,, 0e)przy naturalnym oddechu wdech trwa 
troch+ d*u0ej ni0 wydech, natomiast przy graniu na)/ecie z)regu*y wdech jest szybki, a)wydech 
wyd*u0ony, a)te obydwa musz, si+ odbywa. z)ci,g*ym zachowaniem jak najwi+kszej ekonomii. 
Cz+sto jest do)tego konieczny du0y wysi*ek, zw*aszcza przy wydobywaniu niskich d3wi+ków.
Wdech musi najcz+-ciej rozgrywa. si+ szybko, z)wyj,tkiem miejsc na)pocz,tku utworu, przed 
d*ugimi d3wi+kami i)po pauzach, przy czym nale0y uwzgl+dni., 0e)nie powinien on)by. s*y-
szalny, aby uwaga s*uchacza nie zosta*a oderwana od)wykonania osoby graj,cej poprzez tak 
nieprzyjemny b*,d. 
Szczególnie nale0y unika. zarówno pospiesznego wdychania, jak te0 gwa*townego wydycha-
nia, bo)to mog*oby zdradza. niewykszta*conego /ecist+<=<.

W dalszej cz+-ci tych „technicznych” rozwa0a1 Fürstenau stwierdza, 0e)niepra-
wid*owe oddychanie podczas gry na)/ecie mo0e szkodzi. zdrowiu, prawid*owy 
oddech natomiast mo0e si+ przyczyni. do)zdrowego rozwoju klatki piersiowej.

Wdech z)wci,gni+tym brzuchem, który jest zalecany przez wielu, jest bardzo szkodliwy i)na-
le0y go)traktowa. jako b*+dny; oddech mo0na bra. tylko poprzez ciche naci,ganie brzucha, 
przy czym klatka piersiowa musi si+ rozci,gn,. i)uwydatni.. 
Wydech, w*a-ciwe zad+cie d3wi+ku, koniecznie rozgrywa si+ nie inaczej, jak poprzez uderze-
nie j+zyka i)nacisk ust; klatka piersiowa musi przy tym stopniowo z)powrotem si+ zapada., 
a)zachowane w)p*ucach powietrze wyp*yn,., bez wstrz,sania klatk, piersiow,<==.

Dla opanowania prawid*owego oddechu Fürstenau poleca .wiczenia bez 
instrumentu: nale0y cicho nabra. mo0liwie du0o powietrza do)p*uc, po)czym 
„wysy*a.” je)powoli, maj,c usta u*o0one jak do)zad+cia na)/ecie. Dopiero po-
tem .wiczy si+ d*ugie d3wi+ki na)/ecie na)d3wi+kach gam –)pocz,tkowo proste, 
a)potem z)messa di"voce.

Po omówieniu zagadnie1 „technicznych” Fürstenau omawia trudn, kwesti+ 
umiejscowienia oddechów w)utworach muzycznych.

Jako g*ówn, zasad+ nale0y przyj,., 0e)oddech nie przypada na)s*ab, cz+-. taktu, a)moment 
potrzebny do)tego zostaje odci,gni+ty z)nuty poprzedzaj,cej, a)nie nast+puj,cej po)oddechu, 
i)0e […] ka0da tworz,ca ca*o-. my-l muzyczna powinna by. wykonana na)jednym oddechu<=>.

Fürstenau zastrzega, 0e)gdyby wykonanie ca*ej du0ej my-li muzycznej na)jed-
nym oddechu by*o niemo0liwe (albo prawie niemo0liwe) z)powodu jej d*ugo-ci, 

<=< Tam0e, s.)10.
<== Tam0e.
<=> Tam0e, s.)11.
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to)nale0y wtedy bra. dodatkowe oddechy po)kadencjach, pó*kadencjach i)po 
odcinkach, które tworz, mniejsze my-li muzyczne.

W podanych dalej przyk*adach oddechy g*ówne s,)oznaczone wykrzykni-
kiem, a)oddechy dodatkowe krzy0ykiem.

Przyk*ad 8

Szczególnie trudne jest branie oddechu w)d*ugich odcinkach z*o0onych 
z)szybkich, jednorodnych warto-ci rytmicznych. Fürstenau podaje dla orienta-
cji, 0e)dobry /ecista powinien w)Allegro<=5, w)metrum 4/4 wykona. 6–8 taktów 
szesnastek na)jednym oddechu. 

<=5 Okre-lenie Allegro w)szko*ach z)XVIII wieku oznacza*o ogólny typ cz+-ci szybkiej, który 
móg* mie. jednak pewne „odcienie” pr+dko-ci i)charakteru. We)wcze-niejszej Flötenschule op. 
42)(s. 18–19) Fürstenau nie pos*ugiwa* si+ jeszcze metronomem (metronom Mälzla zosta* wynale-
ziony w)1816 roku) i)dla tempa Allegro assai podawa*, powo*uj,c si+ na)Quantza, jedno uderzenie 
pulsu na)pó* taktu w)metrum 4/4 (czyli .wier.nuta w)tempie 160); w)Die Kunst des Flötenspiels 
op. 138 nie opisywa* osobno zagadnienia tempa, ale w).wiczeniach do*,czonych do)tej szko*y (12 
Übungen) podaje ju0 tempa metronomiczne i)np. Allegro brillante (wolniejsze od)Allegro assai) 
jest oznaczone tempem 116 na).wier.nut+).
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W tego rodzaju szybkich przebiegach nale0y bra. oddech przede wszystkim 
przy okazji wi+kszych skoków interwa*owych:

Przyk*ad 9

Przy korzystnym u*o0eniu linii melodycznej mo0na w)niemal niezauwa0alny 
sposób oddycha. po)pierwszej nucie w)takcie:

Przyk*ad 10
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W niektórych przypadkach nie mo0na jednak stosowa. tej zasady, bo)trzeba 
by*oby oddzieli. nuty tworz,ce zwarte grupy muzyczne. Wtedy nale0y oddycha. 
raczej na)pocz,tku taktu:

Przyk*ad 11

Je0eli po)d*u0szej nucie nast+puj, szybkie warto-ci, to)oddychamy zawsze 
po)tej d*u0szej nucie:

Przyk*ad 12

Fürstenau przestrzega przed cz+sto spotykanym równie0 dzisiaj „szkolnym” 
b*+dem i)zabrania bra. oddech przed ko1cowym d3wi+kiem utworu. Od)tej 
regu*y mo0na odst,pi. w)dwóch przypadkach:

1) gdy ko1cowa nuta jest bardzo d*uga (przyk*ad 13, pierwsza linijka),
2) gdy ko1cowa nuta po*,czona jest z)kadencj, (przyk*ad 13, druga linijka).

Przyk*ad 13
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W przypadku pojawienia si+ nowej melodii lub nowego tempa po)swobodnym 
wprowadzeniu, po)kadencji lub po)zwolnieniu nale0y wzi,. oddech raczej wcze--
niej w)jakim- dogodnym miejscu, a)nie bezpo-rednio przed t,)now, melodi,. 

Ta ostatnia zasada, w)przeciwie1stwie do)poprzednich, nie jest chyba ca*kiem 
oczywista dla wielu dzisiejszych wykonawców. Oto kilka przyk*adów takich przej-.:

Przyk*ad 14

Wyj,tkiem od)okre-lonej powy0ej regu*y jest sytuacja, w)której nuta ko1cz,ca 
wprowadzenie jest tej samej wysoko-ci, co)nuta rozpoczynaj,ca nowy odcinek:

Przyk*ad 15

Niektórzy próbuj, zawsze i)za wszelk, cen+ wytrzymywa. jak najd*u0sze 
odcinki na) jednym oddechu. Takim /ecistom mo0na zadedykowa. ostatni, 
uwag+ Fürstenaua dotycz,c, brania oddechu:

Cz+sto konieczne jest (nawet gdy nie wynika to)z)potrzeby 6zycznej) branie oddechu dla 
uwidocznienia mniejszych cz,stek odcinka, aby wykonanie nie sta*o si+ monotonne<=7:

<=7 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)14.
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Przyk*ad 16

Palcowanie
Z punktu widzenia /ecisty graj,cego na)historycznych /etach klasycznych 

i)romantycznych typu „o-mioklapowego”<=8 rozdzia* zatytu*owany Von der 
Fingerordnung<=4 (O"palcowaniu) jest jednym z)najwa0niejszych fragmentów 
Die Kunst des Flötenspiels op. 138. 

Koncepcja palcowania Fürstenaua jest naprawd+ fascynuj,ca! Dieter Kricke-
berg<=9 zauwa0a, 0e)o)ile Tromlitz, postuluj,c w)1800 roku<=: stosowanie /etu 
z)klapami jako jedynego w*a-ciwego dla wirtuoza instrumentu, mia* na)my-li 
przede wszystkim uzyskanie wyrównania barwy d3wi+ku, to)Fürstenau w*a--
nie przy pomocy klap stworzy* swoj, wizj+ barwowej ró0norodno-ci d3wi+ku.

G*ówny zarzut Fürstenaua wobec Boehma by* przecie0 taki, 0e)na jego nowym 
/ecie nie mo0na zrealizowa. barwowej ró0nicy mi+dzy tzw. d3wi+kami kryty-
mi a)pozosta*ymi d3wi+kami. Pozbawiony tej mo0liwo-ci /et Boehma, mimo 
innych zalet, by* dla autora Die Kunst des Flötenspiels op. 138 monotonny<>;. 

Porz,dek palców (aplikatura) jest obok d3wi+ku najwa0niejszym elementem gry na)/ecie 
i)nale0y po-wi+ci. du0o uwagi, aby przyswoi. sobie jego zasady […]
Wcze-niej, gdy jeszcze nie uwa0ano za)konieczne, aby gra. na)/ecie we)wszystkich tonacjach, 
palcowanie rzeczywi-cie nie by*o tak wielostronne jak obecnie i)przyswajano sobie mniej 

<=8 Pod poj+ciem /etu „o-mioklapowego“ autorka rozumie typ /etu ukszta*towany pod koniec 
XVIII wieku, który posiada* na)stopie klapy c,)cis, dis, a)poza tym podwójn, klap+ f,)klap+ gis, klap+ 
b)i c;)pod tym poj+ciem mog, si+ kry. te0 pewne mody6kacje –)np. stopa h)(jak m.in. we)/etach 
Liebla), czy nawet a,)klapa trylowa d$–e$ i)inne. Praktyczne znaczenie ma)fakt, 0e)chwyty podane 
przez Fürstenaua w)wi+kszo-ci sprawdzaj, si+ nie tylko na)polecanych przez niego /etach Liebla, 
ale tak0e na)innych /etach o-mioklapowych, w)tym na)powszechnie u0ywanych dzisiaj kopiach 
/etu H.)Grensera (ok. 1810).

<=4 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)18–37.
<=9 D.)Krickeberg, Zur Geschichte der Quer!öte, [w:] G.)Busch-Salmen, A.)Krause-Pichler, 

Handbuch Quer!öte, Bärenreiter 1999, s.)56–57.
<=: J.)G. Tromlitz, Über die Flöten mit mehrern Klappen, Leipzig 1800.
<>; A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)1–2.
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wi+cej jeden chwyt dla jednego d3wi+ku i)na tym nauka palcowania by*a zako1czona; jednak 
gdy zacz+to odczuwa. konieczno-. grania tak0e w)tonacjach odleg*ych dla /etu, ale nadaj,-
cych instrumentowi wi+cej czaru i)charakteru, przyj+to te0 wi+cej chwytów dla niektórych, 
a)stopniowo dla wi+kszo-ci d3wi+ków<><.

Fürstenau zauwa0a, 0e)dzi+ki odpowiedniemu wyborowi chwytów alterna-
tywnych w)wielu wypadkach mo0na unikn,. niewygodnych, fa*szywych i)3le 
brzmi,cych po*,cze1 d3wi+ków. 

Podaje on)dwie podstawowe zasady wyboru chwytów:
1) za)ka0dym razem wybieramy takie chwyty, które naj*atwiej *,cz, si+ ze)sob,<>=;
2) bior,c pod uwag+ kryteria estetyczne pami+tamy, 0e „wszystkie d3wi+ki, 

które daj, si+ wykona. z)mo0liwie ma*, ilo-ci, otwartych otworów, albo których 
chwyt rozk*ada si+ pomi+dzy obie r+ce, s,)najcz+-ciej przyjemniejsze od)tych, 
przy których jedna r+ka zamyka wszystkie otwory, podczas gdy w)drugiej r+ce 
kilka zostaje otwartych. Te)pierwsze s,)pe*ne i)dobrze brzmi,ce, te)ostatnie na-
tomiast s,)zwykle puste i)g*uche. Gdy porównamy np. nr)9)i 10, nr)109 i)111, 
tak0e nr)119 i)120 z)tabeli chwytów do*,czonej do)tego rozdzia*u, to)*atwo od-
najdziemy ró0nic+. St,d te0, jak wynika z)mojej tabeli i)przyk*adów, preferuj+ 
zawsze kryty porz,dek palców na)tyle, na)ile to)mo0liwe”<>>.

Tabela chwytów Fürstenaua znajduje si+ w)czwartym rozdziale niniejszej 
pracy. Oryginalna numeracja chwytów zosta*a w)niej zachowana; mo0na wi+c 
bez problemu porówna. wyszczególnione przez Fürstenaua pozycje. Zauwa0my, 
0e)w)przypadku d3wi+ku b')pod wzgl+dem brzmienia preferowany jest stary 
chwyt „barokowy”, a)nie chwyt nr)111 z)klap, b!

W ogóle w)tej tabeli chwytów dla wi+kszo-ci d3wi+ków oprócz innych mo0li-
wo-ci podawany jest te0 chwyt „barokowy”, czyli taki, jaki funkcjonowa* na)jed-
noklapowym /ecie traverso. Jak wida., Fürstenau wcale nie uwa0a*, 0e)d3wi+k, 
dla którego stworzono dodatkowy otwór z)klap,, trzeba wydobywa. zawsze 
tylko przy pomocy tej klapy. W)gr+ wchodzi*o przecie0 wiele innych kombina-
cji, w)tym dawna, „barokowa”, a)/ecista móg* je)wybiera. zale0nie od)barwy, 
wygody palców, brzmienia danego po*,czenia, dynamiki, wyrazu, a)wreszcie 
te0 w)zale0no-ci od)posiadanego instrumentu. Z)do-wiadczenia /ecistów gra-
j,cych dzisiaj na)oryginalnych /etach z)pierwszej po*owy XIX wieku i)na ich 
kopiach wynika bowiem, 0e)ka0dy z)nich ma)swoj, specy6k+ budowy i)intonacji 
i)chocia0 wi+kszo-. chwytów sprawdza si+ na)wielu /etach, to)niektóre mog, 
nie funkcjonowa. wcale albo np. mimo stosunkowo dobrego brzmienia mie. 
nieakceptowaln, intonacj+.

<>< Tam0e, s.)18.
<>= Tam0e, s.)19.
<>> Tam0e.
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Intonacja mog*a zreszt, te0 decydowa. o)wyborze chwytu, na)przyk*ad wtedy, 
gdy /ecista chcia* zaintonowa. tzw. „d3wi+k prowadz,cy”, móg* wybra. chwyt 
daj,cy troch+ wy0sze brzmienie d3wi+ku.

Do tabeli chwytów Fürstenau do*,czy* 64)krótkie, kilkutaktowe .wiczenia 
(fragmenty z)jego ró0nych utworów), dzi+ki którym mo0na w)praktyce prze.wi-
czy. zastosowanie chwytów alternatywnych. Te).wiczenia równie0 umieszczone 
s,)w)czwartym rozdziale niniejszej pracy jako uzupe*nienie tabeli chwytów.

Wi+ksz, mo0liwo-. .wiczenia chwytów alternatywnych daje cykl dwuna-
stu .wicze1 z)akompaniamentem fortepianu (12 Übungen), które Fürstenau 
skomponowa* specjalnie do)Die Kunst des Flötenspiels op. 138. S,)one dost+pne 
wspó*cze-nie w)dwóch wydaniach: 

1) jako dodatek do)reprintu Die Kunst des Flötenspiels op. 138, Knuf Buren 1990,
2) jako cz+-. ksi,0ki Hansa-Petera Schmitza Fürstenau heute, Bärenreiter 1988.
Prawid*owe rozczytanie tych .wicze1 jest naprawd+ nie*atwym zadaniem 

dla /ecisty „historycznego”, który jest zmuszony co)chwil+ posi*kowa. si+ tabel, 
chwytów, 0eby przyporz,dkowa. numerowi odpowiedni chwyt. Trud jednak 
jest bardzo op*acalny: mo0na pozna. w)praktyce wiele pomys*ów palcowania, 
które potem z)powodzeniem stosuje si+ w)utworach innych kompozytorów.

Miejsca dotychczas niemal0e niewykonalne z)powodu np. karko*omnego 
uk*adu palców nagle staj, si+ bezproblemowe, pusto brzmi,ce i)troch+ za)niskie 
odcinki piano nagle nabieraj, barwy i)blasku itd. Poza tym w)tych dwunastu 
.wiczeniach znajdujemy te0 niewielkie komentarze dotycz,ce rytmicznych 
i)agogicznych niuansów wykonania, zw*aszcza w)odniesieniu do)ornamentacji. 
W)tych .wiczeniach zaznaczone s,)te0 miejsca, w)których nale0y bra. oddechy 
g*ówne i)poboczne, a)tak0e d3wi+ki, które nale0y ozdobi. wibracj, i)glissandami. 
Podane s,)te0 dok*adne tempa metronomiczne, dzi+ki czemu dowiadujemy si+ 
(ju0 bez „staromodnego” okre-lania tempa przy pomocy pulsu), jak szybko grano 
wtedy Allegro, Larghetto i)jeszcze inaczej oznaczone tempa w)ró0nych rodzajach 
metrum. Ze)wzgl+du na)dodany do)tych .wicze1 akompaniament fortepianu 
/ecista zyskuje te0 mo0liwo-. opanowania stabilnej intonacji w)wi+kszym 
stopniu, ni0 w)przypadku .wicze1 z)towarzyszeniem drugiego /etu. Fürstenau 
wspomina zreszt, o)tym aspekcie ju0 we)wst+pie do)swojej szko*y<>5.

Intonacja
W XVIII wieku instrumenty d+te i)smyczkowe zwyczajowo odró0nia*y 

wysoko-. d3wi+ków podwy0szanych krzy0ykami i)obni0anych bemolami, tak 
0e)praktycznie nie istnia*a ich enharmoniczna zamiana. D3wi+ki podwy0szone 
krzy0ykiem intonowano wtedy ni0ej, a)d3wi+ki obni0ane bemolem wy0ej, czyli, 
inaczej mówi,c, pó*ton diatoniczny by* wi+kszy od)pó*tonu chromatycznego. 

<>5 Tam0e, s.)VIII.
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Na)/ecie poprzecznym takie ró0nice osi,gano dzi+ki zró0nicowaniu chwytów 
i)zad+cia. Tak, praktyk+ potwierdzaj, m.in. pierwsza w)historii szko*a gry 
na)/ecie poprzecznym Hotteterre’a<>7, a)tak0e najwa0niejsze niemieckie szko*y 
/etowe z)XVIII wieku, czyli traktaty Quantza<>8 i)Tromlitza<>4. 

Dzi+ki takiemu rozró0nieniu mo0na by*o realizowa. na)/ecie czyste tercje 
wielkie, które s,)znacznie mniejsze od)powi+kszonych tercji w)systemie równo-
miernie temperowanym, który to)system dzieli oktaw+ na)dwana-cie równych 
pó*tonów kosztem akustycznej czysto-ci interwa*ów (tzn. czyste s,)tylko uni-
sony i)oktawy). Oczywi-cie /ecista graj,cy w)XVIII wieku z)towarzyszeniem 
instrumentów klawiszowych, które by*y strojone w)ró0nych systemach dobrze 
temperowanych, musia* w)jakim- stopniu dopasowa. si+ do)danej temperacji, 
co)wcale nie by*o *atwym zadaniem…

Mniej wi+cej na)prze*omie XVIII i)XIX wieku rozpocz,* si+ proces zmian 
w)odczuwaniu intonacji. Na) instrumentach klawiszowych stopniowo coraz 
popularniejszy stawa* si+ strój równomiernie temperowany, a)instrumenty d+te 
i)smyczkowe z)jednej strony próbowa*y si+ dopasowa. do)tego stroju, a)z)drugiej 
strony zacz+*y wy0ej intonowa. tzw. d3wi+ki prowadz,ce. W)ogólnym odczuciu 
pó*ton chromatyczny stawa* si+ teraz w)wielu przypadkach wi+kszy od)pó*tonu 
diatonicznego, a)d3wi+k podwy0szony krzy0ykiem wy0szy od)jego enharmo-
nicznego odpowiednika z)bemolem.

Ardal Powell<>9 twierdzi, 0e)przyczyn, tego procesu by*y przemiany w)stylu 
komponowania: w)muzyce klasycznej melodia by*a wa0niejsza od)czystej har-
monii, a)instrumentali-ci w)pewnych kontekstach melodycznych mogli gra. 
d3wi+ki podwy0szone troch+ wy0ej ni0 normalnie. 

Od razu nale0y podkre-li., 0e)ta zmiana nie dokona*a si+ nagle i)równocze--
nie we)wszystkich o-rodkach. Przecie0 Tromlitz w)obydwu swoich szko*ach 
(1791<>: i)1800<5;) opisywa* jeszcze z)przekonaniem „stary” model intonacyjny, 
czyli niskie krzy0yki i)wysokie bemole. Nie nale0y wobec tego ulega. pokusie 
stwierdzenia, jakoby pojawienie si+ dodatkowych klap na)/ecie uniemo0liwi*o 
realizacj+ tej „starej” intonacji. Nie mo0na te0 powiedzie., 0e)strój równomiernie 
temperowany zapanowa* jednoznacznie w)XIX wieku w)Europie. Przecie0 jeszcze 

<>7 J.)Hotteterre, Principes de" la Flute, Paris 1707, Amsterdam 1728 (reprint Bärenreiter-
-Verlag 1998), s.)12–15.

<>8 J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)37–38; wed*ug 
Quantza ma*y pó*ton (chromatyczny) ma)4)komaty, a)du0y pó*ton (diatoniczny) ma)5)komatów 
–)z tej proporcji wynika*oby, 0e)pó*ton diatoniczny by* wi+kszy o)1/9 ca*ego tonu od)pó*tonu 
chromatycznego.

<>4 J.)G. Tromlitz, Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen, dz. cyt., s.)41–65; 
J.)G. Tromlitz, Ueber die Flöten mit mehrern Klappen, dz. cyt., s.)13–18.

<>9 A.)Powell, #e !ute, dz. cyt., s.)131–132, 148–149.
<>: J.)G. Tromlitz, Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen, dz. cyt.
<5; J.)G. Tromlitz, Ueber die Flöten mit mehrern Klappen, dz. cyt.
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do)ko1ca tego stulecia w)budownictwie organowym, zw*aszcza w)po*udniowej 
Europie, stosowano temperacje -redniotonowe, a)wi+c preferuj,ce czyste tercje 
wielkie, znacznie w+0sze od)równomiernie temperowanych!

Jednym z)pionierów nowej intonacji, czyli podwy0szania d3wi+ków prowa-
dz,cych, by* Bartolomeo Campagnoli, autor szko*y skrzypcowej Metodo per 
violino op. 21)(1797).

Powell wymienia równie0 wiele „/etowych” 3róde* potwierdzaj,cych tak, 
praktyk+, mi+dzy innymi:

1) August E.)Müller w)„Allgemeine Musikalische Zeitung” ju0 w)1798 roku 
pisa*, 0e)wi+kszo-. /ecistów intonuje (s specjalnie wysoko, gdy jest ono sep-
tym, w)G-dur;

2) Benoît Tranquille Berbiguier w)Nouvelle Méthode pour la"Flûte (Paris 
1818) zauwa0a*, 0e)„(s jako d3wi+k prowadz,cy w)tonacji G)koniecznie musi 
by. wy0szy, ni0 to)samo (s u0ywane jako tercja w)D-dur”<5<;

3) 2omas Lindsay w)#e Elements of"Flute-Playing (London 1828) podaje 
mnóstwo przyk*adów alternatywnego palcowania dla podwy0szonych d3wi+ków 
prowadz,cych, wyja-niaj,c, 0e)„zmniejszony pó*ton cz+sto nadaje […] stopie1 
patosu, a)zawsze przyjemno-. i)delikatno-. maniery, której nie mo0na odda. 
0adnym innym sposobem”<5=. Lindsay de6niuje nut+ prowadz,c, jako d3wi+k 
le0,cy pó* tonu ni0ej od)d3wi+ku sk*adowego akordu, przy czym d3wi+k sk*a-
dowy akordu wyst+puje przed i)po d3wi+ku prowadz,cym;

4) Jean-Louis Tulou, s*ynny wirtuoz francuski i)profesor Konserwatorium 
Paryskiego, w)swojej Méthode de"Flûte Progressive et"Raisonnée adopteé par 
la"Comité d’Enseignement du"Conservatoire op. 100 (Paris 1835) zawar* liczne 
przyk*ady specjalnego palcowania dla d3wi+ków prowadz,cych.

Znane ze)3róde* historycznych opinie flecistów i)budowniczych fletów 
z)pierwszej po*owy XIX wieku traktuj, zagadnienie intonacji dwojako: z)jednej 
strony wida. d,0enie do)skonstruowania /etu „równomiernie temperowanego” 
odpowiadaj,cego strojowi fortepianu, a)z drugiej strony silne jest d,0enie do)in-
tonowania wy0szych d3wi+ków prowadz,cych. To)pierwsze d,0enie znalaz*o 
najpe*niejszy wyraz w)wynalazku 2eobalda Boehma, a)to drugie znalaz*o uj-cie 
w)gwa*townej krytyce jego wynalazku.

To w*a-nie Tulou (mi+dzy innymi), zdeklarowany przeciwnik /etu Boehma, 
zarzuca* mu)b*+dy w)intonacji: brak chwytów alternatywnych dla krzy0yków i)bemoli 
uniemo0liwia* zdaniem Tulou poprawn, realizacj+ d3wi+ków prowadz,cych<5>.

Wzmianki o)nowym sposobie intonowania odnajdujemy te0 w)obydwu 
szko*ach /etowych Fürstenaua. 

<5< Cyt. za: A.)Powell, #e !ute, dz. cyt., s.)131–132. 
<5= Cyt. za: A.)Powell, #e !ute, dz. cyt., s.)132.
<5> K.)Lenski, K.)Ventzke, Das goldene Zeitalter der Flöte, dz. cyt., s.)63.
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W rozdziale o)palcowaniu we)Flötenschule op. 42)(1826) Fürstenau uzasad-
nia stosowanie chwytów alternatywnych oczywist, dla niego ró0nic, mi+dzy 
krzy0ykami i)bemolami: 

Poniewa0 d3wi+ki podwy0szone krzy0ykiem w)ogóle le0, wy0ej ni0 te, które zostaj, obni0one 
przez bemol, to)nieodzown, konieczno-ci, jest przyswojenie sobie ró0norodnego palcowania 
prawie dla ka0dego d3wi+ku, aby umie. wybra. takie, które potem najlepiej *,czy si+ z)natural-
nymi d3wi+kami ró0nych tonacji i)w ten sposób unikn,. ra0,cych i)3le brzmi,cych gradacji<55.

Potwierdzenie takiego sposobu intonowania znajdujemy równie0 w)kilku 
miejscach w)tabelach chwytów i)tryli z)Die Kunst des Flötenspiels op. 138<57: 

– chwyt nr)15 jest polecany dla d3wi+ku his$, z)tego powodu, 0e)jest zbyt 
wysoki dla d3wi+ku c$, a)chwyt nr)91, wyra3nie wy0szy od)nr 90)jest polecany 
tylko dla d3wi+ku gis' z)wykluczeniem d3wi+ku as'; 

– tryl nr)LXX na)d3wi+kach (s'–gis' jest okre-lony jako w*a-ciwy dla tonacji 
krzy0ykowych, poniewa0 gis' w)tym trylu jest troch+ za)wysokie w)stosunku do)(s'; 

– tryl nr)LXXXIV jest zalecany tylko dla d3wi+ku gis', a)nie dla d3wi+ku as', 
poniewa0 gis' w)tym trylu jest troch+ za wysokie;

– obiegnik na)d3wi+ku (s' oznaczony literami Uu)nale0y stosowa. tylko w)tona-
cjach krzy0ykowych, poniewa0 wchodz,ce w)jego sk*ad gis' jest troch+ za)wysokie.

Z do-wiadczenia autorki tej pracy wynika, 0e)dla wielu dzisiejszych muzyków 
zajmuj,cych si+ tzw. muzyk, dawn, zagadnienia historycznej intonacji s,)spraw, 
drugorz+dn,, a)przecie0 jest ona równie0 istotnym sk*adnikiem interpretacji! 
Powa0ne podej-cie do)tego zagadnienia oznacza dla /ecisty „historycznego” 
praktyczne przestudiowanie rozdzia*ów o)palcowaniu z)dawnych szkó* /eto-
wych i)nabycie umiej+tno-ci wyboru odpowiedniego chwytu w)odpowiednim 
kontek-cie harmoniczno-melodycznym. Dla tych, którzy grali wcze-niej tylko 
na)/etach barokowych i)klasycznych i)realizowali na)nich konsekwentnie niskie 
krzy0yki i)wysokie bemole, przyzwyczajenie si+ do intonacji „romantycznej” 
mo0e wi,za. si+ z)dodatkowymi trudno-ciami, tym bardziej, 0e cz+sto trzeba 
j, realizowa. na podobnym typie instrumentu.

W odniesieniu do)wspó*czesnego /etu boehmowskiego mo0na zaryzykowa. 
stwierdzenie, 0e)/ecista graj,cy na)nim muzyk+ romantyczn, móg*by równie0 
troch+ wy0ej intonowa. d3wi+ki prowadz,ce. Tulou twierdzi* wprawdzie, 0e)jest 
to)niemo0liwe z)powodu braku systemu chwytów alternatywnych –)jednak niewiel-
kie mody6kacje wysoko-ci d3wi+ku s,)osi,galne tak0e nawet bez zmiany chwytów, 
dzi+ki zmianom zad+cia i)k,ta przechylenia ustnika. Zreszt, Fürstenau, przy ca*ej 
swojej krytyce /etu Boehma, nie zarzuca* mu)akurat niedoskona*o-ci intonacyjnej, 
tylko przede wszystkim niedoskona*o-. brzmieniow, (nadmierne wyrównanie). 

Interesuj,ce jest, 0e)wy0sze intonowanie d3wi+ków podwy0szonych krzy-
0ykiem do)dzisiaj funkcjonuje jako 0ywa tradycja wykonawcza w-ród wielu 

<55 A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)12.
<57 Por. rozdzia* 4.
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wspó*czesnych instrumentalistów graj,cych na)instrumentach smyczkowych. 
Muzycy graj,cy na)wspó*czesnych instrumentach d+tych z)akompaniamentem 
instrumentów klawiszowych równomiernie temperowanych za)jedyne kryte-
rium czystej intonacji przyjmuj, przewa0nie idealne dopasowanie si+ do)tej 
równomiernej temperacji. 

Artykulacja
Zagadnieniu artykulacji po-wi+cony jest szósty rozdzia* drugiej cz+-ci Die 

Kunst des Flötenspiels zatytu*owany Vom Gebrauch der Zunge czyli O"u)yciu j*zyka.
Fürstenau, podobnie jak prawie wiek wcze-niej Quantz<58 i)ponad pó* wie-

ku wcze-niej Tromlitz<54, porównuje prac+ j+zyka /ecisty do)pracy smyczka. 
Uwa0a on, 0e)j+zyk, tak samo jak smyczek, sprawia, 0e)gra /ecisty jest pe*na 
wyrazu i)ró0norodno-ci.

Na pocz,tku rozdzia*u Fürstenau wymienia trzy mo0liwo-ci artykulacyjne:
1) szereg d3wi+ków artyku*owanych j+zykiem;
2) j+zyk rozpoczyna tylko pierwszy d3wi+k, a)pozosta*e s,)po*,czone *ukiem 

legato i)nieartyku*owane;
3) naprzemienne u0ywanie nut artyku*owanych i)gry legato w)najró0niej-

szych kombinacjach.

J+zyk pojedynczy
W przeciwie1stwie do)takich znanych autorów szkó* /etowych z)XVIII wieku, 

jak J.)Hotteterre<59, J.)J. Quantz<5: i)J. G.)Tromlitz<7;, Fürstenau nie pos*uguje 
si+ ju0 zró0nicowanymi sylabami artykulacyjnymi. 

Nale0y tu)zauwa0y., 0e)tendencja do)upraszczania artykulacji pojawi*a si+ 
w)niektórych szko*ach /etowych jeszcze w)ci,gu XVIII wieku (m.in. Michel 
Corette, Méthode pour apprendre aisément à"jouer de"la !ûte traversière Paris, 
Lyon ok. 1735<7<; François Devienne, Nouvelle Méthode #éoretique et"Practi-

<58 J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)61.
<54 J.)G. Tromlitz, Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen, dz. cyt., s.)155.
<59 J.)Hotteterre, Principes de"la Flute, dz. cyt.; Hotteterre, autor pierwszej szko*y gry na)/ecie 

poprzecznym (pierwsze wydanie w)Pary0u 1707) pos*ugiwa* si+ ró0nymi kombinacjami sylab 
artykulacyjnych tu)i)ru. 

<5: J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt.; Quantz u0ywa* 
sylab: ti, di, oraz po*,cze1 tiri i)did’ll. 

<7; G.)Tromlitz, Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen, dz. cyt.; Tromlitz 
u0ywa* kombinacji sylab artykulacyjnych ta, da, ra, tad’ll.

<7< Corette ju0 z)1735 roku uwa0a* sylaby artykulacyjne tu)i)ru za)absurd; jedynie s*usznym 
sposobem by*o dla niego „krótkie uderzenie j+zyka naprzeciwko otwartych ust (sic!) i)to krótkie 
uderzenie powinno zale0nie od)warto-ci nuty by. d*u0sze albo krótsze”, cyt. za: B.)Bang Mather, 
Zur Interpretation französischer Musik, Musikverlag Pan AG)Zürich 1989, s.)37.
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que pour la"Flute, Paris 1792/1794<7=) i)ostatecznie zdominowa*a artykulacj+ 
/etow, w)ci,gu XIX wieku, redukuj,c j,)w)ko1cu do)nut oddzielanych (ostrzej 
lub *agodniej) i)*,czonych *ukiem legato. 

Fürstenau uwa0a, 0e)„najnaturalniejszym sposobem oddzielania jest tak 
zwany j+zyk pojedynczy, który polega na)tym, 0e)ka0da osobno odbijana nuta 
otrzymuje swoje osobne uderzenie j+zyka. J+zyk musi uderza. o)podniebienie 
tu0 za)górnym rz+dem z+bów, jednocze-nie wymawiaj,c sylab+ Ti. […] Bardzo 
stara metoda (wywodz,ca si+ od)Quantza), polegaj,ca na)wprawianie j+zyka 
w)ruch poprzez par+ sylab, tak zwany j+zyk podwójny, jest manier,, która przez 
d*ugi czas by*a bardzo kultywowana w)grze na)/ecie, w)nowych czasach jej u0y-
wanie zmniejsza si+, a)przeze mnie nigdy nie by*a u0ywana”<7>. 

Z powy0szego sformu*owania wynika*oby, 0e)Fürstenau, pisz,c o)podwójnym 
j+zyku, ma)na my-li przede wszystkim artykulacj+ typu did’ll (odpowiednik 
u)Tromlitza tad’ll), a)nie przypominaj,cy wspó*czesne podwójne staccato j+zyk 
podwójny typu dougue opisany przez Devienne’a (1792/1794).

W pierwszej po*owie XIX wieku /eci-ci u0ywali zreszt, bardzo ró0nych 
form podwójnego j+zyka. S*ynny wirtuoz Louis Drouet w)Méthode pour la"Flûte 
(Pleyel, Paris 1827) zaleca* artykulacj+ deu-reu<75, podczas gdy inny, równie 
znany wirtuoz Charles Nicholson w)Preceptive Lessons for the !ute (Clementi 
&)Co. London 1821) przedstawia* a0)cztery formy podwójnego j+zyka: too-tle, 
dig-ga, tuc-ca, tit-tle, przy czym preferowa* pierwsz, z)tych czterech mo0liwo-
-ci<77. A.)E.)Müller w)swojej szkole powiela* wersj+ Tromlitza, czyli tad’ll<78.

Fürstenau w)bardzo surowy sposób zaleca u0ywanie przede wszystkim poje-
dynczego j+zyka, co)zreszt, dzisiaj mo0e w)bardzo szybkich tempach nastr+cza. 
pewnych trudno-ci zarówno /ecistom „historycznym” (którzy opanowali gr+ 
did’ll), jak i)/ecistom „wspó*czesnym” (którzy biegle pos*uguj, si+ tzw. podwój-
nym i)potrójnym staccato). 

Chocia0 mój ojciec i)nauczyciel, C.)Fürstenau, opanowa* podwójny j+zyk w)wysokim stopniu 
doskona*o-ci, to)potra6* jednak zrozumie., 0e)w)ten sposób nie mo0na nada. grze dosy. ró0-
norodno-ci, lecz 0e)wykonanie artysty popadnie przez to)w)monotoni+. Dlatego nie wolno 
mi)by*o .wiczy. podwójnego j+zyka i)musia*em moje g*ówne studia skierowa. ku)naturalnemu 
j+zykowi pojedynczemu. Tak wi+c bez w,tpienia tak0e do)charakterystycznego i)wspania*ego 

<7= Devienne w)swojej szkole (s. 7–9) u0ywa* „gotowych” modeli artykulacyjnych z*o0onych 
z)kombinacji artykulacji staccato i) *uków legato, podobnych do)tych, które pó* wieku pó3niej 
przedstawi* Fürstenau; by* te0 prekursorem wspó*czesnego „podwójnego staccato” w)wersji: 
dougue, dougue.

<7> A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)38.
<75 Por. omówienie szko*y Droueta na)stronie http://www.giorgioproductions.com/drouet/

ch07.html#Hoofdstuk [19.12.2010].
<77 Ch. Nicholson, Preceptive Lessons for the !ute, dz. cyt., nr)1, s.)5; Preceptive Lessons s,)udo-

st+pnione na)stronie http://www.old/utes.com/facsimiles/index.htm [19.12.2010].
<78 A.)E. Müller, Elementarbuch für Flötenspieler, Peters Leipzig 1817, s.)43–44.
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grania j+zyk pojedynczy nadaje si+ nieporównanie lepiej ni0 ten drugi, o)czym przekonuj, 
mnie moje dotychczasowe do-wiadczenia<74.

Dalej Fürstenau pisze, 0e)nie chce ca*kowicie zabrania. innym /ecistom u0y-
wania podwójnego j+zyka, poniewa0 sposób u0ywania j+zyka jest tak naprawd+ 
indywidualn, spraw, ka0dego graj,cego. Tym niemniej nie jest dobrze, je0eli 
kto- w)ogóle nie opanowa* pojedynczego j+zyka i)w dodatku twierdzi, 0e)dobre 
granie bez podwójnego j+zyka nie jest w)ogóle mo0liwe.

W dalszej cz+-ci rozdzia*u o)artykulacji Fürstenau (s*yn,cy zreszt, za)0ycia 
z)doskonale szybkiego pojedynczego j+zyka) rezygnuje z)dalszego wg*+biania si+ 
w)zagadnienie podwójnego j+zyka „w)jego ró0nych rodzajach”<79 i)jeszcze tylko 
raz krótko o)nim wspomina. Opisuje natomiast dok*adniej te)sposoby, którymi 
sam si+ pos*uguje, a)wi+c j+zyk pojedynczy, legato i)kombinacje obydwu tych 
gatunków. Artykulacja nie jest rozpatrywana tylko jako element techniki gry, 
ale te0 jako sk*adnik interpretacji. Podobnie jak pó3niej w)rozdzia*ach o)orna-
mentacji, Fürstenau odwo*uje si+ wielokrotnie do)umiej+tno-ci doboru -rodków 
wyrazu zale0nie od)charakteru i)tempa utworu czy te0 jego cz,stki.

Istniej, bardzo ró0ne stopnie oddzielania, które zale0, od)tempa i)charakteru utworu albo 
jego poszczególnych odcinków. Wolny utwór wymaga -piewniejszego wykonania, a)wi+c 
i)pojedyncze d3wi+ki musz, mie. bardziej wyci,gni+ty d3wi+k, ni0 w)szybkim tempie, gdzie 
d3wi+k oddzielanych nut i)bezd3wi+czne przestrzenie pomi+dzy nimi musz, by. krótsze. Po-
dobnie dzieje si+ z)oddzielaniem przy forte i)piano, bo)ju0 z)charakteru tych okre-le1 wynika, 
0e)j+zyk w)miejscach piano musi by. delikatniejszy ni0 w)miejscach forte<7:.

Dla zrealizowania ró0nic ostro-ci artykulacji wynikaj,cych z)tempa, charak-
teru i)dynamiki nale0y zastosowa. regu*+:

Ka0de uderzenie ma)by. wykonane tym szybciej i)bardziej elastycznie, im)krócej albo ostrzej 
maj, brzmie. oddzielane d3wi+ki, z)czego oczywi-cie wynika, jak nale0y post+powa. w)od-
wrotnym przypadku<8;.

Fürstenau omawia ogólnie przyj+te ju0 w)jego czasach oznaczenia artyku-
lacyjne, dzi+ki którym wykonawca wie, jakim stopniem ostro-ci artykulacji 
nale0y si+ pos*u0y.. 

Miejsca oznaczone kropkami albo «Staccato» nale0y wykonywa. szczególnie ostrym i)elastycz-
nym uderzeniem j+zyka. To)odbijanie, w)w+0szym sensie staccato, przy dobrym wykonaniu 
robi wspania*e wra0enie i)jest g*ówn, ozdob, gry na)/ecie (zw*aszcza solowej). Zdolno-. 
do)tego musi w)pewnym stopniu by. wrodzona, gdy0 do-wiadczenie uczy, 0e)niektórzy 
pomimo pilnego studiowania nie s,)w)stanie tego opanowa., podczas gdy znów inni bez 
wi+kszego wysi*ku szybko dochodz, w)tym do)wielkiej doskona*o-ci. Jednak, nawet przy 
naturalnej zdolno-ci do)tego, tylko pilne i)ci,g*e .wiczenie prowadzi do)pe*nego opanowa-
nia staccato, a)mianowicie do)tego, 0e)potra6my wykona. przy jego u0yciu pasa0e w)ka0dej 

<74 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)38.
<79 Tam0e.
<7: Tam0e, s.)38–39.
<8; Tam0e, s.)39.
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szybko-ci, z)ekscytuj,c, -wie0o-ci, i)lekko-ci,, tak0e z)odrobin, pikanterii, które niektórzy 
/eci-ci wykonuj, monotonnie przy u0yciu podwójnego j+zyka, podobnie jak Flötenuhr<8<. 

Z do-wiadczenia autorki wynika, 0e)wspó*cze-nie (przynajmniej w)Polsce) wi+k-
szo-. /ecistów bez problemu opanowuje podwójne staccato typu tu-ku, niewielu 
natomiast potra6 gra. w)szybkich tempach czytelnym i)sprawnym pojedynczym 
j+zykiem. Mo0na oczywi-cie zgodzi. si+ z)twierdzeniem, 0e)„niektórzy pomimo 
pilnego studiowania nie s,)w)stanie tego opanowa.” (cytat powy0ej), ale trzeba 
te0 podj,. si+ ma*ej re/eksji „edukacyjnej” –)otó0 wydaje si+, 0e)w)nauczaniu gry 
na)/ecie „wspó*czesnym” w)Polsce na)stopniu podstawowym i)-rednim wielu 
nauczycieli wprowadza zbyt wcze-nie podwójne staccato, zanim ucze1 opanuje 
dobrze *adnie brzmi,cy i)sprawny j+zyk pojedynczy. Potem przewa0nie ucze1 
nie ma)ju0 szansy ani motywacji doskonalenia j+zyka pojedynczego i)u0ywa po-
dwójnego, „zmechanizowanego” j+zyka nawet w)stosunkowo wolnych tempach, 
w)których bez problemu mo0na by*oby pos*u0y. si+ pojedynczym j+zykiem.

Fürstenau zauwa0a, 0e)przy skokach sekstowych, oktawowych i)przy jeszcze 
wi+kszych interwa*ach pomi+dzy d3wi+kami granymi staccato powstaje wi+kszy 
odst+p, ni0 przy mniejszych interwa*ach. Dlatego przy wi+kszych interwa*ach 
artykulacja staccato musi by. troch+ szersza ni0 przy ma*ych interwa*ach, aby 
powstaj,ca „pusta” przestrze1 mi+dzy d3wi+kami nie stawa*a si+ ra0,ca.

W pierwszej cz+-ci przyk*adu 17)staccato powinno wi+c by. krótsze i)ostrzej-
sze (ma*e interwa*y –)sekundy i)tercje), a)w drugiej cz+-ci troch+ d*u0sze (seksty, 
oktawy i)wi+ksze interwa*y):

Przyk*ad 17

<8< Tam0e. Flötenuhr by* to)mechaniczny zegar po*,czony z)miniaturowymi organami, modny 
zw*aszcza na)prze*omie XVIII i)XIX wieku; na)taki „instrument” pisali kompozycje najwi+ksi 
kompozytorzy, m.in. Haydn i)Mozart.
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Je0eli w)pasa0ach ostatniego rodzaju przytra6 si+ szczególny przypadek, 0e)ni0sze d3wi+ki 
zawieraj, prowadzon, melodi+, to)powstaje okazja do)wykorzystania bardzo efektownego 
rodzaju staccato, które polega na)tym, 0e)niskie d3wi+ki gramy mocno i)niezbyt krótko, aby 
naprawd+ wyra3nie pozwoli. uwypukli. *,cz,c, je)melodi+, podczas gdy górne d3wi+ki, które 
zawsze odzywaj, si+ stosunkowo bardzo lekko, odbijamy piano i)przelotnie, na)przyk*ad<8=: 

Przyk*ad 18

Trzeba zauwa0y., 0e, w)porównaniu do)/etu wspó*czesnego, na)/etach Liebla, 
które poleca* Fürstenau, i)na wielu innych podobnych /etach z)tego czasu d3wi+ki 
niskiego rejestru poni0ej g&)s, du0o s*absze brzmieniowo od)d3wi+ków drugiej 
i)trzeciej oktawy. Dlatego te0 powy0sze zalecenie trzeba realizowa. naprawd+ 
przesadnie (w)odczuciu /ecisty „wspó*czesnego”), aby osi,gn,. zamierzony 
efekt podkre-lenia melodii. 

Kolejnym odcieniem pojedynczego j+zyka s,)akcenty. Oznaczona nim nuta wymaga innego 
stopnia oddzielania ni0 ta, która jest oznaczone tylko kropk,; musi ona by. wykonana z)wi+k-
sz, si*, (ale troch+ s*abn,c,) i)nie mo0e by. tak krótka jak tamta, na)przyk*ad<8>:

Przyk*ad 19

<8= A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)40.
<8> Tam0e.
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Odmian, akcentu s,)oznaczenia literowe sf)(w*. sforzando –)popychaj,c, 
nasilaj,c) lub rfz (w*. rinforzando –)dos*. wzmacniaj,c), które oznaczaj, nag*e 
uwydatnienie d3wi+ku i)wymagaj, jeszcze ostrzejszego ataku ni0 akcent:

Przyk*ad 20

Dalej Fürstenau zauwa0a, 0e)w)rytmach punktowanych rodzaj artykulacji 
jest uzale0niony od)charakteru utworu. W)utworach o)powa0nym charakterze 
nut+ z)kropk, nale0y dotrzyma. do)ko1ca, zgodnie z)jej warto-ci, rytmiczn,, 
a)artykulacja powinna by. umiarkowanie ostra:

Przyk*ad 21

W utworach o)pogodnym i)0artobliwym charakterze artykulacja jest ostrzej-
sza, przy czym kropka przemienia si+ w)pauz+, a)krótka nuta po)pauzie lekko 
i)naturalnie *,czy si+ z)nast+pnym d3wi+kiem. Oto zapis i)jego realizacja:

Przyk*ad 22

Z pedagogicznej praktyki autorki wynika, 0e)uczniowie cz+sto maj, problem 
z)poprawnym wykonaniem rytmów punktowanych. Realizacja takiego ryt-
mu pokazana w)przyk*adzie 22)mog*aby by. pomocna w)takich przypadkach 
–)istotne jest bowiem zrozumienie, 0e)krótsza nuta ci,0y ku)nast+pnej (a)nie 
ku)poprzedniej) nucie z)kropk,.

W XVIII wieku dla realizacji rytmów punktowanych zwykle stosowano kom-
binacj+ typu tu-ru, przy czym g*oska ru)przypada*a na)d*u0sz, nut+. Z)do-wiad-
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czenia autorki wynika, 0e)ten typ artykulacji, w)którym krótka nuta naturalnie 
ci,0y ku)nast+pnej d*ugiej nucie, równie0 bardzo pomaga uczniom w)realizacji 
rytmu punktowanego. Jak wiemy, Fürstenau zaleca* w)zdecydowany sposób 
u0ywanie tylko pojedynczego j+zyka, jednak w)jego czasach ten stary model by* 
jeszcze znany i)stosowany. Oto przyk*ad ze)szko*y /etowej R.)Dresslera (1828)<85:

Przyk*ad 23

Nast+pna praktyczna wskazówka dotyczy równie0 skracania zapisanych war-
to-ci rytmicznych. W)schemacie z*o0onym z)ósemki i)dwóch szesnastek nale0y 
skróci. ósemk+, dzi+ki czemu wykonanie b+dzie mia*o l0ejszy i)wdzi+czniejszy 
charakter. Zapis i)jego realizacja wygl,daj, nast+puj,co:

Przyk*ad 24

Przyk*ad 25

Kolejnym „stopniem” artyku*owania j+zykiem s,)kropki umieszczone pod 
*ukiem. Fürstenau okre-la je)jako mezzo staccato:

Przyk*ad 26

<85 R.)Dressler, New and complete instructions for the !ute, Riley, New York 1828, http://www.
old/utes.com/facsimiles/index.htm [10.10.2010], s.)52. 
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Tak oznaczone nuty nale0y artyku*owa. *agodnie, aby dobrze do)siebie przy-
lega*y. W)swojej wcze-niejszej szkole<87 Fürstenau dodatkowo poleca* w)takiej 
sytuacji zamian+ twardszej sylaby ti)na mi+kk, sylab+ di. Tego rodzaju artykulacj+ 
nazywa* tam Tragen der Töne (dos*. noszenie d3wi+ku) lub portamento di"voce 
i)zaleca* jej wykonywanie „nie tak ostro i)krótko, ale ze)szczególnie delikatnym, 
a)jednak wybijaj,cym si+ naciskiem”<88.

W przypadku powtarzanych d3wi+ków le0,cych na)jednej wysoko-ci i)ozna-
czonych *ukiem z)kropkami (albo samym *ukiem) mo0na dopu-ci. te0 wykonanie 
bez j+zyka, zgodnie ze)star, tradycj, wykonawcz, opisan, w)niektórych wcze--
niejszych szko*ach /etowych. Ta)tradycja, ma*o znana dzisiejszym muzykom, 
nakazywa*a wtedy rezygnowa. z)u0ycia j+zyka i)oznaczone tak nuty wyra0a. 

– „poprzez chuchanie z)poruszaniem p*uc”<84 (Quantz 1752):

Przyk*ad 27

– „tylko poprzez ruch p*uc, artyku*uj,c sylab+ hu”<89 (Delusse 1761):

Przyk*ad 28

– „poprzez umiarkowany narastaj,cy i)s*abn,cy nacisk powietrza” (Müller 1817)<8::

Przyk*ad 29

<87 A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)20.
<88 Tam0e, s.)8.
<84 J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)65.
<89 Ch. Delusse, L’Art de"la Flute Traversiere, Paris 1761 (reprint: Knuf Buren 1980), s.)4.
<8: A.)E. Müller, Elementarbuch für Flötenspieler, dz. cyt., s.)31.
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W czasach wspó*czesnych najwi+kszemu rozkwitowi wirtuozowskiej kariery 
Fürstenaua o tej mo0liwo-ci artykulacyjnej (i to niekoniecznie tylko w odnie-
sieniu do nut tej samej wysoko-ci) wspomina* m.in. Rafael Dressler (1828):

Czwartym rodzajem artykulacji jest przydech, wykonywany z)wyobra0eniem sylaby hoo, 
zamiast pracy j+zyka; ten efekt […] daje pi+kn, delikatno-. wyrazu w)*agodnych i)pe*nych 
smutku melodiach<4;.

Fürstenau prawdopodobnie musia* zna. równie0 ten rodzaj artykulacji, ale 
nie uwa0a*, 0e)jest on)na tyle istotny, 0eby opisywa. go)jako osobn, kategori+:

Gdybym chcia* omówi. wszystkie pozosta*e przypadki u0ywania j+zyka (w)tym wypadku 
nieu0ywania –)przyp. t*um.), i)poda. odpowiednie stopnie uderzenia j+zyka, to)prowadzi*oby 
to)zbyt daleko, poruszy*em tu)tylko najcz+-ciej u0ywane i)najwa0niejsze<4<.

Legato

Przy tym rodzaju wykonania, który oznacza si+ *ukiem […], d3wi+ki s,)tak -ci-le ze)sob, 
po*,czone, 0e)nie da)si+ wyczu. pomi+dzy nimi 0adnej pustej przestrzeni. C,czenie jest wi+c 
przeciwie1stwem oddzielania, chocia0 przy *,czonym wykonaniu oddzielanie nie jest ca*kiem 
wykluczone, gdy0 ka0dy *uk na)pocz,tku musi koniecznie by. uderzony j+zykiem […]. G*ów-
na sztuka dobrego *,czenia polega na)tym, 0e)nuty po*,czone *ukiem próbujemy po*,czy. 
ze)sob, tak g*adko, jak to)tylko mo0liwe. To)wykonanie jest tym trudniejsze, im)wi+cej nut 
jest po*,czonych pod *ukiem, poniewa0 niektóre z)tych d3wi+ków nie *,cz, si+ ze)sob, tak 
gi+tko jak inne z)powodu aplikatury<4=.

Fürstenau opisuje ró0ne „stopnie” u0ywania artykulacji legato i)podaje 
do)nich przyk*ady nutowe napisane specjalnie do)jego szko*y lub wyj+te z)jego 
w*asnych kompozycji.

Szczególnie interesuj,ce, jego zdaniem, jest u0ywanie d*ugich *uków w)wa-
riacjach, przy czym odcinek forte jest powtórzony potem (w)ca*o-ci lub tylko 
cz+-ciowo) jako zwiewne piano, ze)zwróceniem uwagi na)konieczn, korekt+ 
intonacji (przy forte ustnik troch+ przekr+cony do)wewn,trz, a)przy piano zna-
cz,co odkr+cony na)zewn,trz):

Przyk*ad 30

<4; R.)Dressler, New and complete instructions for the !ute, Riley, New York 1828, s.)8, za: 
http://www.old/utes.com/facsimiles/index.htm [10.10.2010].

<4< A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)42.
<4= Tam0e.
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Je0eli jednak powtórzenie piano nast+puje w)wy0szej oktawie, to)potrzebna 
jest tylko niewielka korekta intonacji:

Przyk*ad 31

Je0eli na)ko1cu *uku stoi kropka, to)ostatnia nuta pod *ukiem musi by. skróco-
na, ale oczywi-cie pozostaje po*,czona *ukiem, tzn. nie oddzielamy jej j+zykiem:

Przyk*ad 32

Je0eli nad ma*ymi *ukami stoi jeden du0y *uk, to)pocz,tek ka0dego *uku jest 
artyku*owany, ale w)delikatny sposób, aby odczuwalne by*o po*,czenie ca*o-ci 
du0ym *ukiem:

Przyk*ad 33

Ze szczególn, lekko-ci, nale0y wykonywa. po*,czenia du0ych skoków 
–)pierwsza nuta pod *ukiem musi by. ostro artyku*owana i)opada. b*yskawicz-
nie na)doln, nut+:

Przyk*ad 34

„Przesuni+te” w)stosunku do)uk*adu metrycznego *uki *,cz,ce po)dwie nuty 
mog, mie. charakter 0artobliwy (je0eli ostro zaakcentujemy pierwsz,, w)tym 



86 Rozdzia* 3

wypadku s*ab,, nut+ pod *ukiem, a)drug, zagramy krótko i)lekko) lub piesz-
czotliwy (je0eli obydwie nuty zagramy *agodnie):

Przyk*ad 35

Interesuj,ca i)wyrazista jest te0 wersja z)akcentowaniem drugiej (mocnej) 
szesnastki pod *ukiem:

Przyk*ad 36

Je0eli pod *ukiem wyst+puj, zaakcentowane nuty, to)realizujemy akcent „po-
przez mocny (ale zaraz potem odpuszczony) nacisk powietrza”<4>:

Przyk*ad 37

Artykulacja mieszana
Fürstenau przedstawia 11)„najcz+-ciej u0ywanych i)najbardziej efektownych”<45 

mo0liwo-ci mieszania artykulacji legato i)staccato, zauwa0aj,c przy tym, 0e)tego 
typu kombinacje „poprzez niesko1czon, ró0norodno-. sprawiaj,, 0e)gra jest in-
teresuj,ca i)wdzi+czna”<47. Odwo*uje si+ przy tym (jak w)wielu innych miejscach 
swojej szko*y) do)dobrego smaku wykonawcy przy doborze odpowiedniego dla 
danej sytuacji modelu artykulacyjnego i)zach+ca do)tworzenia w*asnych kom-
binacji –)równie0 w)zgodzie z)dobrym smakiem.

<4> Tam0e, s.)44.
<45 Tam0e.
<47 Tam0e.
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Z tego wynika*oby, 0e)w)muzyce romantycznej mo0na, a)nawet mo0e czasami 
trzeba, stosowa. w*asne pomys*y artykulacyjne, je0eli oczywi-cie kompozytor 
nie zapisa* artykulacji. Oto pierwsza mo0liwo-.:

Przyk*ad 38

Jest to)„nieco przestarza*a maniera, której nie nale0y u0ywa. zbyt cz+sto. 
We)wcze-niejszych czasach przyj+to, 0e)je0eli nad nutami nie ma)0adnego ozna-
czenia, to)znaczy, 0e)trzeba u0ywa. tego sposobu. Pierwsza nuta ka0dego *uku 
musi by. troch+ podkre-lona, przez co)lepiej pokazuje si+ dobre (mocne) cz+-ci 
taktu, czyli pierwsz, i)trzeci, .wier.nut+”<48.

Mo0na przy okazji zauwa0y., 0e)taki typ artykulacji pojawi* si+ jeszcze w)szko-
le Quantza<44, z)tym, 0e)u)niego bezpo-rednio po)*uku nast+powa*a g*oska ri, 
co)w)wykonaniu mog*o by. *agodniejsze ni0 ostre ti. Quantz zaleca* u0ywanie 
tego modelu wtedy, gdy zm+czony szybk, artykulacj, j+zyk wymaga* wytchnienia. 

Pó3niej jednak ten sposób, w)gruncie rzeczy do-. monotonny i)mechanicz-
ny, sta* si+ bardzo popularny i)nadu0ywany przez /ecistów, by. mo0e z)lenistwa 
–)dzi+ki tej wygodnej artykulacji mo0na by*o wykonywa. szybkie pasa0e, nie 
m+cz,c zbytnio j+zyka i)nie graj,c jednak wszystkiego legato.

Fürstenau poleca raczej odwrotn, kombinacj+, w)której nale0y ostrzej i)jak-
by przekornie akcentowa. drug, i)czwart, .wier.nut+, czyli s*abe cz+-ci taktu: 

Przyk*ad 39

W nast+pnej mo0liwo-ci nale0y ostrzej podkre-li. pierwsz, z)czterech óse-
mek w)grupie:

Przyk*ad 40

<48 Tam0e.
<44 J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)67; opis 

Quantza przeczy mitycznemu przekonaniu wielu dzisiejszych /ecistów, 0e)w)muzyce przedkla-
sycznej w)ogóle nie mo0na stosowa. takiego modelu artykulacyjnego.
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W odwrotnej kombinacji mo0na podkre-li. czwart, nut+ w)grupie, ale korzyst-
niej b+dzie zaakcentowa. pierwsz, nut+, a)ostatni, zagra. krótko i)bardzo lekko:

Przyk*ad 41

Kolejna „mieszana” sytuacja wymaga równie0 raczej podkre-lenia pierwszej nuty:

Przyk*ad 42

W nast+pnej mo0liwo-ci nale0y krótko uci,. drug, nut+ pod *ukiem, aby nast+-
puj,ca po)niej nuta mog*a by. do-. ostra; takie post+powanie mo0na by*oby zreszt, 
stosowa. w)wi+kszo-ci sytuacji, gdy po)*uku nast+puje krótko artyku*owana nuta:

Przyk*ad 43

Fürstenau zauwa0a, 0e)cz+sto dobry efekt przynosi po*,czenie wielu ró0nych 
kombinacji, przy czym nuty oddzielane nale0y gra. naprawd+ ostro, tak, jakby 
by*y oznaczone akcentem:

Przyk*ad 44

Nast+pna kombinacja dotyczy rytmu triolowego i)wymaga podkre-lenia 
pierwszej z)trzech nut:

Przyk*ad 45
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W odwrotnej sytuacji nale0y zaakcentowa. pierwsz, nut+ pod *ukiem, a)trze-
ci, nut+ staccato trzeba zagra. lekko:

Przyk*ad 46

Nast+pny model artykulacyjny mo0na wykona. na)dwa sposoby. W)pierw-
szym z)nich druga nuta pod *ukiem jest krótko uci+ta i)przy pomocy mocnego 
impulsu oddechowego „podwieszona” pod pierwsz, nut+ *uku; niska nuta stac-
cato jest mocniejsza, ale przy tym lekka i)niezbyt wa0na. Drugi sposób wyko-
nania poni0szego modelu polega na)tym, 0e)dolna nuta jest szczególnie ostro 
akcentowana i)niezbyt krótka, a)nuty pod *ukiem s,)lekko po*,czone ze)sob,:

Przyk*ad 47

Ostatnia z)opisanych kombinacji jest przeciwie1stwem poprzedniej i)wymaga 
mocnego wykonania dolnych d3wi+ków pod *ukiem oraz lekkiego i)krótkiego 
oddzielenia górnej nuty staccato:

Przyk*ad 48

3. Ornamentacja
Siódmy rozdzia* drugiej cz+-ci Die Kunst des Flötenspiels op. 138 zatytu*o-

wany Von den Verzierungen und Ausschmückungen po-wi+cony jest w)ca*o-ci 
ozdobnikom. Fürstenau zauwa0a na)pocz,tku rozdzia*u: 
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Je0eli u0ywamy ozdobników z)ostro0no-ci,, to)prawie nie da)si+ s*owami opisa. ich zalet dla 
grania. O0ywiaj, melodi+, podtrzymuj, uwag+, daj, d3wi+kom wi+cej wyrazu i)znaczenia 
i)wprowadzaj, do)utworu -wiat*o i)cie1 (Licht und Schatten)<49.
W dawnych czasach kompozytor pozostawia* ozdobienie melodii instrumentali-cie albo 
-piewakowi; z)tego wynika*a jednak niesko1czona samowola i)brak smaku i)dlatego, aby za-
radzi. z*u, kompozytor powinien sam wypisywa. potrzebne ozdobniki przy pomocy znaków 
albo ma*ych nutek<4:. 

W muzyce XVII i)XVIII wieku ozdabianie utworów przez wykonawc+ (przy-
gotowane lub improwizowane) by*o rzecz, oczywist,, a)szko*y instrumentalne 
i)wokalne z)tego okresu po-wi+ca*y du0o miejsca zagadnieniu ornamentacji, 
prawie zawsze przestrzegaj,c jednocze-nie przed niezdrowym nadmiarem 
i)przed bezmy-lnym u0ywaniem ozdobników w)niew*a-ciwych miejscach i)w 
niew*a-ciwy sposób. Hans-Peter Schmitz<9; zauwa0a, 0e)w)okresie klasycznym 
umiej+tno-. improwizacji ozdobników traci*a stopniowo na)znaczeniu, ale jej 
elementy przetrwa*y jeszcze w)XIX wieku: Johann Nepomuk Hummel ozdabia* 
koncerty fortepianowe Mozarta, Liszt ozdabia* sonaty fortepianowe Beethovena, 
a)-piewacy w)obecno-ci Verdiego ozdabiali arie z)jego oper…

Fürstenau z)jednej strony troszczy si+ o)to, by)kompozycja nie by*a zniekszta*-
cana cudzymi pomys*ami, a)z drugiej dopuszcza jednak mo0liwo-. samodzielnego 
(byle zgodnego z)dobrym smakiem) dodawania ozdobników przez wykonawc+.

Do najwa0niejszych ozdobników zalicza tryle i)obiegniki, przednutki oraz 
inne ozdobniki „bezimienne”, czyli ró0nego rodzaju biegniki wypisane przy 
pomocy ma*ych nutek. 

Na przyk*adzie ozdobników mo0na zaobserwowa. i)porówna., jak wiele 
tradycji ornamentacji z)XVIII wieku by*o kontynuowanych w)pierwszej po*owie 
XIX wieku, a)które uleg*y stopniowym przemianom.

Opis ornamentacji z)Die Kunst des Flötenspiels op. 138 z)pewno-ci, ma)du0e 
znaczenie praktyczne dla /ecistów wykonuj,cych muzyk+ pierwszej po*owy 
XIX wieku zarówno na)/etach historycznych, jak te0 na)/etach wspó*czesnych.

Tryl
Fürstenau de6niuje tryl jako szybk, zamian+ nuty g*ównej, nad któr, stoi 

znak trylu, z)s,siedni, górn, nut,, zwan, nut, pomocnicz,, przy czym ruch 
trylu ustaje zawsze na)nucie g*ównej. Fürstenau zwraca uwag+, 0e)tryl nale0y 

<49 Poj+cie Licht und Schatten, czyli -wiat*o i)cie1 by*o u0ywane przez autorów szkó* instrumen-
talnych w)XVIII wieku; utwór muzyczny porównywano czasami z)obrazem, nawi,zuj,c do)efektu 
-wiat*ocienia w)malarstwie barokowym. Tym poj+ciem pos*ugiwa* si+ m.in. J.)J. Quantz w)swoim 
Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen (rozdzia* XI, par. 14), z)tym, 0e)Quantz 
odnosi* to)poj+cie przede wszystkim do)dynamicznego ró0nicowania d3wi+ków. 

<4: A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)47.
<9; H.-P. Schmitz, Fürstenau heute, Bärenreiter 1988, s.)66.
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rozpoczyna. od)nuty g*ównej, poniewa0 to)ona powinna by. bardziej s*yszalna 
jako przynale0,ca do)harmonii. Powo*uje si+ przy tym na)J. N.)Hummla<9<, F.)W. 
Kalkbrennera<9= i)L. Spohra<9>, którzy w)swoich szko*ach jako pierwsi ustalili 
i)umotywowali nale0ycie tak, zasad+. Tryl „w*a-ciwy” sk*ada si+ co)najmniej 
z)dwóch zamian nuty g*ównej i)pomocniczej i)wygl,da nast+puj,co:

Przyk*ad 49

Warto zauwa0y. w)tym miejscu, 0e) jeszcze w)pocz,tkach XIX wieku po-
wszechnie praktykowane by*o rozpoczynanie trylu od)nuty górnej, wywodz,-
ce si+ z)XVIII wieku. Tak, „star,” realizacj+ tryli pokazuj, m.in.: A.)Hugot i)J. 
G.)Wunderlich w)Méthode de"Flûte du"Conservatoire (Pary0 1804) i)A. B.)Müller 
w)Elementarbuch für Flötenspieler (Lipsk 1817). Fürstenau natomiast odci,* si+ 
od)tej tradycji ju0 w)1826 roku w)swojej Flötenschule op. 42.

Zak*ada on, 0e)tryl mo0na rozpocz,. od)nuty pomocniczej (górnej) lub 
od)nuty le0,cej sekund+ ni0ej od)nuty g*ównej tylko wtedy, gdy jest to)wyra3nie 
zapisane przez kompozytora:

Przyk*ad 50

Tryle mog, by. ca*otonowe albo pó*tonowe, zale0nie od)znaków przy-
kluczowych, albo od)znaków, które pojawi*y si+ w)trakcie utworu. Je0eli nuta 
pomocnicza ma)by. o)pó* tonu ni0sza lub wy0sza, ni0 wynika*oby to)z)tonacji, 
to)zwykle zaznacza si+ jej wysoko-. przy pomocy krzy0yka lub bemola albo 
nawet przy pomocy ma*ych nutek na)pocz,tku trylu:

<9< Johann Nepomuk Hummel (1778–1837), austriacki kompozytor i)pianista, autor szko*y 
fortepianowej Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel (1828).

<9= Friedrich Wilhelm Kalkbrenner (1785–1849) D)niemiecki pianista, kompozytor i)peda-
gog, autor szko*y fortepianowej Méthode pour apprendre le"piano-forte à"l’aide du"guide-mains 
op. 108 (Paris 1831).

<9> Ludwig Spohr (1784–1859), niemiecki skrzypek, kompozytor i)dyrygent, autor Violin-
schule (Wien 1832).
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Przyk*ad 51–52

Fürstenau zauwa0a, 0e)dopiero w)czasach jemu wspó*czesnych /eci-ci udosko-
nalili granie tryli, bo)wcze-niej ich wykonywanie pozostawia*o wiele do)0yczenia: 

Przez d*ugi czas kultura tryli na)/ecie by*a bardzo niedostateczna, dla wielu d3wi+ków, zw*aszcza 
w)górnym rejestrze, nie znano w)ogóle tryli; jednak od)kiedy zacz+to gra. na)/ecie w)innych 
tonacjach ni0 G-dur i)D-dur, do)czego przyczyni*y si+ mo0e troch+ te0 moje kompozycje 
w)niezwyklejszych tonacjach, to)wreszcie uda*o si+ wynale3. i)artystycznie przedstawi. na)tym 
instrumencie wszystkie tryle we)wszystkich tonacjach i)modulacjach; chocia0 we)Francji –)w 
kraju, gdzie gra na)/ecie jest kultywowana ogólnie szerzej ni0 w)Niemczech, znajomo-. tryli 
jest jeszcze bardzo ma*o zaawansowana, co)wynika z)tamtejszych szkó* /etowych<95. 

W tym miejscu mo0na zauwa0y., 0e)ta „niedostateczna” kultura wykonywania 
tryli na)/ecie wynika*a z)natury wcze-niejszych instrumentów. Jednoklapowy 
/et traverso u0ywany jeszcze w)pocz,tkach XIX wieku równolegle z)/etami 
z)ró0n, ilo-ci, klap wymaga* u0ywania skomplikowanych kombinacji palcowych 
dla wielu tryli, przy czym ich intonacja (z)punktu widzenia XIX-wiecznego 
wirtuoza) by*a w)wi+kszo-ci nieakceptowalna. Zreszt, wspó*czesnemu /eci-cie 
graj,cemu na)wspó*czesnym /ecie boehmowskim sposoby trylowania podane 
przez Fürstenaua dla prawie wszystkich dla prawie wszystkich (oprócz h, b$, h$ 
i c%) d3wi+ków skali równie0 w)wielu przypadkach mog, wydawa. si+ bardzo 
niewygodne, a)niektóre tak0e „podejrzane” pod wzgl+dem intonacji…

W rozdziale czwartym niniejszej pracy znajduje si+ kompletna tabela tryli 
Fürstenaua wraz z)polsk, wersj, jego komentarzy. Podobnie jak w)przypadku 
tabeli chwytów, znajduj, si+ tam propozycje alternatywne, o)których u0yciu 
decyduje barwa, pr+dko-. trylu, wygoda palców itd.

Do wykonania dobrego trylu nale0y nie tylko najwi+ksza ruchliwo-. palców, ale te0 tak 
samo wyra3ne i)mocne wykonanie i)intonowanie d3wi+ków, z)których sk*ada si+ tryl […] 
Zasadniczo o)pi+kno-ci trylu decyduje jego pr+dko-. i)równomierno-.. Aby sobie j,)stop-
niowo przyswoi. i)najpewniej doprowadzi. do)doskona*o-ci, graj,cy musi pilnie .wiczy. 
trylowanie ka0dym palcem najpierw powoli, a)potem stopniowo przyspieszaj,c, przy czym 
najpilniej nale0y .wiczy. palce lewej r+ki, które z)powodu zakrzywionego u*o0enia s,)gorzej 
przygotowane do)trylowania […]. 

Po tych wskazówkach praktycznych Fürstenau omawia jeszcze jedn, istotn, 
dla trylu „w*a-ciwego” spraw+, a)mianowicie zako!czenie trylu. Wydaje si+, 
0e)wspó*cze-ni muzycy s,)sk*onni gra. tryle z)zako1czeniem raczej tylko wtedy, 
gdy jest ono wypisane, a)przecie0 ju0 w)szko*ach instrumentalnych z)po*owy 

<95 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)48.
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XVIII wieku stanowi*o ono oczywist,, nieod*,czn, cz+-. trylu w)wi+kszo-ci 
przypadków, cho. tylko czasami by*o wypisywane!

Z regu*y ka0dy tryl w*a-ciwy dla swego dope*nienia musi by. zamkni+ty zako1czeniem, któ-
re *,czy go)z)nast+pn, nut,. Sk*ada si+ ono z)s,siedniego d3wi+ku dolnego i)z nuty g*ównej 
i)nale0y wykonywa. je)w)takiej samej pr+dko-ci, jak ruch trylu, na przyk*ad<97:

Przyk*ad 53

Przy trylach kadencyjnych i)ko1cowych u0ywa si+ tak0e nast+puj,cego zako1czenia<98:

Przyk*ad 54

Wi+cej mo0liwo-ci zako1czenia, ale tak0e rozpocz+cia trylu Fürstenau podawa* 
w)swojej pierwszej szkole /etowej<94. By* te0 wtedy bardziej liberalny w)swoich 
pogl,dach na)ornamentacj+ –)wybór rodzaju rozpocz+cia i)zako1czenia trylu 
pozostawia* wykonawcy:

Przyk*ad 55

Zako1czenie jest najcz+-ciej wypisane ma*ymi nutami, szczególnie wtedy, gdy kompozytor 
chce, aby jego pierwsza nuta by*a podwy0szona albo obni0ona, na)przyk*ad<99:

Przyk*ad 56

Po przedstawieniu tego przyk*adu (56) Fürstenau stwierdza, 0e)w)przypad-
ku, gdy zako1czenie nie zosta*o rozpisane, to)wykonawca powinien je)doda.. 

<97 Tam0e, s.)49.
<98 Tam0e.
<94 A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)21.
<99 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)49.
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Istniej, te0 wyj,tkowe sytuacje, w)których opuszcza si+ zako1czenie trylu:
– krótkie tryle, w)których z)powodu ograniczenia czasowego zako1czenie 

utrudnia*oby gr+ i)brzmia*o niewyra3nie;
– tryle, po)których nast+puje pierwszy d3wi+k sk*adowy zako1czenia:

Przyk*ad 57

– *a1cuch tryli, czyli nieprzerwany ci,g wi+kszej ilo-ci tryli, z)których tylko 
ostatni musi by. zako1czony:

Przyk*ad 58

W przypadku wznosz,cego si+ do)góry ci,gu tryli, je0eli nuty g*ówne maj, 
d*u0sze warto-ci rytmiczne, mo0na te0 zagra. wszystkie tryle z)zako1czeniami:

Przyk*ad 59

Na pewno nale0y zrezygnowa. z)zako1cze1 przy opadaj,cym *a1cuchu try-
li, zw*aszcza w)ruchu sekundowym, poniewa0 d3wi+ki sk*adowe zako1czenia 
wchodz, zawsze w)sk*ad nast+pnego trylu:

Przyk*ad 60

Podczas grania tryli nale0y zwraca. uwag+ na)to, 0e)tryl wype*nia zawsze 
ca*, d*ugo-. nuty; dotyczy to)równie0 trylu z)zako1czeniem. Szczególnie ra0,ce 
by*oby skracanie ruchu trylowego w)*a1cuchu tryli.

Pod koniec rozwa0a1 o)trylach „w*a-ciwych” Fürstenau podaje kilka istot-
nych wskazówek dotycz,cych pr"dko#ci trylu:

Chocia0 mo0liwie szybki ruch trylu obowi,zuje zasadniczo przez ca*, d*ugo-. nuty trylowej, 
to) jednak w)wielu wypadkach pr+dko-. trylu mo0e, a)nawet powinna podlega. pewnym 
mody6kacjom.
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S, nawet przypadki, w)których w)ogóle nie mo0na trylowa. ca*kiem szybko, jak w)innych 
sytuacjach; s,)te0 sytuacje, gdy tryl w)trakcie trwania nuty trylowej mo0e zmienia. swoj, 
pr+dko-., co)sprawia, 0e)jest on)jeszcze pi+kniejszy […]
W Allegro i)w cz+-ciach o)0ywotnym, ognistym, nami+tnym charakterze tryl musi by. szybszy 
i)mocniejszy ni0 w)Adagio i)w *agodnych, pe*nych uczucia miejscach<9:.

W tym miejscu mo0na zauwa0y., 0e)Quantz<:; i)Tromlitz<:< równie0 zwracali 
w)swoich szko*ach uwag+ na)relacj+ pr+dko-ci trylu do)charakteru cz+-ci. Für-
stenau podtrzymuje wi+c w)tym wzgl+dzie star, tradycj+ wykonawcz,. Niestety, 
wielu wspó*czesnych muzyków o)niej nie pami+ta, na)czym cierpi, zw*aszcza 
wolne, -piewne cz+-ci „ozdobione” szybkimi, mechanicznymi trylami.

Wspania*e wra0enie sprawia tryl w)Adagio albo w)miejscach o)-piewnym charakterze, który 
rozpoczyna si+ powoli i)stopniowo, równocze-nie z)crescendem, zostaje przyspieszony.
Nie nale0y jednak odwrotnie rozpoczyna. trylu szybko i)ko1czy. wolno, co)zapewne wy-
j,tkowo mog*oby dobrze brzmie. przy wprowadzeniach i)fermatach –)mo0na tak post,pi. 
w)ogóle tylko wtedy, gdy kompozytor zapisze to)w)szczególny sposób<:=. 

W swojej pierwszej szkole<:> Fürstenau umie-ci* zapis takiego „rozp+dza-
nego” trylu:

Przyk*ad 61

Tylko w)wyj,tkowych przypadkach Fürstenau dopuszcza mo0liwo-. zagra-
nia zako1czenia trylu wolniej, ni0 wynika*oby to)z)ruchu trylu. Jest to)mo0liwe 
wtedy, gdy sam tryl ko1czy si+ troch+ wolniej na)wyra3ne 0,danie kompozytora. 
Generalnie jednak nale0y pami+ta. o)zasadzie, 0e)zako1czenie powinno by. 
grane w)takim samym tempie, jak tryl. 

Tryle ko1cowe (wraz z)zako1czeniami) nie podlegaj, 0adnym zmianom tem-
pa –)powinny od)pocz,tku do)ko1ca by. wykonywane w)jednolitej pr+dko-ci.

Wydaje si+, 0e)ta ostatnia zasada jest dosy. cz+sto *amana przez wspó*czes-
nych niektórych wykonawców, graj,cych pseudoromantyczne zako1czenia 
z)patetycznymi zwolnieniami…

<9: Tam0e, s.)50.
<:; J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)84–85.
<:< J.)G. Tromlitz, Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen, dz. cyt., s.)274–275.
<:= A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)50.
<:> A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)21.
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W podrozdziale o)trylach Fürstenau omawia te0 Pralltriller, czyli tryle 
„pojedyncze”, sk*adaj,ce si+ tylko z) jednego ruchu trylowego. Mog, one by. 
zaznaczone symbolami:

Przyk*ad 62

albo zwyk*ym oznaczeniem trylu: (tr). Mog, te0 by. rozpisane przy pomocy 
ma*ych nut:

Przyk*ad 63

Jest to)bardzo charakterystyczny ozdobnik, który zwi,zany jest z)pewnymi trudno-ciami wy-
konawczymi. S*u0y on)do tego, aby poszczególnym miejscom nada. szczególnie energiczny, 
0ywotny i)pikantny charakter, i)dlatego wykonanie tego ozdobnika musi by. ogniste, doskonale 
szybkie i)ostre, przy czym palec musi opada. z)do-. du0ej wysoko-ci<:5.

Interesuj,ce jest, 0e)w)swojej wcze-niejszej Flötenschule op. 42)(s. 21) Fürste-
nau de6niowa* Pralltriller jako pó*tryl, który tym ró0ni si+ od)trylu „w*a-ciwego”, 
0e)jest pozbawiony zako1czenia. Tryl „pojedynczy” natomiast by* de6niowany 
jako rodzaj mordentu. Jak wida., w)pierwszej po*owie XIX wieku nie wszystkie 
poj+cia muzyczne by*y jeszcze dok*adnie usystematyzowane, a)terminologia 
mog*a podlega. ci,g*ym przemianom nawet u)tego samego autora. 

Obiegnik
Fürstenau zauwa0a, 0e)jeszcze do)niedawna obiegnik umieszczony nad nut, 

realizowano nast+puj,cymi sposobami (zale0nie od)odwrócenia symbolu):

Przyk*ad 64

Tego rodzaju obiegnik, wywodz,cy si+ z)XVIII wieku, znajdujemy jeszcze 
w)szkole /etowej A.)E. Müllera (1817)<:7. Fürstenau uwa0a, 0e)taka realizacja jest 
przestarza*a, a)w*a-ciwe sposoby zapisania i)realizacji obiegnika umieszczonego 
nad nut, s,)nast+puj,ce:

<:5 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)51.
<:7 A.)E. Müller, Elementarbuch für Flötenspieler, dz. cyt., s.)30; Müller podaje realizacj+ 

obiegnika rozpoczynaj,c, si+ od)sekundy górnej.
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Przyk*ad 65

Powy0szy sposób wykonania obiegnika, teraz ogólnie u0ywany, zreszt, wypisywany przez 
wielu kompozytorów przy pomocy ma*ych nutek, zas*uguje na)ogólne na-ladowanie i)nie 
tylko przyczynia si+ do)wi+kszej 0ywotno-ci, -wie0o-ci i)wyrazowo-ci wykonania, ale mo0na 
go)te0 zrealizowa. du0o *atwiej i)pewniej ni0 w)starszy sposób […]<:8.

Nowy obiegnik rozpoczyna si+ od)nuty g*ównej, która jest wyra3nie d*u0sza 
od)pozosta*ych i)lepiej s*yszalna.

W dalszej cz+-ci podrozdzia*u o)obiegnikach znajdujemy kolejny przyk*ad 
terminologicznego „zamieszania” w)sferze ozdobników w)pierwszej po*owie 
XIX wieku:

Obecny obiegnik bywa cz+sto nazywany tak0e mordentem, pod któr, to)nazw,, w)jej pier-
wotnym znaczeniu, kryje si+ ozdobnik z*o0ony z)szybkiej wymiany d3wi+ku g*ównego z)jego 
doln, lub górn, sekund,, zale0nie od)kierunku melodii; ta)zamiana jest szybka i)jednorazowa 
i)ko1czy si+ zawieszeniem na)nucie g*ównej, na)przyk*ad:

Przyk*ad 66

Tak naprawd+ do)rodziny mordentu nale0y zaliczy. te0 Pralltriller [por. poprzedni podpunkt 
o)trylach –)przyp. t*um.], który u0ywa górnej sekundy jako nuty pomocniczej i)jest w)wykona-
niu w*a-ciwie identyczny z)mordentem [z)mordentem z)melodii opadaj,cej –)przyp. t*um.]<:4.

Dalej Fürstenau wyja-nia, 0e)w)czasach jemu wspó*czesnych nie u0ywa si+ 
ju0 w)ogóle pierwszej wersji mordentu (wymiana nuty g*ównej z)doln, sekun-
d,), a)druga wersja (wymiana z)sekund, górn,) zalicza si+ teraz do)rodziny 
tryli i)z tych powodów nazwa „mordent” bywa przenoszona na)obiegnik, który 
w*a-ciwie jest ozdobnie rozbudowanym mordentem.

W przypadku obni0enia lub podwy0szenia dolnej lub górnej nuty pomoc-
niczej wchodz,cej w)sk*ad obiegnika kompozytor powinien zapisa. w*a-ciwy 
znak (bemol lub krzy0yk) odpowiednio pod lub nad symbolem obiegnika:

Przyk*ad 67

<:8 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)65.
<:4 Tam0e.
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Przyk*ad 68

Fürstenau uwa0a, 0e)nie da)si+ we)wszystkich przypadkach dok*adnie okre-li. 
warto-ci rytmicznych d3wi+ków sk*adowych obiegnika (podane w)przyk*adach 
nutowych zapisy realizacji s,)orientacyjne). Nale0y przestrzega. ogólnej zasady, 
0e)pierwsza i)ostatnia nuta (czyli nuta g*ówna) jest troch+ wyd*u0ona, a)pozo-
sta*e s,)wykonane stosunkowo szybko, przy czym ca*y czas trwania obiegnika 
powinien -ci-le pokrywa. si+ z)warto-ci, ozdabianej nuty.

Dok*adne pod wzgl+dem rytmicznym realizacje mo0na ustali. wtedy, gdy 
za)nut, z)obiegnikiem stoi kropka pojedyncza lub podwójna:

Przyk*ad 69

Przyk*ad 70

Poza tym stosunek czasowy i)tempo wykonania poszczególnych d3wi+ków obiegnika jest ró0-
norodne i)podlega mody6kacjom, które zale0, g*ównie od)tempa i)charakteru utworu, a)osta-
tecznie musi o)tym zdecydowa. wykonawca, kieruj,c si+ w*asnym odczuciem i)smakiem<:9.

Ta ostatnia uwaga jest podobna do)wcze-niejszych rozwa0a1 o)dostosowa-
niu pr+dko-ci trylu do)charakteru utworu i)wywodzi si+ (*,cznie z)odwo*aniem 
do)dobrego smaku wykonawcy) z)tradycji instrumentalnych szkó* XVIII wieku. 

Dobrze by*oby, gdyby wspó*cze-ni wykonawcy, realizuj,c ró0nego rodzaju 
ozdobniki, mieli zawsze na)uwadze nie tylko popisow, szybko-. ich wykonania, 
ale tak0e dopasowanie do)charakteru utworu (zw*aszcza w)cz+-ciach wolnych 
i)-piewnych)…

Trzeba si+ strzec z)jednej strony przed wykonaniem d3wi+ków sk*adowych obiegnika tak 
szybko, 0e)ruch staje si+ pospieszny albo ca*kiem niewyra3ny, a)z drugiej strony nie nale0y 
gra. przesadnie wolno, tak, 0e) jego zwi+z*y i)klarowny przebieg zostaje zaburzony, albo 
tempo zostaje powstrzymane; chocia0 w)szczególnych przypadkach mo0e by. dozwolona, 

<:9 Tam0e, s.)66.
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a)nawet konieczna, du0a pr+dko-., jak te0 mo0liwie d*ugie przetrzymywanie poszczegól-
nych d3wi+ków<::.

Fürstenau zaleca, 0eby w)w,tpliwych sytuacjach, zw*aszcza w)-piewnych 
miejscach, spróbowa. dan, 6gur+ za-piewa. i)wtedy zobaczy., jaki wariant jest 
najwygodniejszy i)najlepiej brzmi,cy, poniewa0 „ludzki g*os, jako najpi+kniej-
szy i)naturalny instrument mo0e by. dla pozosta*ych wzorem w)ka0dej tego 
rodzaju sytuacji”=;;.

Wykonawca powinien zwróci. uwag+ na)czyst, intonacj+ d3wi+ków sk*a-
dowych obiegnika. W)tych przypadkach, gdy obiegnika nie da)si+ klarownie 
wykona. przy pomocy podstawowych chwytów, nale0y pos*u0y. si+ kombina-
cjami palcowymi zawartymi w)tabeli obiegników, która znajduje si+ w)rozdziale 
czwartym niniejszej pracy.

Fürstenau przestrzega wykonawc+ przed nadu0ywaniem obiegników (w)miej-
scach nieoznaczonych przez kompozytora), poniewa0 ich zbyt cz+ste pojawianie 
si+ wywo*uje monotoni+ i)zniekszta*ca melodi+.

Przednutki
Fürstenau zalicza przednutk+ do)ozdobników wypisywanych przy pomocy 

ma*ych nut. Jest to)pojedynczy d3wi+k wykonany przed nut, g*ówn,, -ci-le z)t, 
nut, po*,czony. Czas trwania przednutki zale0y m.in. od)d*ugo-ci nuty g*ównej, 
a)tak0e od)tempa i)charakteru utworu.

Przednutki d*ugie

W*a-ciw, cech, ka0dej d*ugiej przednutki jest to, 0e)rozpoczyna si+ ona w)miejscu, w)któ-
rym powinna si+ zacz,. nuta g*ówna, dok*adnie w)miejscu jej wej-cia, i)zabiera jej akcent, 
dlatego te0 w)wykonaniu najcz+-ciej nale0y j,)troch+ mocniej (ale tylko odrobin+) podkre-li. 
ni0 nut+ g*ówn,=;<.

Lekko akcentuj,cy charakter przednutki d*ugiej wywodzi si+ z)tradycji wyko-
nawczych XVIII wieku i)jest kolejn, zasad,, o)której niestety cz+sto zapominaj, 
wspó*cze-ni wykonawcy.

Przednutka umieszczona przed nut,, któr, mo0emy podzieli. na)dwie cz+-ci, 
otrzymuje z)regu*y po*ow+ warto-ci tej nuty. Takie realizacje przedstawione s, 
w przyk*adzie 71:

<:: Tam0e.
=;; Tam0e, s.)67.
=;< Tam0e, s.)76.
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Przyk*ad 71

W pierwszej cz+-ci tego przyk*adu (metrum C))obserwujemy wyra3n, ró0-
nic+ w)stosunku do)starszych realizacji. W)XVIII wieku przednutki pomi+dzy 
opadaj,cymi tercjami grano raczej krótko (przed miar, albo na)miar+). Krótkie 
by*y wtedy te0 przednutki w)grupach z*o0onych z)ósemki i)dwóch szesnastek 
–)przy czym zapisywano je)normalnie tj. bez przekre-lenia. Symbol przekre-lo-
nej przednutki krótkiej sta* si+ popularny w)muzyce dopiero w)ci,gu pierwszej 
po*owy XIX wieku, ale nawet wtedy nie by* jeszcze u0ywany przez wszystkich, 
o)czym wspomina Fürstenau przy okazji omówienia przednutek krótkich. 

Identyczna z)dawniejsz, tradycj, (obecnie te0 cz+sto lekcewa0ona) jest na-
tomiast regu*a, 0e)przednutka d*uga umieszczona przed nut, punktowan, trwa 
tyle, ile nuta g*ówna bez kropki:

Przyk*ad 72

Podobnie post+pujemy, gdy po)nucie g*ównej s,)dwie kropki:

Przyk*ad 73

Du0ym u*atwieniem dla wykonawcy (w porównaniu do „dawniejszych” cza-
sów) jest oczywi-cie fakt, 0e Fürstenau przewa0nie rozpisuje przednutki d*ugie 
w taki sposób, 0e warto-. rytmiczna ma*ej nutki jest identyczna z po0,dan, 
d*ugo-ci, wykonania przednutki.

W muzyce XVIII wieku ten jak0e praktyczny sposób rozpisywania przednutek 
by* przestrzegany tylko przez niektórych kompozytorów, nie zawsze regularnie 
i)sta* si+ popularniejszy dopiero bli0ej ko1ca stulecia.
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Przednutki krótkie

Charakterystyczn, ró0nic, mi+dzy przednutk, krótk, i)d*ug, jest fakt, 0e)krótka przednutka 
zabiera nucie g*ównej mo0liwie ma*o z)jej warto-ci i)nadaje jej jeszcze wi+kszy, mocniejszy 
akcent, ni0 wynika*oby z)natury rzeczy. Jest ona po*,czona z)nut, g*ówn, mo0liwie szybko 
i)lekko, tak jednak, aby nie cierpia*a na)tym wyrazisto-.. Ta)pr+dko-. mo0e by. wyj,tkowo 
w)Adagio troch+ jednak zmniejszona=;=.

Z powy0szej de6nicji wynika*oby, 0e)przednutka krótka, mimo swojej zwi+-
z*o-ci, powinna by. jednak grana na)miar+ –)ta kwestia bywa*a dyskusyjna dla 
muzyków ju0 w)po*owie XVIII wieku i)jest niejednoznaczna dla wielu dzisiej-
szych muzyków; niektórzy uwa0aj,, 0e)skoro ma)ona zabra. „jak najmniej” 
z)nuty g*ównej, to)lepiej jest zagra. j,)przed miar,…

O tym, 0e)przednutka krótka powinna jednak zabiera. czas (tzn. mo0liwie 
ma*o czasu) z)nuty g*ównej w)pierwszej po*owie XIX wieku pisali te0 m.in.: 
Johann Nepomuk Hummel (Ausführlich theoretisch-practische Anweisung zum 
Piano-Forte-Spiel, Wien 1828) i)Carl Czerny (Complete #eoretical and Practical 
Pianoforte School, London 1839)=;>. 

Najcz+-ciej jest ona zaznaczona przy pomocy przekre-lonej przez brzuszek albo ogonek ma*ej 
nutki, jednak nie jest to)przestrzegane zawsze, a)w starszych utworach w*a-ciwie nie spotykamy 
takiego oznaczenia. Dlatego te0 nale0y wyszczególni. przypadki, w)których nale0y u0ywa. 
tylko przednutki krótkiej. U0ywa si+ jej: przed nut,, która jest wi+cej razy kolejno po)sobie 
powtarzana; przed nut,, po)której nast+puj, kolejne d3wi+ki tej samej warto-ci rytmicznej; 
przed d3wi+kami krótko artyku*owanymi, po)pauzach, przed nutami synkopowanymi, przed 
nutami punktowanymi, przed nutami w)pochodach sekundowych opadaj,cych i)wznosz,cych, 
przed 6gurami dwucz*onowymi, przed triolami i)innymi 6gurami trójcz*onowymi i)wresz-
cie tam, gdzie przednutka jest oddalona od)nuty g*ównej wi+cej ni0 sekund+ i)tworzy tercj+, 
kwart+, kwint+, sekst+ albo jeszcze wi+kszy interwa* w)stosunku do)nuty g*ównej i)wreszcie 
tam, gdzie przednutka rozpoczyna si+ od)do*u=;5.

Wi+kszo-. opisanych sytuacji zastosowania przednutek krótkich pokrywa si+ 
z)praktyk, wykonawcz, drugiej po*owy XVIII wieku. Niestety Fürstenau nie podaje 
do)tego spisu 0adnych przyk*adów nutowych. Wobec tego autorka zdecydowa*a 
si+ przytoczy. zgodny w wi+kszo-ci przypadków z pogl,dami A.)B. Fürstenaua 
„katalog” krótkich przednutek ze)szko*y /etowej A.)E. Müllera (1817)=;7.

Przednutka jest krótka:
a) na)pocz,tku utworu

Przyk*ad 74

=;= Tam0e, s.)77.
=;> G.)von Noé, Der Vorschlag in"#eorie Und Praxis, Doblinger Wien 1986, s.)31.
=;5 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)77.
=;7 A.)E. Müller, Elementarbuch für Flötenspieler, dz. cyt., s.)24–25.
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b) przy powtórzeniach d3wi+ków

Przyk*ad 75

c) przy skokach

Przyk*ad 76

d) gdy przednutka jest oddalona od)nuty g*ównej o)interwa* wi+kszy ni0 
sekunda (z)wyj,tkiem przednutek sekstowych granych z)góry)

Przyk*ad 77

e) przed 6gurami z*o0onymi z)jednorodnych warto-ci rytmicznych

Przyk*ad 78

f) przed nutami punktowanymi w)szybszym tempie

Przyk*ad 79

g) przed synkopami

Przyk*ad 80
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h) przed nutami krótko artyku*owanymi

Przyk*ad 81

i) przed 6gurami dwójkowymi

Przyk*ad 82

k) przed 6gurami trójkowymi

Przyk*ad 83

l) przed wszystkimi triolami

Przyk*ad 84

m) przed 6gurami szóstkowymi

Przyk*ad 85

Na zako1czenie podrozdzia*u o)przednutkach Fürstenau zauwa0a, 0e)jeszcze 
do)niedawna mianem przednutki okre-lano nie tylko ozdobnik z*o0ony z)jednego 
d3wi+ku, ale tak0e ozdobniki poprzedzaj,ce nut+ g*ówn, z*o0one z)dwóch albo 
trzech d3wi+ków. Tego typu przednutki nazywane „podwójnymi” lub „potrójnymi” 
sam Fürstenau zalicza* do)grupy przednutek jeszcze w)swojej Flötenschule op. 42=;8: 

=;8 A.)B. Fürstenau, Flötenschule op. 42, dz. cyt., s.)20.
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– przednutka „podwójna” z)Flötenschule op. 42:

Przyk*ad 86

– przednutka „potrójna” z)Flötenschule op. 42:

Przyk*ad 87

W Die Kunst des Flötenspiels op. 138 Fürstenau stwierdza jednak, 0e)przednut-
ka mo0e by. tylko pojedyncza, a)ozdobniki zaliczane wcze-niej do)przednutek 
podwójnych nale0, teraz do)grupy ozdobników „bezimiennych”, natomiast przed-
nutka potrójna nale0y w*a-ciwie do)gatunku obiegnika (w)jego starszej postaci).

Ozdobniki bezimienne
S, one przez dzisiejszych kompozytorów najcz+-ciej wypisywane jako normalne nuty w)takcie, 
dzi+ki czemu unika si+ wszelkich nieporozumie1 podczas wykonania. Tym niemniej znaj-
dujemy pomi+dzy nimi te0 takie, które s,)wypisane ma*ymi nutami, a)których wykonanie 
jest pozostawione swobodzie graj,cego, przy czym nale0y wyszczególni. nast+puj,ce uwagi 
dotycz,ce ich wykonania: Najcz+-ciej s,)one wykonywane szybko, aby nuta, przed któr, stoj,, 
straci*a mo0liwie ma*o na)swojej warto-ci, na)przyk*ad: 

Przyk*ad 88
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Przyk*ad 89

Szybki sposób wykonania takich ozdobników nie zawsze daje si+ pogodzi. z)charakterem 
utworu muzycznego i)jest oczywiste, 0e)ich wykonanie w)Adagio, w)cz+-ci o)wolnym i)-piew-
nym charakterze, nie mo0e by. tak 0ywe i)szybkie jak w)Allegro, na)przyk*ad:

Przyk*ad 90

Cz+sto trudno jest doradzi., czy wykonanie takiego ozdobnika powinno zabra. czas z)nuty 
poprzedniej, czy te0 z)nuty nast+pnej. W)takich przypadkach rozstrzygaj,cy b+dzie znów 
szczególny charakter utworu muzycznego albo danego miejsca. Oto odpowiedni przyk*ad=;4.

Przyk*ad 91

W przyk*adzie 91 mo0liwe s,)dwie realizacje (druga i)trzecia linijka).
Jak widzimy, Fürstenau w)rozdziale o)ozdobnikach po)raz kolejny nie ogra-

nicza si+ do)podawania sztywnych regu* wykonawczych, ale uczula wykonawc+ 
=;4 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)78.
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na)charakter utworu, jego cz+-ci czy te0 fragmentu i)odwo*uje si+ do)dobrego 
smaku wykonawcy.

4. Inne maniery zdobnicze
Tematem ósmego rozdzia*u drugiej cz+-ci Die Kunst des Flötenspiels op. 138 

Fürstenaua jest wibracja oddechowa i)palcowa oraz glissanda.
Oprócz ozdobników omówionych w)poprzednim rozdziale nale0a*oby wspomnie. o)niektó-
rych, w)ogóle mniej wa0nych, ale tu)i)ówdzie u0ywanych, szczególnych manierach gry, które 
odnosz, si+ wy*,cznie do)wykonania, a)z drugiej strony te0 do)po*,czenia poszczególnych 
d3wi+ków. Te)maniery nie s,)zapisywane przez kompozytorów, a)ich u0ywanie jest pozosta-
wione swobodzie wykonawcy=;9.

Ostatnia uwaga Fürstenaua nie jest do)ko1ca prawdziwa –)niektórzy kom-
pozytorzy w)pierwszej po*owie XIX wieku oznaczali jednak u0ywanie wibracji 
i)glissand (zaznacza* je)w)swoich kompozycjach m.in. s*ynny angielski wirtuoz 
/etu Charles Nicholson).

Fürstenau przestrzega /ecistów przed nadu0ywaniem tych ozdobników –)na-
le0y z)nimi post+powa. tylko „z)mo0liwie najwi+ksz, ostro0no-ci,, a)ca*kowicie 
nale0y odradzi. ich u0ywanie tym, którzy nie maj, naturalnego wyczucia i)w*a--
ciwego smaku, aby nie popadli w)zmanierowany i)afektowany sposób gry”=;:.

Wibracja oddechowa
Fürstenau dla okre-lenia wibracji oddechowej u0ywa terminu Bebung (dos*. 

dr0enie). Uwa0a on, 0e)wibracja jest na-ladowaniem efektu pojawiaj,cego si+ 
naturalnie w)-piewie ludzkim przy wyra0eniu wewn+trznych emocji. Szczególnie 
dobrze brzmi ona na)instrumentach smyczkowych, ale mo0na u0ywa. jej tak0e 
na)/ecie. Fürstenau wspomina, 0e)ten efekt mo0na osi,gn,. te0 poprzez szybkie 
ruchy 0uchwy, nie poleca jednak tego sposobu. Za)najlepszy i)najpewniejszy 
sposób wibracji uwa0a bowiem wibracj+ oddechow, („szybko nast+puj,ce 
po)sobie ruchy p*uc”=<;). 

Je0eli jednak ta)maniera ma)odpowiada. swojemu celowi, to)musi by. powi,zana z)prawdziwym, 
odczuwanym przez siebie, g*+bokim uczuciem i)nie mo0e sprawia. wra0enia tylko zwyk*ego, 
powierzchownego na-ladownictwa, bo)w)przeciwnym razie stanie si+ -mieszna, bo)zreszt, 
w*a-ciwy czar ludzkiego g*osu w)takich sytuacjach mo0e by. osi,gni+ty na)instrumencie tylko 
w)zbli0ony sposób; a)dalej te0, nawet w)utworze, w)którym cz+sto wyst+puj, miejsca o)nami+t-
nym charakterze, w)ca*o-ci nie u0ywamy jej wsz+dzie, ale tylko tam, gdzie to)wzruszenie osi,ga 
kulminacj+, a)przy miejscach tego samego rodzaju, które powtarzaj, si+ bezpo-rednio po)sobie, 

=;9 Tam0e, s.)78–79.
=;: Tam0e, s.)79.
=<; Tam0e.
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mo0na jej u0ywa. mniej wi+cej tylko przy pierwszym albo drugim razie, bo)zbytnie powtarza-
nie tej maniery sprawia wra0enie chorobliwej czu*ostkowo-ci, a)ci,g*e u0ywanie tego samego 
staje si+ nawet wr+cz 0a*osnym skomleniem, które naturalnie sprawia obrzydliwe wra0enie=<<.

Dalej Fürstenau zastrzega, 0e)wibracji oddechowej nale0y u0ywa. na)pojedyn-
czych d3wi+kach stanowi,cych emocjonalne kulminacje w)utworze, a)sam efekt 
powinien ogranicza. si+ do)trzykrotnego albo czterokrotnego poruszenia d3wi+ku 
i)w niektórych okoliczno-ciach mo0na go)dobrze po*,czy. z)crescendo albo sforzato.

W-ród wielu wspó*czesnych /ecistów ci,gle pokutuje przekonanie, 0e)dobra 
wibracja to)cz+sta wibracja; nale0y j,)stosowa. niemal permanentnie niezale0nie 
od)okoliczno-ci i)trzeba j,)te0 odpowiednio zag+-ci.. Niektórzy uwa0aj, te0, 
0e)jest ona typowa i)niezb+dna zw*aszcza dla muzyki romantycznej. Z)wypowiedzi 
Fürstenaua, jednego z)najwa0niejszych wirtuozów /etu w)epoce romantyzmu, 
wynika jednak co)innego.

Autorka niniejszej pracy nie chcia*aby namawia. /ecistów graj,cych na)wspó*-
czesnych /etach boehmowskich do)ca*kowitej rezygnacji z)wibracji albo do)jej 
stosowania w)a0 tak oszcz+dny sposób, jak zaleca* Fürstenau, bo)przecie0 walory 
i)mo0liwo-ci brzmieniowe /etów Kocha, Liebla i)innych z)czasów Fürstenaua by*y 
inne ni0 wspó*czesnego /etu boehmowskiego, który pozbawiony ca*kowicie wi-
bracji mo0e brzmie. nieco karykaturalnie. Dobrze by*oby jednak podj,. g*+bsz, 
re/eksj+ nad wibracj, i)stosowa. j,)bardziej jako -wiadomy ozdobnik wyp*ywa-
j,cy z)autentycznych emocji, a)nie jako permanentn, i)mechaniczn, manier+.

Do podrozdzia*u o)wibracji oddechowej do*,czone s,)przyk*ady nutowe wyj+te 
z)kompozycji Fürstenaua. Nuty podlegaj,ce wibracji s,)oznaczone falist, lini,. 
W)ka0dym z)przyk*adów jest to)tylko jedna nuta, z)wyj,tkiem fragmentu z)Allegro 
moderato z)Koncertu B-dur op. 127 (przedostatni przyk*ad) –)w tym przypadku 
oznaczone s,)dwie nuty do)wyboru, tj. mo0na zawibrowa. tylko jedn, z)nich:

=<< Tam0e.
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Przyk*ad 92
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Przyk*ad 93

Wibracja palcowa
Dla wibracji palcowej, efektu znanego i)opisywanego w)wielu szko*ach /eto-

wych XVIII wieku i)pierwszej po*owy XIX wieku, Fürstenau u0ywa okre-lenia 
Klopfen (dos*. stukanie, klepanie).

W przeciwie1stwie do)wibracji oddechowej, która powoduje nieznaczne 
odchylenia wysoko-ci d3wi+ku w)obu kierunkach, wibracja palcowa powoduje 
niewielk, zmian+ wysoko-ci d3wi+ku tylko w)jednym kierunku, przewa0nie w)dó*. 
Ze)starszych szkó* /etowych wynika*o, 0e)mo0na by*o j,)stosowa. na)prawie 
wszystkich d3wi+kach skali. Fürstenau zaleca jej stosowanie przede wszystkim 
na)wy0szych d3wi+kach skali (w)tabeli wibracji palcowej podaje d3wi+ki z)prze-
dzia*u g')–)a$ –)por. rozdzia* 4)niniejszej pracy). 

Jest to)maniera, która do)pewnego stopnia na-laduje ko*ysanie mocno uderzaj,cego dzwonu, 
które w)pewnych przypadkach mo0e sprawia. pi+kne wra0enie=<=.

Wykonuje si+ j,)w)taki sposób, 0e)palec, który nie nale0y do)chwytu danego 
d3wi+ku, zakrywa i)odkrywa który- z)wolnych otworów palcowych (ca*y lub 
tylko po*ow+), w)mo0liwie „szybki i)elastyczny sposób, przez co)powstaje wi-
bracja d3wi+ku”=<>.

=<= Tam0e, s.)81.
=<> Tam0e.
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Porównanie wibracji palcowej do)d3wi+ku dzwonu znajdujemy te0 m.in. 
w)Preceptive Lessons Charlesa Nicholsona=<5. Ten efekt, wraz z)glissandami, na-
le0a* do)jego ulubionych (i)u0ywanych cz+-ciej ni0 chce Fürstenau) ozdobników, 
przy czym Nicholson zaleca*, aby w)trakcie trwania d3wi+ku *,czy. diminuendo 
ze)stopniowym zag+szczaniem wibracji palcowej.

Fürstenau równie0 opisuje *,czenie wibracji palcowej z)dynamik,, z)tym, 
0e)inaczej ni0 wymaga* tego Nicholson.

Zaleca on)mianowicie, aby podczas crescendo zaczyna. wibracj+ palcow, 
powoli i)stopniowo j,)zag+szcza., a)przy decrescendo zaczyna. szybciej i)stop-
niowo zwalnia..

Zdaniem Fürstenaua, wibracji palcowej nale0y u0ywa. oszcz+dnie, aby nie 
popa-. w)„nu0,c, monotoni+”=<7. Identycznych ostrze0e1 na)temat nadu0ywania 
wibracji palcowej udziela* /ecistom ponad pó* wieku wcze-niej J.)G. Tromlitz=<8, 
który w)dodatku ca*kiem wyra3nie zabrania* u0ywania wibracji oddechowej 
i)uwa0a*, 0e)wibracja palcowa jest jedyn,, której mo0na u0ywa. na)/ecie.

Do podrozdzia*u o)wibracji palcowej do*,czone s,)przyk*ady u0ycia tego 
efektu we)fragmentach z)utworów Fürstenaua. Podobnie jak w)przyk*adach 
muzycznych do)wibracji oddechowej, s,)to tylko pojedyncze nuty oznaczone 
w)tym wypadku symbolem prostok,ta wype*nionego kropkami (przyk*ad 94).

Glissando
Fürstenau nie u0ywa terminu glissando, a)podrozdzia* z)Die Kunst des Flö-

tenspiels op. 138 po-wi+cony temu efektowi zatytu*owany jest Vom Überziehen 
der Töne, co)mo0na przet*umaczy.: O"przeci+ganiu d,wi*ków.

Autorka tej pracy zdecydowa*a si+ jednak zatytu*owa. ten podrozdzia* glis-
sando, gdy0 taki termin b+dzie chyba najbardziej zrozumia*y dla wspó*czesnych 
polskich /ecistów.

Przeci,ganie z)jednego d3wi+ku do)drugiego polega na)takim po*,czeniu dwóch albo wi+cej 
s,siednich d3wi+ków, 0e)przej-cie z)jednego do)drugiego nast+puje ca*kiem stopniowo, bez 
zauwa0alnego stopniowania, przez co)do pewnego stopnia powinno pomi+dzy nimi powsta. 
czarodziejskie stopienie si+ ze)sob,, które uzyskujemy poprzez stopniowe otwieranie albo 
zamykanie otworu d3wi+kowego; jest to)równie0 maniera o)przyjemnym i)pi+knym dzia*a-
niu, o)ile jest u0ywana we)w*a-ciwym miejscu i)z nale0yt, ostro0no-ci,, w)przeciwnym razie 
b+dzie ona tylko szkodzi. grze.
Do przeci,gania najlepiej nadaj, si+ d3wi+ki oktawy dwukre-lnej i)trzykre-lnej; pos*ugujemy 
si+ nim raczej w)utworach o)delikatnym charakterze i)wolnym tempie, przede wszystkim 
w)Adagio, mianowicie tylko tam, gdzie nie ma)akompaniamentu, bo)w)przeciwnym razie 
powsta*yby zaburzenia w)harmonii, a)wi+c we)wst+pach i)w kadencjach, które wprowadzaj, 

=<5 Ch. Nicholson, Preceptive Lessons for the !ute, dz. cyt., http://www.old/utes.com/facsi-
miles/index.htm [10.10.2010].

=<7 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)81.
=<8 J.)G. Tromlitz, Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu"spielen, dz. cyt., s.)240.
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do)jakiej- melodii albo do)nowego tempa, ale tu)znowu nie za)cz+sto, i)tam gdzie to)mo0liwe 
nie poprzez interwa*y wi+ksze od)tercji=<4.

Dalej, tak samo jak przy wibracji oddechowej i)palcowej, Fürstenau przestrze-
ga przed nadu0ywaniem tego ozdobnika, aby nie wywo*a. wra0enia przesytu 
albo wr+cz obrzydzenia u)s*uchacza.

Z wykonaniem dobrego „przeci,gania d3wi+ków” wi,0, si+ szczególne 
trudno-ci techniczne:

Podczas przeci,gania na)wy0szy d3wi+k palec wykonuj,cy ruch nie powinien si+ unosi. 
w)kierunku pionowym, ale musi stopniowo ods*ania. otwór w)taki sposób, 0e)opuszka palca 
zakrzywia si+ troch+ w)kierunku wewn+trznej powierzchni d*oni, albo, co)równie0 mo0na 
poleca., stopniowo podnosi si+ z)otworu na)bok w)jego praw, stron+.
Przy przeci,ganiu na)dó* ku)ni0szemu d3wi+kowi natomiast dzia*aj,cy palec nale0y stopniowo 
z)boku nasuwa. na)otwór d3wi+kowy=<9.

W tabeli chwytów dla glissand (por. rozdzia* 4)tej pracy) znajdziemy kilka 
sytuacji, w)których konieczne jest pos*ugiwanie si+ klapami. W)sumie jednak 
Fürstenau odradza stosowanie glissanda w)takich przypadkach. Uwa0a on)bo-
wiem, 0e)stopniowe podnoszenie klapy bez s*yszalnych nierówno-ci jest niezwy-
kle trudne, a)stopniowe zamykanie klapy bez zak*óce1 jest prawie niemo0liwe.

Przy wykonaniu glissand nale0y zwróci. szczególn, uwag+ na)zachowanie 
pewnego i)sta*ego zad+cia, aby nieokre-lone wysoko-ci d3wi+ku powsta*e podczas 
„przeci,gania” nie ulega*y dodatkowym, przypadkowym zmianom. Niezwykle 
istotna jest tutaj umiej+tno-. pos*ugiwania si+ d*ugim oddechem.

W przyk*adach  muzycznych z)zastosowaniem glissanda  (przyk*ad 95) jest 
ono oznaczone symbolem potrójnego *uku.

5. Ogólne uwagi o)wykonawstwie
Ostatni rozdzia* drugiej cz+-ci Die Kunst des Flötenspiels op. 138 jest po-wi+-

cony sztuce wykonawczej w)ogóle. Fürstenau zastrzega na)pocz,tku, 0e)opisanie 
wszystkich detali tej sztuki przekracza*oby ramy jego podr+cznika, a)jej opa-
nowanie w)du0ej mierze musi wynika. z)nauki ustnej i)z w*asnego, zapewne 
wieloletniego, do-wiadczenia artysty.

Podstawowym warunkiem dobrej gry jest jej poprawno-. techniczna, a)wi+c 
wierna realizacja tekstu nutowego i)dodatkowych oznacze1 kompozytora, pra-
wid*owe palcowanie i)wydobywanie d3wi+ków, utrzymywanie stabilnego pulsu, 
prawid*owe roz*o0enie miar taktu i)dok*adne wytrzymywanie warto-ci nut i)pauz.

=<4 A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)84.
=<9 Tam0e.
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Dalszymi, bardziej zaawansowanym wymaganiami s,: unikanie wszelkich 
nierówno-ci i)niewyra3no-ci w)graniu, brak nawet drobnych uchybie1 intona-
cyjnych, które mog, wyst+powa. nawet przy poprawnym palcowaniu i)powin-
ny by. korygowane zad+ciem, równie dobre i)pewne odzywanie si+ wszystkich 
d3wi+ków, wykonywanie trudnych miejsc z)tak, sam, lekko-ci, jak w)*atwych 
miejscach utworu, branie oddechu we)w*a-ciwych momentach.

Dobry /ecista powinien biegle pokonywa. wszelkie mechaniczne trudno-ci 
poprzez stosowanie chwytów pomocniczych i)zachowywa. zimn, krew we)wszel-
kich sytuacjach, tak0e podczas gry a"vista, która jest niezb+dn, umiej+tno-ci, 
muzyka graj,cego w)orkiestrze. 

Wszystkie wymienione elementy stanowi, niezb+dn, podstaw+ dla rozwi-
ni+cia „wy0szej, w*a-ciwej sztuki wykonawczej”=<:.

W dalszej cz+-ci ostatniego rozdzia*u Die Kunst des Flötenspiels op. 138 Für-
stenau opisuje szczegó*owo wy0sz, sztuk+ wykonawcz,, która polega na)tym, 
0e)przydaje grze uroku, charakteru i)wyrazu, a)przez to)poprawn, gr+ podnosi 
do)stopnia pi+knej==;.

Fürstenau wyodr+bnia dwie sfery realizacji wy0szej sztuki wykonawczej: 
pierwsza jest bardziej „techniczna” a)druga, wa0niejsza, bardziej „duchowa”.

Do sfery „technicznej” nale0, takie sk*adniki, jak:
– umiej+tno-. takiego doboru aplikatury, 0eby mo0na by*o uzyskiwa. pi+k-

ne brzmieniowo po*,czenia d3wi+ków, odpowiadaj,ce charakterowi granego 
miejsca; w)cz+-ciach typu Adagio i)podczas grania d*ugich nut nale0y szcze-
gólnie uwa0nie wybiera., zale0nie od)sytuacji, chwyty daj,ce mocny i)brzmi,cy 
d3wi+k, albo te0 te)najdelikatniejsze i)naj*agodniejsze, pozwalaj,ce realizowa. 
najdrobniejsze niuanse brzmieniowe;

– w*a-ciwe oddzielanie i)akcentowanie muzycznych fraz, zgodnie z)ich zna-
czeniem;

– efektowne podkre-lanie czy wr+cz przetrzymywanie poszczególnych nut 
g*ównych, cz+sto w)zale0no-ci od)kontekstu harmonicznego;

– stosowanie zmian tempa, czyli niewielkie przyspieszanie lub rozci,ganie 
pojedynczych odcinków, w)odpowiednich miejscach i)bez przesadnej afektacji;

– umiej+tno-. stosowania odpowiednich rodzajów artykulacji i)ozdobni-
ków w)odpowiednich miejscach; przy dodawaniu swobodnych ozdobników 
nale0y zawsze zwraca. uwag+ na)kontekst harmoniczny, podobnie zreszt, jak 
w)muzyce XVIII wieku.

Do duchowej sfery „wy0szej sztuki wykonawczej” nale0y umiej+tno-. wy-
konywania utworów w)sposób 0ywotny, g*+boki wyrazowo, zgodny z)zamy-
s*em kompozytora, z) jego ideami i)odczuciami, ze)zwróceniem uwagi na)to, 
0e)„w)wielu przypadkach gra powinna nie tylko przyjemnie zajmowa. ucho 

=<: Tam0e, s.)88–89.
==; Tam0e, s.)89.
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s*uchacza, ale jednocze-nie musi by. w)stanie mocno wzruszy. jego serce i)na 
d*ugo go)oczarowa.”==<.

Powy0sze pi+kne i)jak0e prawdziwe sformu*owanie jest z)pewno-ci, bardzo 
romantyczne, ale zarazem nawi,zuje do)starszej tradycji. W)podobnym duchu 
pisa* te0 wielki poprzednik Fürstenaua J.)J. Quantz w)rozdziale o)sztuce gry Ada-
gio. Quantz 0y* w)czasach, w)których du0e znaczenie mia*a jeszcze teoria afektów, 
a)wi+c, w)uproszczeniu mówi,c, sztuka przedstawiania ró0nych stanów ducha 
przy pomocy odpowiednich 6gur muzycznych. W)jego wypowiedzi znajdujemy 
jednak nie tylko d,0enie do)teatralnego przedstawienia uczu., ale tak0e „pre-
romantyczne” wezwanie do)autentycznego prze0ywania wykonywanej muzyki:

Aby gra. teraz dobrze Adagio, nale0y si+ wprawi. w)mo0liwie *agodny i)prawie smutny afekt, 
aby to, co)si+ ma)gra., wykona. w)takim usposobieniu, w) jakim napisa* to)kompozytor. 
Prawdziwe Adagio powinno by. podobne do)b*agalnego listu. Gdyby kto- chcia* wyprosi. 
co- od)osoby, której jest winien szczególnie g*+boki szacunek, a)czyni* to)w)sposób bezczelny 
i)bezwstydny, to)nie osi,gn,*by zamierzonego celu; tak samo bezczelny i)dziwaczny sposób 
grania nie ujmie, nie zmi+kczy, nie uwra0liwi s*uchaczy. To)co nie wyp*ywa z)serca, tak0e nie 
dochodzi *atwo do)serca===.

Fürstenau twierdzi, 0e)taki sposób grania nie jest wcale oczywisty i)wymaga 
przede wszystkim wrodzonych uzdolnie1 oraz odpowiedniego wykszta*cenia 
muzycznego smaku i)os*uchania z)dobr, muzyk, najró0niejszych gatunków. 
Do)opisania w*a-ciwego „wyczucia muzycznego” Fürstenau u0ywa niezwykle 
poetyckich porówna1, które dla dzisiejszego czytelnika zabrzmi, mo0e troch+ 
przesadnie czy te0 staro-wiecko:

To uczucie muzyczne jest najwi+ksz, tajemnic, sztuki, jest bosk, iskr, drzemi,c, g*+boko 
w)piersi powo*anego artysty, która mo0e by. rozniecona do)jasnego p*omienia sztuki nie po-
przez martwe s*owo, ale przez 0yw, nauk+ i)przyk*ad. Zewn+trzne pi+kno grania, techniczna 
doskona*o-. formy, w)której mieszka duch sztuki, mo0e by. pozyskane i)wykszta*cone poprzez 
pilno-. i)wytrwa*o-.; prawdziwie estetyczne, wewn+trzne pi+kno sztuki, które wykonuj,cy 
artysta reprodukuje w)doskona*ej formie, mo0e by. pobudzone i)wykszta*cone tam, gdzie 
natura u0yczy*a zmys*u dla pi+kna d3wi+ku i)dla pi+kna sztuki; dlatego prawdziwa sztuka jest 
niesko1czona jak samo stworzenie, ma)wprawdzie swój pocz,tek w)praktyce jak te0 w)teorii, 
ale nie ma)0adnego psychologicznego ko1ca==>.

W podsumowaniu tego wywodu Fürstenau zauwa0a praktycznie, 0e)takie 
„uduchowione” wykonanie jest mo0liwe tylko wtedy, gdy artysta, nawet naj-
wi+kszy, dobrze zapozna si+ z)tekstem muzycznym wykonywanego utworu. 
W)przypadku natomiast gry a"vista nale0y oczekiwa. od)wykonawcy przede 
wszystkim poprawno-ci tekstowej, a)nie g*+bszej wyrazowo-ci.

==< Tam0e.
=== J.)J. Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu"spielen, dz. cyt., s.)138.
==> A.)B. Fürstenau, Die Kunst des Flötenspiels op. 138, dz. cyt., s.)90.



115Die Kunst des Flötenspiels op. 138 

Rozwa0ania o)wykonawstwie zako1czone s,)specjalnymi uwagami dla so-
listów i)dla muzyków orkiestrowych, które w*a-ciwie s,)aktualne tak0e dzisiaj, 
a)cz+-ciowo obrazuj, sytuacj+ /ecistów w)czasach Fürstenaua:

A) w)odniesieniu do)gry koncertowej
Poniewa0 koncert przewa0nie wykonywany jest w)du0ym pomieszczeniu, to)przede wszystkim 
wymaga si+ do)tego wspania*ego, mocnego d3wi+ku. Poniewa0 jednak /et ma)tak, zalet+, 
0e)najdelikatniejsze d3wi+ki s,)s*yszalne z)odleg*o-ci, to)wykonawca koncertu mo0e pozwoli. 
sobie na)wykorzystanie ca*ego bogactwa odcieni od)mocnego do)*agodnego d3wi+ku. Pod-
czas gry koncertowej niezb+dnym warunkiem jest szczególnie ca*kowite pokonanie wszel-
kich technicznych trudno-ci, o)ile chce si+ by. pewnym zadowalaj,cego sukcesu, poniewa0 
ujawnienie najmniejszego napi+cia albo niezaradno-ci graj,cego budzi w)s*uchaczu tak0e 
odczucie niepewno-ci i)skr+powania, które sprawia, 0e)w)interesie w*asnym i)w interesie 
graj,cego z)t+sknot, oczekuje ko1ca.
Wykonanie musi sprawia. wra0enie najwi+kszej lekko-ci, przez co)zarówno u)graj,cego, jak 
i)u s*uchaczy powstaje nastrój ujmuj,cy i)pe*en zaufania, musi te0 by. powi,zane z)elegancj,, 
jak te0 posiada. pozosta*e w*asno-ci, które sprawiaj,, 0e)wykonanie jest doskona*e i)pi+kne, 
aby graj,cemu zapewni. doskona*y sukces.
B) w)odniesieniu do)gry orkiestrowej
Granie na)/ecie w)orkiestrze najbardziej zasadniczo ró0ni si+ od)gry koncertowej przez to, 
0e)graj,cy nie jest samodzielny, ale podporz,dkowany, poniewa0 najcz+-ciej ma*e solówki 
w)symfoniach, a)szczególnie w)operze, s,)przydzielone obojowi, klarnetowi, albo fagotowi, albo 
s*u0, (w)operze) wzmocnieniu motywu g*osu -piewaj,cego, który wykonuj, z)nim wspólnie. 
Graj,cy musi si+ tu)powstrzymywa. od)dodawania tryli, obiegników, przednutek i)temu po-
dobnych, krótko mówi,c od)tego wszystkiego, co)s*u0y do)ozdobienia gry solowej, musi te0 
post+powa. dok*adnie wed*ug zapisanych niuansów, a)szczególnie dok*adnie przestrzega. 
prawid*owego roz*o0enia miar taktu i)czystej intonacji. Muzyk orkiestrowy musi poza tym 
ci,gle dopasowywa. si*+ swojego d3wi+ku do)g*osu -piewaka albo graj,cego solisty, któremu 
towarzyszy i)troszczy. si+ o)to, 0eby go)nie zag*uszy. albo nie przykry.. Oznaczenia f)albo fz)nie 
mog, w)g*osie akompaniuj,cym by. tak mocno zaznaczane jak w)tutti. Muzyk orkiestrowy musi 
wreszcie dok*adnie uwa0a. na)pokazywanie taktu przez dyrygenta i)-ci-le si+ tego trzyma.==5. 

==5 Tam0e.


