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Del I – Innledning

1 Problemstilling og metode

Problemstilling

Denne avhandlingen er en studie av Debussys stil som pianist. Jeg vil prøve å få en forståelse av

hva det var som karakteriserte han som utøvende pianist, og hva som var hans personlige ideal for

framføring av klaververkene sine.

Inntrykk av Debussy som pianist

Debussy was an incomparable pianist. How could one forget his suppleness, the caress of his touch?
While floating over the keys with a curiously penetrating gentleness, he could achieve an
extraordinary power of expression. There lay his secret, the pianistic enigma of his music. There lay
Debussy's individual technique; gentleness in a continuous pressure gave the colour that only he could
get from his piano.1

Dette er et inntrykk av Debussy som pianist, skrevet av pianisten Marguerite Long, som ble en av

de mest innflytelsesrike pianistene i Frankrike. I likhet med mange andre beretninger av folk som

hørte Debussy spille, understrekes det at Debussy stil var svært individuell, og at han nærmest var

en trollmann ved klaveret.

Marguerite Long hadde åpenbart opplevd noe spesielt ved å ha hørt han spille. Hun

prøver også å gi en beskrivelse av denne opplevelsen. En musikk-opplevelse er noe som er

vanskelig, om ikke umulig, å beskrive med ord. Man tyr gjerne til poetiske vendinger, slik Long

ofte gjør. Da får vi ikke en saklig analyse av Debussy, men likevel klarer hun kanskje å antyde noe

av den opplevelsen hun hadde. Etter å ha hørt Debussy spille, har hun en type kunnskap som kan

kalles 'fortrolighetskunnskap'.2 Dette er kunnskap som ikke kan uttrykkes gjennom påstander, men

som bare kan tilegnes ved å oppleve noe, en sanselig kunnskap.

Som Danbolt påpeker, så har kunst i den romantiske-modernistiske tradisjonen tatt

sikte på den særegne og individuelle opplevelsen, og forståelse av kunst er altså

fortrolighetskunnskap. Dette i kontrast til positivistisk vitenskap, som kun opererer med

påstandskunnskap, altså “kunnskap som kan uttrykkes klart og eksakt i påstands form, og derfor lar

seg verifisere eller falsifisere.”3

Fortrolighetskunnskap kan ikke uttrykkes eksakt. Det er kanskje mulig å nærme seg

denne kunnskapen ved å bruke et poetisk språk, men spørsmålet er da om man i det hele tatt

uttrykker noe som ikke leseren allerede må ha en opplevelse av på forhånd for å kunne forstå.

1 Long s. 19
2 Danbolt s. 16
3 Danbolt s. 15
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Det ambisiøse målet for denne avhandlingen er å få et bilde av Debussy som pianist,

og det er kanskje i utgangspunktet noe som er umulig. En pianist skaper et kunstverk som bare

eksisterer i øyeblikket for de personene som er tilstede, med mindre det blir tatt opp. Schonberg sier

det på denne måten:
Paleontologists who can reconstruct an entire skeleton on the basis of the fragment of one bone have
an easier time of it. They at least have the fragment. But once a pianist in the days before recording
removed his hands from the keys, the sound was gone forever.1

De som hørte Debussy spille, hadde et klart inntrykk av dette, men for meg i ettertid er det kanskje

ikke mulig å få en forståelse av Debussy individuelle stil som pianist. Likevel, ved å prøve det

umulige kan man kanskje oppnå noe, om ikke alt. Jacques-Emile Blanche, som ved å si at Debussy

som pianist ikke går an å beskrive, formidler likevel noe til oss:
Debussy at the piano! One had to have seen it to appreciate its magic. No words could describe the
mysterious enchantment of his playing...2

Studiet av historisk framføringspraksis

En studie av en komponist som utøver er et historisk perspektiv på framføring, og det er et spesielt

interessant perspektiv fordi det er den perioden kunstverket oppstod i. En viktig erkjennelse som

tenkningen rundt historisk framføringspraksis har gitt oss, er at musikk ikke eksisterer som evige

kunstverk utenfor tid og rom. Musikk er bundet til tiden den skapes i, og også det geografiske

stedet. Debussy som utøver kan sees på bakgrunn av framføringspraksis i Debussy miljø, som er

fin-de-siecle Paris. Mye av Debussy individuelle stil som utøver kan kanskje forklares ut fra

underforståtte konvensjoner i samtiden, det vil si samtidens framføringspraksis. Videre skal jeg

skille ut Debussy egen stil. Det vil imidlertid vise seg at Debussy ikke var noen typisk representant

for den franske pianismen på denne tiden.

Historisk framføring, det å rekonstruere fortidens musikk, er noe man kan arbeide med

på i allefall fire områder.3 Det ene er arbeidet med å etablere den autentiske teksten, det vil si å lage

en best mulig utgave av noten slik komponisten ville ha den. For Debussy musikk er dette nylig

gjort.4

Det andre er at det ikke er mulig å notere ned alle aspekter ved musikken slik

komponisten tenker seg den framført. En musiker som skal framføre et notert verk må oversette det

fra papir til praksis, og dette er avgjort ingen automatisk prosess, men et spørsmål om tolkning. Det

er på en måte noe som er opp til den enkelte utøver.5 Men samtidig har komponisten tatt for gitt at

musikeren er inneforstått med de samme konvensjonene som han selv. Selv om samtidens musikere

1 Schonberg s. 13
2 Nichols s. 109
3 Leppard, kapittel 5, og Kerman, s. 187
4 Oeuvres Complètes, redigert av Roy Howat og Claude Helffer
5 Dette drøftes i kapittel 2
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ville kunne tolke musikknotasjonen slik som komponisten tenkte seg, er det ikke sikkert at vi i vår

tid gjør det riktig. Det kan ligge en del skjulte intensjoner og forventninger bak musikk-notasjonen

som ikke er åpenbare for oss i dag. Dette vil jeg kalle stilforståelse, og det er denne delen av

historisk framføringspraksis jeg kommer inn på i min avhandling.

Det tredje steget mot en historisk framføring er å ta i bruk de instrumentene som ble

brukt på komponistens tid. Dette er også relevant for Debussy, som ikke brukte det moderne

Steinway-flygelet som har blitt universelt i dag, men jeg skal ikke komme inn på dette punktet i min

avhandling.

I tillegg kan man foreta en videre studie av den kulturen musikken var en del av. Walls

nevner at det er relevant å vite for hvilken bruk musikken var tenkt, for hvilken anledning den var

skrevet og hvilken funksjon den hadde i samfunnet.1 Leppard tenker seg en historisk studie av

musikk i framførelse, fra bøker, malerier og bilder. I tillegg kan man studere den kulturen som

komponisten levde i.2 Innsikt i andre kunstformer som litteratur og malerkunst, og i samfunnet

generelt, har utvilsomt betydning for forståelsen av musikken fra den kulturen. For Debussy, som

hadde en sterk interesse for litteratur og malerkunst, har det spesielt stor betydning. Dette er

imidlertid et felt som jeg ikke skal berøre.

Jeg vil studere Debussy stil som pianist. Dette innebærer å arbeide med det feltet som

jeg beskrev under punkt to, nemlig å finne fram til de aspektene ved musikken som ikke kan leses

direkte fra notene til pianoverkene til Debussy, men som likevel var en del av konsepsjonen hans.

Dette er imidlertid ikke bare en studie i historisk framføringspraksis, for jeg vil komme nærmest

mulig inn på Debussy individuelle stil. Jeg søker ikke bare en generell forståelse av Debussy

musikk, men en forståelse av hva som karakteriserte Debussy eget spill. Forutsatt at Debussy ikke

mente at alle pianister burde spille pianostykkene hans helt likt han selv, så blir dette en studie som

begrenser seg mer enn en vanlig studie i framføringspraksis, ettersom jeg ikke skal studere et helt

musikalsk miljø, men én enkelt utøver.

Kilder

Avhandlingen min er basert på to ulike typer kilder, nemlig skriftlige kilder, og historiske opptak av

Debussy som spiller selv.

De skriftlige kildene er av to typer. Det ene er beretninger om hvordan Debussy var

som pianist, og da først og fremst hva som karakteriserte hans stil som soloutøver. Disse

beskrivelsene kommer alle fra personer hadde hørt Debussy spille, og de fleste kjente han også

godt. Slike beskrivelser er naturligvis ikke objektive og kan være rent anekdotiske, med de har en

kvalitativ verdi, i og med at de kan gi en spesiell dybdeinnsikt. Beskrivelser av Debussys

1 Walls s. 23
2 Leppard kapittel 5
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musisering er ofte beskrivelser av en opplevelse, og er dermed et forsøk på å beskrive en type

fortrolighetskunnskap. Likevel vil en tolkning av flere slike tekster gi meg en innsikt i Debussy som

pianist, og de gir også noen konkrete opplysninger. Jeg har også funnet noen konsertkritikker. De

var skrevet av personer som ikke hadde et personlig forhold til Debussy, og komplementerer

dermed bildet på en interessant måte.

Jeg har også vært interessert i å finne ut hva Debussy uttalte om interpretasjon og

framføring av pianomusikken sin. Dette er den andre typen skriftlige kilder jeg bruker. Da de ble

valgt ut, var jeg mest interessert i det som Debussy selv skrev. Gjennom sitt arbeide som musikk-

kritiker skrev han en god del artikler om musikk, særlig om sin samtids musikk i Paris. Utfra disse

tekstene kommer hans eget musikk-estetiske syn klart fram. Tekstene viser at han hadde et talent

for og en glede av å skrive, og minner oss på at han hadde nære kontakter med flere kjente

forfattere og diktere. De er mer som skjønnlitterære tekster å betrakte enn analyser, og er for det

meste preget av generelle visjoner for musikk. Det er svært lite som kommer fram av mer konkrete

ideer om pianospill, så disse tekstene har først og fremst gitt meg en generell bakgrunn for Debussy

tanker. Mange av Debussy tanker om musikk kommer også fram gjennom brev, og i de intervjuene

han gav. Ettersom det er Debussy selv som snakker gjennom alle disse tekstene, har jeg funnet dem

betydningsfulle for avhandlingen min, i den grad de har vært relevante.

Men sekundær-kilder har blitt viktigere for meg. I flere artikler og bøker finnes det

uttalelser fra Debussy, sitert av personer som kjente han. Jeg har stort sett gått ut fra at disse

sitatene er autentiske, særlig fordi det har vist seg at de stemmer svært godt overens med hverandre.

De gir også en mer inngående kunnskap til Debussy ideer om pianospill, enn det som han selv

skrev.

De fleste av disse skriftlige kildene danner en kvalitativ type data, og de må tolkes på

en hermeneutisk måte for å gi mening. Selve måten de er skrevet på blir da svært viktig, og det

betyr at man kan miste viktige ting i en oversettelse. Men ettersom jeg ikke behersker fransk, har

jeg likevel vært nødt til å bruke engelske oversettelser (noen få av kildene er originalt på engelsk,

men de fleste er på fransk), og jeg må stole på at oversettelsene gir det samme inntrykket som de

originale tekstene. Jeg har valgt å gjengi kildene i teksten min slik jeg leste de, det vil si i engelsk

oversettelse.

Debussy etterlot seg opptak av sitt eget spill på pianorull. Dette er ikke et akustisk

opptak, og kan ikke regnes som en direkte registrering av pianospillet hans, noe jeg vil utdype

nærmere senere.1 Likevel er det avgjort et svært interessant dokument, og jeg vil bruke det i tillegg

til skriftlige kilder for å komme fram til noen karakteristikker av Debussy stil. Metoden for denne

analysen vil jeg utdype senere.2 

1 Kapittel 11
2 Kapittel 12
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Avhandlingens oppbygning

Kapittel 1 er en presentasjon av problemstilling, metode og kilder. I kapittel 2 problematiserer jeg

rundt begrepet autensitet, for å få en forståelse av hensikten med å studere Debussys stil som

pianist. Kapittel 3 og 4 gir en kontekst for Debussy som pianist, og jeg ser på den franske

pianismen, og kjennetegn ved den historiske epoken han var en del av. Dette danner en bakgrunn

som jeg kan se Debussys egen stil på.

Del III og IV av avhandlingen er basert på skriftlige kilder. I kapittel 5 gir jeg en kort

oversikt over Debussys pianistiske karriere, før jeg i kapittel 6, 7 og 8 ved å bruke samtidige

beskrivelser gir et bilde av hva som kjenntegnet Debussy som pianist. Kapittel 9 og 10 er en

behandling av Debussys ideer om pianospill slik de er overlevert enten direkte eller gjennom

personer som mottok instruksjon fra han.

I del V undersøker jeg Debussys stil som pianist ved å basere meg på opptak på

pianorull. Ettersom et pianorull-opptak ikke er et akustisk opptak, er det svært viktig å vite hvordan

systemet fungerer, slik at man vet hvilke konklusjoner man kan trekke ut fra det. Derfor presenterer

jeg Weltes reproduserende system i kapittel 11, og drøfter i hvor stor grad vi kan stole på slike

opptak. Kapittel 12 er en drøfting av det å analysere framføring av musikk, ettersom dette ikke har

en innarbeidet tradisjon innenfor musikkvitenskap, og jeg presenterer den metoden jeg vil bruke.

Etter det analyserer jeg fire av de stykkene som Debussy gjorde opptak av.

Tidligere forskning på Debussys framføringspraksis

Det er hittil gjort veldig lite forskning på Debussys framføringspraksis. Kildematerialet finnes

imidlertid nå lett tilgjengelig. Alle artiklene som Debussy skrev er samlet og gitt ut på engelsk,1 og

Debussys brev ble gjort tilgjengelig på engelsk i 1987.2 De fleste relevante beskrivelser og

erindringer skrevet av personer som kjente eller møtte Debussy, er samlet i en bok fra 1992.3

Debussys pianorullopptak er gitt ut på i alle fall to CD-innspillinger.4

En nylig utkommet bok, Debussy in Performance5, er kanskje det viktigste bidraget til

forskningen på Debussys framføringspraksis. Utgiveren kommenterer også selv den manglende

forskningen innenfor dette feltet:
No comprehensive analysis of Debussy's own performance expectations, of the performance traditions
surrounding his compositions, or of the internal and contextual evidence that can inform performers
has hitherto been undertaken.6

Boka har mange interessante artikler som belyser framføring av Debussy fra ulike sider, og

1 Lesure (1977)
2 Lesure & Nichols
3 Nichols
4 Early recordings by the composer (Bellaphon 690 07 011), og Debussy, the composer as pianist (Pierian 0001)
5 Briscoe (1999)
6 Briscoe s. ix
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artiklene til Smith og Dunoyer behandler temaet Debussy som pianist, og baserer seg også på

pianorullopptak.

Imidlertid er temaet berørt av andre. Richard Hudsons historiske oversikt over tempo

rubato inkluderer et kapittel om Debussy,1 der rubato slik Debussy har notert det, drøftes, og hvor

pianorullopptak brukes til å bekrefte hva Debussy mener med begrepet “rubato”.

Jeg har allerede nevnt Harold Schonberg. I boken The Great Pianists tar han for seg

alle de store pianistene gjennom historien og hver enkelts stil som pianist, og Debussy blir også

beskrevet over to sider.2 Reginald Gerigs bok Famous Pianists & Their Technique er en historisk

oversikt over ulike tilnærmingsmåter til pianoteknikk. Debussy som pianist beskrives her i løpet av

fire sider.3

Pianisten Roy Howat har, i tillegg til å ha vært med på den nye reviderte Debussy-

utgaven Oeuvres Completes, publisert en rekke artikler om Debussy som pianist. Pianisten Charles

Timbrell skrev boka French Pianism,4 men Debussy er ikke nevnt der som pianist. I heftet til CD-

utgivelsen Debussy, the composer as pianist, Pierian 0001, finnes det en kort tekst om Debussy som

pianist skrevet av Timbrell.5

Bortsett fra de tidlige bøkene til Debussy-elevene Schmitz, Long og Dumesnil, som

jeg kommer tilbake til i del IV, finnes det ikke stort mer enn disse artiklene som jeg har nevnt. Min

avhandling er den første systematiske behandlingen av de tilgjengelige skriftlige kildene, og en av

de få analysene som er gjort av Debussys pianorullopptak.

1 Hudson s. 340
2 Schonberg s. 363
3 Gerig s. 322
4 Timbrell (1999)
5 Timbrell (2000)
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2 Autensitet og historisk framføringspraksis

Bakgrunn for disiplinen historisk framføringspraksis

Historisk framføringspraksis var en gren av musikkvitenskapen som oppstod som en praktisk

tilnærming til tidlig musikk, det vil si musikk fra middelalderen og renesansen, i løpet av det 20.

århundret. Denne musikken hadde i liten grad vært en del av repertoaret for klassiske musikere, og

man trengte svar på flere spørsmål hvis man skulle framføre denne musikken: Hvilke instrumenter

skulle brukes? Instrumentene fra middelalderen var ikke lenger i bruk, og mange eksisterte ikke

lenger. Musikknotasjonen var annerledes enn den moderne, og måtte tolkes. Når man hadde tolket

notasjonen, kom det problemet at den åpenbart ikke var fullstendig. I middelalderen ble ikke rytmen

notert, men var antakeligvis underforstått. I sekulær musikk er ofte bare en enstemmig melodi

nedskrevet, selv om malerier fra den tiden viser en gruppe musikere som spiller sammen. Hva

skulle de ulike instrumentene spille? Det fantes åpenbart konvensjoner for det som nå var glemt. Alt

dette viste at for å kunne spille den tidlige musikken som ikke lenger var en del av vår tradisjon,

måtte man vite mer enn det som var direkte overlevert i form av musikknotasjon.

Disse problemene kunne overføres også til barokkmusikk. For selv om denne

musikken var levende i vår musikktradisjon, var man klar over at den moderne tradisjonen var en

annen enn den hadde vært. Instrumentene hadde forandret seg betydelig. Pianoet hadde erstattet

cembaloet. Man var også klar over at musikk fra denne epoken hadde andre konvensjoner og

stilidealer enn de i vår tid. Disse forandringene var på 1800-tallet sett på som utvikling og

forbedringer, mens man nå ser på det mer som endringer i musikalsk smak.

I 1889 under verdensutstillingen i Paris vekket pianisten Louis Diémer

oppmerksomhet ved å gi en konsertserie på cembalo.1 I Paris var det interesse for eldre musikk på

denne tiden, men gamle instrumenter som cembalo hadde nok mer en historisk interesse enn en

musikalsk. Tilsynelatende kjente man barokkmusikken ettersom man hadde noter på denne

musikken, og musikere tolket musikken utfra sine forutsetninger og brukte de instrumentene de var

vant med. Det var først etter 1960 at en stor interesse for å forstå tidlige tiders musikk på sine egne

premisser og å framføre den på tidsriktige instrumenter, vokste fram.

Debussy i historisk framføring

Lenge så man en fundamental forskjell mellom musikk fra før 1750, som krevde en historisk

tilnærmingsmåte, og musikk fra Mozart og Haydn og fram til vår tid, som var en del av vår

moderne musikktradisjon ettersom den hadde vært kontinuerlig framført siden den ble skapt. Men

det er nå åpenbart at både antakelsen om en ubrutt framføringshistorie fram til vår tid og om en

1 Timbrell (1999) s. 50
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ubrutt framføringstradisjon ikke holder mål.1 Instrumentene har forandret seg i løpet av denne tiden,

og kanonen av hovedverker er også i stadig forandring. Pianister blir formet av sin tid og forandrer

stil:
Many 20th-century pianists could say that they had studied with someone who studied with
Leschetizky who studied with Czerny who studied with Beehoven who studied with Haydn who knew
Mozart... But this patrimony, while it had indeed been continually handed down from generation to
generation, had not remained unchanged. On the contrary, it is now clear beyond reasonable doubt that
each generation modified what it received from its teachers' generation until the manner of playing
music of the Classical period had been altered almost beyond recognition.2

Etter at man nå har fått et arkiv av innspillinger av klassisk musikk som går tilbake til

begynnelsen av det 20. århundre, har man bevart skiftende framføringspraksis fra hele århundret i

detalj, og det har blitt mulig å studere historiske trender direkte. Dette har blitt gjort av Robert

Philip, og han viser at idealer i framføring av den klassiske musikken gradvis har endret seg også de

siste hundre årene. I tillegg til den historiske interessen studier av historiske innspillinger har, har

de implikasjoner for musikere i dag, sier han:
They demonstrate how the practices of the late twentieth century, including those which we take
entirely for granted, have evolved. The greatest value of this is that it forces us to question unspoken
assumptions about modern taste.3

Vi blir altså tvunget til å innse at våre moderne idealer om framføring av for eksempel Mozart,

Beethoven og Debussy ikke nødvendigvis er absolutte sannheter, men bare et uttrykk for moderne

smak.

Debussy gjorde sine pianorull-opptak i 1912. Dette er fra den tidligste perioden av

musikkinnspillingenes historie, og en historisk tilnærming til framføringspraksis av Debussy skulle

være høyst relevant. Robert Philip påpeker også at opptak fra denne tidligste perioden har en

spesiell betydning som senere opptak aldri vil få: Musikere fra denne tiden var de siste som var

vokst opp i en tid uten lydopptak, i en tid da musikk alltid ble framført 'live', og de kom til

opptaksstudioet med en fundamental annen holdning til framføring av musikk enn den senere tids

studiomusikere hadde. Disse historiske opptakene “bevarer en stil som var utviklet for unike

framføringer framfor et publikum.”4 Senere ble et lydopptak noe annet enn en konsert. Med

redigeringsmuligheter var det mulig å oppnå en perfeksjon som tidligere musikere aldri ville tenkt

seg. Før magnetisk tape ble tatt i bruk, som var først etter andre verdenskrig,5 var alle innspillinger

konsertopptak, i den forstand at de var uredigerte.

1 Winter s. 53
2 Brown & Sadie s. 207
3 Philip s. 1
4 Philip s. 230
5 Day s. 20
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Problematisering rundt autensitet og historisk framføring

Framføring av musikk på en historisk måte med originalinstrumenter og en tilnærming til en

historisk måte å spille på ble ofte begrunnet med at man vil komme tilbake til det opprinnelige, og

dermed få en autentisk framføring. Men hva er autensitet? Kivy mener at autensitet ikke er et

entydig begrep, og at det er problematisk å bruke det på musikkframføring.1

Kivy viser til at autensitet språklig sett kan ha fire betydninger. Det kan bety å komme

tilbake til det opprinnelige, og med det kan man forstå å i en framføring av et verk følge

komponistens intensjoner best mulig. Dette har imidlertid alltid vært et mål for musikere, men

hvordan kan vi vite hva som er komponistens intensjoner for et verk som spilles i dag? Vi har andre

forutsetninger og andre muligheter enn da komponisten levde. Et historisk instrument kan være det

som komponisten ønsket å skrive for, men det kan også være at han ville satt pris på et moderne

instrument hvis han hadde visst om det. Med hensyn til framføring kan det hende at komponisten

ikke hadde definert alle aspekter ved et verk, men med vilje overlot enkelte ting til utøveren. Man

kan også tenke seg at en utøver kunne forstå et verk bedre eller annerledes enn komponisten tenkte

seg. Et musikkverk kan bare fullt ut forstås når det høres, og mange komponister har fått

overraskelser og har forandret sine oppfatninger når de har hørt verket. Dette gjaldt også Debussy,

selv om han var kjent for å være svært nøye med interpretasjonen av musikken sin. Sangeren

Maggie Teyte fortalte i et intervju:
Once, I recall, I sang a passage slightly different from the way in which it was indicated. [Debussy]
looked up quickly, thought a moment, and then said, 'You are right, quite right; that is the way you
should sing it,' and passed on without further comment.2

Philip påpeker at komponister godt kan skifte oppfatninger om verket, og blir selv påvirket av

skiftende trender i framføringspraksis. Hans studie av historiske innspillinger viste at ingen

komponist har en uforandret idé om den rette måten å framføre musikken sin på.3 Dette utfordrer

vår oppfatning av hva et musikkverk egentlig er. Er det virkelig en objektiv enhet skapt av

komponistens intensjoner, som eksisterer i seg selv utenfor tiden, eller er det noe subjektivt som

bare eksisterer når det gjenskapes av oss her og nå?4

Den andre betydningen av autensitet er å følge framføringspraksisen på komponistens

tid. Dette er en historisk tilnærming, der man tar i bruk instrumenter og konvensjoner for

framføring som var i bruk på komponistens tid.

Den tredje måten å forstå autensitet på er å ha som mål å produsere lyder identisk med

de som ble produsert på komponistens tid. Det vil si at man vil gjenskape en framføring som er

identisk med den autenstiske, det vil si den opprinnelige, framføringen. Dette er i praksis bare mulig

med musikk der man har et autentisk opptak av musikken. Kerman mente at der vi har historiske
1 Kivy s. 4
2 Nichols s. 150
3 Philip s. 236
4 Donington s. 119
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opptak, forsvinner problemene rundt autensitet og historisk framføring:
...the whole issue of historical performance tends to evaporate as we approach the turn of the twentieth
century. Historical performance becomes, simply, performance, and once we have sound recordings,
we no longer have to ask what the composer and his contemporaries would have recognised.1

Hvis jeg velger å se på pianorull-opptaket til Debussy som autentisk, kan jeg skape en autentisk

framføring ved å kopiere Debussys framføring i alle detaljer. Det kan reises flere innvendinger mot

dette idealet. Jeg ser bort fra de tekniske begrensningene til pianorull-systemet. Den viktigste

innvendingen, slik som jeg ser det, er om man virkelig skal oppfatte at et verk av Debussy

eksisterer som en ideell framføring, en framføring som alle utøvere bør prøve å nærme seg mest

mulig. Eller åpner komponisten opp for ulike tolkningsmuligheter av et verk? Notasjonssystemet

vårt er slik at det ikke kan notere i detalj alle aspekter ved hvordan musikken utfolder seg, og

kanskje komponisten foretrekker at enkelte ting får stå åpent. Debussy var svært nøye med å notere

hvordan musikken skulle forstås, og begrenser utøveren betraktelig i forhold til det et verk av Bach

eller Mozart gjør. Men det er fremdeles rom for nyanser som ikke kan noteres, og som bare kommer

fram når en utøver gir liv til musikken ved å spille den. En litt annen innvending er om man skal ta

en bestemt innspilling av et verk for å være den eneste riktige. Utøvere vet at en framføring sjelden

går nøyaktig som planlagt. Det uforutsette og tilfeldige spiller alltid en viss rolle, og det er noe av

det som gjør det interessant å framføre musikk. Det vi hører når komponisten spiller, trenger derfor

ikke å være det som er hans oppfatning om verket. Når man i tillegg tar i betraktning at en

komponist ikke nødvendigvis trenger å være en god utøver på sitt instrument, skjønner man at en

innspilling gjort av komponisten selv ikke uten videre må tas for å være autoritativ. Et interessant

spørsmål er om motivasjonen til Debussy for å gjøre innspillinger på pianorull virkelig var å bevare

sin tolkning av disse stykkene for ettertiden, eller om han ikke var så opptatt av akkurat det.

Den fjerde betydningen av autentisk gir en helt annen tilnærming til musikk sett fra

utøverens side. Autentisk kan bety det som ikke er en kopi av noe annet, det som er et uttrykk av

utøveren selv. Autensitet i denne betydningen betyr at utøveren selv må stå inne for det han gjør.

Hvis en utøver kopierer den framføringen han kan høre på et opptak gjort av Debussy, kan det

paradoksalt nok sies å ikke være autentisk, hvis det er en framføring han selv ikke forstår eller

synes noe om.

Denne problematiseringen rundt begrepet 'autensitet' førte til at man gikk bort fra det

og heller brukte termen 'historisk framføring' eller 'historisk informert framføring', og brukte den

tilnærmingsmåten som jeg beskrev som den andre betydningen av 'autensitet'. Begrunnelsen for

historisk framføring er gjerne at man får en ny innsikt i musikken når den spilles på tidsriktige

instrumenter og spillemåter. Kerman argumenter for den historiske tilnærmingen, og mener hvis det

først er viktig å spille notene slik en komponist skrev dem ned, heller enn en modernisert versjon, er

1 Kerman s. 214
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det like viktig å bruke datidens instrumenter og underforståtte konvensjoner (framføringspraksis). Å

tenke annerledes ville være å legge for stor vekt på selve notene, på bekostning av den totale

opplevelsen av musikk.1

Det finnes likevel flere innvendinger mot idealet om å framføre musikk på en historisk

måte. En innvending er om det virkelig er mulig å gjenskape fortiden, å vekke til live en død

framføringstradisjon. Fra tiden før teknikken ga oss muligheten til å gjøre lydopptak, har vi bare

skriftlige og billedlige kilder å støtte oss på. De kan gi oss enkelte hint om hvordan en notert rytme

skal utføres, om det passer med mye eller lite rubato, og andre ting. Slike ting er imidlertid ikke

skrevet ned med tanke på en musikkforsker i det 21. århundret, men for samtiden, og kan lett

feiltolkes når det leses i vår tid. Grieg beklaget seg over pianister som hadde “rubato-influensa”.

Imidlertid viser historiske opptak der han spiller selv at han var betydelig mer impulsiv i sin rubato

enn nåtidens pianister.2 På samme måte må beskrivelser av en metronomisk strikt framføring av

Debussy tolkes i forhold til hvordan datidens pianisters rubato var. Philip's studie viser hvor mye

som er utelatt i skriftlige beskrivelser av framføring, i forhold til det vi kan lære av historiske

opptak. Konvensjoner i samtiden blir ikke skrevet ned, fordi alle tar de som en selvfølge. Philip

påpeker også at musikere fra en tidsperiode ikke er slik som forskere gjerne skulle ønske: De spiller

ikke musikk ut fra et sett med regler som alle er enige om:
Early twentieth-century recordings and documents demonstrate that any literal reconstruction of the
past is impossible. It is not as if players simply had 'rules' which they applied, and which we could
decide to apply too.3

Musikere er alltid en del av sin samtid, og påvirket av musikksmak og konvensjoner som er

ubevisste.

Richard Taruskin, som har vært den mest høyrøstede kritikeren av idealene til den

historiske bevegelsen, har advart utøvere mot å støtte seg for mye til musikkforskningen, som aldri

vil kunne gi et fullstendig bilde av musikken slik den var framført. Han mener at når musikk skal

gjenskapes, er musikernes intuisjonen alltid nødvendig.4 Howat har også påpekt hvor viktig

musikalsk intuisjon er når et musikkverk skal gjenskapes:
What we scientifically trust least, our musical feeling, remains the strongest and final link to what the
composer sensed and heard before subjecting it to notation.5

Det samme hevdet pianisten Alfred Brendel:
To understand the composer's intentions means to translate them into one's own understanding. Music
cannot 'speak for itself'. The notion that an interpreter can simply switch off his personal feelings and
instead receive those of the composer 'from above', as it were, belongs to the realm of fable. What the
composer actually meant when he put pen to paper can only be unravelled with the help of one's own

1 Kerman s. 189
2 Benestad & Schjelderup-Ebbe s. 29, CD Simax PSC 1809
3 Philip s. 235
4 Kerman s. 200
5 Howat (1995) s. 3
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intellect, one's own refined ears.1

En annen innvending mot historiske framføringer, som tross alt har hatt suksess de

siste tiårene, er om det egentlig er fortidens praksis de gjenskaper. Taruskin mener at den historiske

bølgen har vunnet sin posisjon ved at den er nyskapende, og ikke at den er historisk.2 Historisk

forskning vil alltid være vår tids konstruksjon av fortiden. Men det er ikke bare en subjektiv

konstruksjon siden man tross alt har historiske kilder å bygge på. Taruskin mener likevel at den

såkalte historiske måten å spille barokk og wienerklassisk musikk på har utviklet en egen stil som

er karakteristisk for vår tids smak. Philip er inne på det samme:
On the whole, modern musicians who try to reconstruct the styles of the past adhere quite closely to
modern notions of clarity and control, however much they may apply certain rhythmic rules of
particular periods.3

Det strikte og klare stilidealet som har blitt en stereotypi på den historiske stilen, kan sies å være

typisk for vår tids perfeksjonisme. Blant annet de historiske innspillingene som Philip undersøkte,

tyder på at dette ikke var det viktigste i tidlige tider. Dette fører over til en tredje innvending,

nemlig om vi egentlig ønsker å gjenskape en historisk måte å spille på, hvis det i det hele tatt er

mulig. Philip sier videre:
 A player of today would have the greatest difficulty learning to play with the casual and flexible
approach to short notes with which early twentieth-century players were brought up, and the same
would be true of old-fashioned rubato with its dislocation of melody and accompaniment.4

Forandringene i framføringspraksis de siste hundre år har i henhold til Philip ført til økende krav

om presisjon og klarhet. Hvis vi skal gjenskape en historisk stil, så vil det si å gi avkall på disse

kravene:
It is impossible to draw a clear distinction between competence and style. A rhythm which now
sounds unclear or slapdash would be judged incompetent or under-rehearsed by a modern listener, but
would not necessarily have seemed so to an early twentieth-century audience.5

De fleste vil være enig i at den udefinerte kvaliteten inspirasjon og musikalitet er det

som er det viktige ved framføring av musikk, og hva er da begrunnelsen for å søke en historisk måte

å framføre musikk på? Som Malcolm Bilson har påpekt, må det viktigste målet for utøvere være en

best mulig framføring av musikken:
I would like to hope that it is not the sound of the instrument that pushes the [historical performance]
movement forward, but rather the searching for an ever-better interpretation of the music...6

Historisk kunnskap bør ikke komme i veien for en god framføring av musikken, og vil heller ikke

1 Brendel s. 25
2 Lawson s. 14
3 Philip s. 235
4 Philip s. 235
5 Philip s. 232
6 Kerman s. 217
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gjøre det så lenge utøveren ikke glemmer hva musisering dreier seg om. Dette synet deles av

mange, for eksempel Donington:
The only guarantee is good musicianship, but no one becomes any the more musical for remaining
ignorant of the evidence.1

Debussys eget syn

Debussy kom i tekstene sine noen ganger inn på problemstillingene rundt historisk autentisk

framføring av musikk. I samtale med Victor Segalen om en oppsetning av Rameau's “Hippolyte et

Aricie” viser han at han var bevisst på at et historisk verk burde spilles på en stilriktig måte:
Not a good production at the Opera. Not in the rhythm of the work. You only have to look at a portrait
of Rameau to see that everything needs to be controlled and clean – And they don't play it in period
style, with that element of fantasy and convention, but like a modern piece.2

Det er også klart at han var oppmerksom på farene ved en pedantisk 'riktig' framføring. Musikken

må leve. Han husket om sin gamle pianolærer at hun
...played [Bach] as no one does nowadays, making him live (just because Bach wore a wig, is that a
reason to bewig his music as well?)3

Jeg skal si mer om Debussy's syn på komponistens intensjoner og utøverens frihet senere.4

Begrunnelse for å studere Debussys framføringspraksis

Den franske pianisten Pascal Rogé kom i et intervju med følgende  utsagn: “Certainly if I met

Debussy I'd want to talk about a lot of things, but not how to play his music.”5 Grunnen han oppgir

er at det komponister har å si bare begrenser tolkningsmulighetene og legger bånd på utøveren. Noe

av det fasinerende ved framføring av musikk er hvordan hver utøver kan spille på sin individuelle

måte. Taruskin hevdet også at vår tids bestrebelser på å nærme oss komponistens intensjoner, vitner

om en infantil avhengighet hos moderne utøvere.6 Når jeg likevel ser det som verdifult å studere

Debussys framføringspraksis, så har det flere grunner.

– For det første har det i seg selv historisk interesse å dokumentere hvordan Debussy, som har

komponistens autoritet, selv spilte eller tenkte seg pianomusikken sin spilt.

–  Selv om jeg ikke ønsker å begrense tolkningsmuligheter i Debussys musikk, mener jeg at studie

av Debussy som pianist vil gi meg større innsikt i musikken i seg selv. Jeg mener at

forestillingen av et musikkverk alltid er tett forbundet med en framføring, og at pianomusikken

til Debussy avhenger av hvordan Debussy selv var som pianist.

1 Donington s. 118
2 Nichols s.147
3 Nichols s. 148
4 Kapittel 10
5 International Piano september/oktober 2002, s. 46-51
6 Lawson s. 14
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– Imidlertid er jeg ikke ute etter en ideel tolkning av bestemte verker av Debussy. En stilstudie av

interpretasjon kan fange inn noe av en tidstypisk stemning og karakter, og også komponistens

særegne spillestil, mer generelt, uten at man låses fast i detaljer.

– En beskrivelse av Debussys framføringspraksis mener jeg ikke skal være normativ, men det vil

være en beskrivelse av én pianists individuelle stil. Målet mitt er ikke å forstå hans tolkning som

en fasit. Jeg tror ikke at Debussy selv ville at alle skulle spille på samme måte som han.

Debussys stil kan tvert i mot sees på som en inspirasjon, og en studie av denne stilen kan derfor

åpne opp for flere muligheter for pianister, i stedet for å begrense.

Man kan lett trekke den slutningen at historisk kunnskap bare vil begrense utøverens

kreativitet, men det mener jeg er feil. Ny kunnskap om historisk framføring kan få utøvere som er

kommet inn i et spor av vane til å se nye muligheter. Et eksempel er vibrato hos strykere som et

virkemiddel. Før 1900-tallet var vibrato et ornament og kunne dermed få en stor effekt der det var

brukt. Hos senere utøvere ble vibrato en konstant del av klangen, og dermed mistet man det som et

virkemiddel. For pianister kan en forståelse av den mer utstrakte bruken av rubato i tidligere tider

være en berikelse av ekspressive virkemidler. Bowen påpeker også at gamle innspillinger kan vise

oss nye måter å spille gamle verk på:
More importantly, however, these studies of performance deepen our awareness that other styles exist
and that our conventions of interpretation are merely that: conventions.1

En innspilling av Debussy viser oss ikke en fasit for hvordan tempoet skal varieres i hvert stykke,

men hvor mye variasjon som er tillatt innenfor stilen.2 Målet mitt med denne studien er at den ikke

skal legge en demper på kreativiteten hos meg som utøver, men at den tvert i mot skal være

berikende og inspirerende.

1 Bowen s. 442
2 Bowen s. 442
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Del II – Debussys stil i kontekst

For å få en forståelsesbakgrunn for Debussys individuelle stil som pianist, vil jeg her se på først den

særegne franske pianostilen, som var framtredende i de årene Debussy ble formet som pianist, og så

generelle trekk ved pianospill på begynnelsen av 1900-tallet.

3 Fransk pianisme

Det er naturlig å se stilen til Debussy, som følte en sterk nasjonal tilknytning, på bakgrunn av fransk

pianisme. Fransk pianisme er et begrep for pianister, som sier noe om at det finnes en egen tradisjon

for pianospill i Frankrike. Brigitte Engerer, født 1952, forteller at fremdeles da hun studerte hadde

franske pianister visse karakteristiske trekk:
At the time I was studying, you might ask a Russian pianist and a French pianist to play the same work
with an exact observance of the nuances, and you would get two very different interpretations.1

I dette kapittelet støtter jeg meg hovedsaklig på Charles Timbrell's bok om fransk pianisme.2

Termen “pianisme” står for ideer om teknikk, spillestil og musikalske idealer med hensyn til

pianospill.

Pariskonservatoriet

Paris-konservatoriet var den klart viktigste utdanningsinstitusjonen innenfor musikk i Frankrike på

den tiden. Den var allerede da en gammel og tradisjonsrik institusjon med aner tilbake til slutten av

1700-tallet, eldre enn de fleste andre musikk-konservatorier. Dette forklarer i seg selv ikke hvorfor

Frankrike hadde en egen tradisjon innenfor pianospill, særlig ettersom Paris hadde et svært

internasjonalt miljø. I første halvdel av 1800-tallet var Paris et senter for pianistene i Europa;

mange bodde der fast, og så og si alle de store pianistene spilte, studerte eller underviste der.3 Alle

professorene ved konservatoriet var imidlertid franske, ettersom fransk statsborgerskap var et krav.

Det oppstod etterhvert metoder og visse ideer om pianospill som gikk igjen, særlig ettersom lærerne

som regel var tidligere studenter ved konservatoriet.4

Charles Timbrell påpeker at det vokste fram en egen tradisjon og tilnærmingsmåte til

pianospill, distinkt fra de rådende metodene i resten av Europa:
The teaching of Liszt, Anton Rubinstein, Leschetizky, and their disciples had almost no impact in
France because of the Conservatoire's ingrown system, which guaranteed adherence to its own
methods of teaching.5

1 Timbrell (1999) s. 233
2 Timbrell (1999)
3 Timbrell (1999) s. 26
4 Timbrell (1999) s. 256
5 Timbrell (1999) s. 253
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De nye ideene om pianospill som kom fra Liszt, Rubinstein og Leschetizky fikk en enorm

innflytelse på pianister overalt, men altså ikke i Frankrike, og det kan kanskje forklares med at

konservatoriet allerede hadde en lang historie og en sterk tradisjon.

Timbrell peker ut særlig tre innflytelsesrike personligheter som bidro til tradisjonen

ved konservatoriet: Pierre Zimmermann, som underviste der i perioden 1816-1848, hans elev

Antoine-Francois Marmontel, som underviste i perioden 1848-1887, og Louis Diemer, som var elev

av Marmontel og underviste i perioden 1887-1919. Schonberg understreker også den innflytelsen

som Zimmermann og Marmontel hadde:
The spooks in the castle of French music are Henri Herz, Pierre Zimmermann and Antoine Francois
Marmontel. Their influence is still felt, for through them came a continuity of teaching at the Paris
Conservatoire...1

Debussy studerte pianospill med Marmontel fra 1872 til 1879. Marmontel var også overhode for

piano-avdelingen ved konservatoriet, og en svært innflytelsesrik lærer gjennom 40 år. Han forfattet

et par pianometoder: Le mécanisme du piano og École de mécanisme et d'accentuation, som består

av ulike teknikk-øvelser.2 Han skrev også boka Les Pianistes célèbres, hvor han beskrev mange

pianister fra sin samtid. Her kan man få en innsikt i hans ideer om undervisning:
[...] the possession of a good mechanism, backed by study of the independence of the fingers and of
good, firm articulation, should always precede education in phrasing, taste and style. [...] There is
confusion and danger in shaping young students too early to a style that, for them, is abnormal, the
parody of feelings that they can neither understand nor explain. It incites them to affectation, to
mannerism [...]3

Ut fra dette kan man se at Marmontel la vekt på teknikk fra begynnelsen av, og spesielt god

fingerteknikk og artikulasjon. Vi ser også at “god smak og stil” er viktig for ham.

Marmontel øvde likevel antakeligvis liten innflytelse som pianist. Han viet seg til

undervisnig, og underviste ofte elleve timer om dagen. Følgelig var han ikke en aktiv konsert-

pianist. En tidligere elev av Marmontel ga en interessant beskrivelse av ham som lærer:
Marmontel [...] was the patriarch of the piano. Perhaps he had at one time been a virtuoso; he was now
not even a pianist. At any rate none of us had ever heard him play. The most he would sometimes do,
and even this was difficult for him, was to play a run, illustrate a fingering, or the value or accent of a
note, but it was done so clumsily that he himself was the first to smile. But how he made up for this
shortcoming in his lessons! In everything he did he showed impeccable style. He loved music, and he
loved us too for what we meant in music for him, this old master surrounded by his apprentices.
Sometimes he would grasp his long beard with his two hands, pulling at it as if to lengthen it still
more. His eyes half closed, he would utter deep sighs, muttering to himself, 'Oh mon Dieu! Oh mon
Dieu!' It seemed as if he were calling on the heavens to witness our blunders and the suffering we were
causing him, though he tried his best to conceal it. With the slightest sign of intelligence on our part,
on the other hand, his face would invariably light up.4

Vi får imidlertid her vite lite om eventuelle metoder han benyttet, eller ideer om pianospill. Han

1 Schonberg s. 455
2 Timbrell (1999) s. 49
3 Timbrell (1999) s.49
4 Gerig s.318
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viste imidlertid “uklanderlig stil”. Stil og god smak er noe som går igjen i beskrivelser av franske

pianister.

Definisjon av fransk pianisme

Hva som kjennetegnet den franske pianismen skal jeg her prøve å definere. Timbrell beskriver den

med ordene “clarity, elegance, and sobriety of expression”.1  Schonberg bruker ordene “neatness,

precision, elegance”.2 En egen fransk pianisme kan ha en sammenheng med noe eget ved det

franske folkelynnet, og Schonberg har gitt denne definisjonen av det franske pianistiske lynnet:
Something in french training – and, perhaps, in the french character – seems to inhibit instrumental
flamboyance a la Liszt or Paderewski. To this day the french style has remained one of suppleness, of
elegance and logic, of finger technique in the classic style (from the hand and wrist rather than from
arm and shoulder, resulting in the clear but percussive tone in fortissimo passages that so many French
pianists display.3

Den franske teknikken blir altså satt opp mot en teknikk som tar i bruk arm og skulder. Bruk av

arm, og avslapning og vekt i armen ble etterhvert helt sentralt innenfor pianoteknikk.4 Dette var hva

'alle' pianister snakket om fra 1880 og framover, og var en teknikk som kom fra store piano-

virtuoser som Franz Liszt og Anton Rubinstein. Den nye teknikken ble nødvendig fordi mye av den

romantiske musikken krevde mer styrke og vekt, og samtidig ble pianoene tyngre å spille på. Men

dette fikk ikke den betydningen i Frankrike som i andre land. Den franske teknikken avhenger mer

av fingre og håndledd, og man spiller ikke 'helt ned i tangentene'. Til gjengjeld oppnår man en

letthet og hurtighet, og en særegen eleganse.

Et sentralt begrep som går igjen for å beskrive den franske teknikken er jeu perlé.

Timbrell beskriver det slik:
[...] The french style of playing known as the jeu perlé: Rapid, clean, even passage work in which each
note is bright and perfectly formed, like each pearl on a necklace. This style, which requires the utmost
equality of touch and an unforced tone that is controlled entirely by the fingers, has been a prime
concern of the French school from Adam to such later pianists as Saint-Saëns, Marguerite Long, Isidor
Philipp, and their students.5

Timbrell mener den franske pianoteknikken reflekterer idealene til “clavecinistene”, og nevner

stilen til pianistene Saint-Saëns (1835-1921), Francis Planté (1839-1934) og Raoul Pugno (1852-

1914) som representativ. Disse pianistene var alle etablerte da Debussy fikk sin undervisning ved

konservatoriet. De rakk også å gjøre noen innspillinger.6

Timbrell beskriver Saint-Saëns' stil som presis, kvikk og med en klar finger-teknikk.

Han leverer glitrende skalaer og arpeggioer på overflaten av tangentene. Oktavene blir spilt fra

1 Timbrell (1999) s. 47
2 Schonberg s. 281
3 Schonberg s. 284
4 Schonberg s. 292ff, Gerig s. 329ff
5 Timbrell (1999) s.38
6 se Timbrell (1999) s. 52ff
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håndleddet og nær tangentene, og lyder derfor tynt.1 Schonberg framhever en tendens til å spille

fort, og karakteriserer stilen som en med beydelig fleksibilitet, noe tørr og litt emosjonelt

tilbaketrukket.2 Saint-Saëns kan derfor sies å være et typisk eksempel på den franske piano-

virtuosen. Han har den spesielle franske teknikken, der fingre og håndledd er viktig. Dette gir den

franske virtuositeten; overfladisk, lett og rask.

Saint-Saëns gjorde i sin ungdom bruk av den såkalte “guide-mains”. Dette var en av de

mange tekniske innretningene som kom på midten av 1800-tallet for å forbedre en pianists teknikk.

Den skulle holde armen i ro, sikre riktig håndstillingslik at fingrene bedre kunne utvikle seg. Han

skrev senere om dette, og sa da også litt generelt om pianoteknikk:
This system is excellent for forming the young pianist in the execution of works written for the
clavecin and for the earliest pianofortes, of which the notes spoke without effort on the player's part,
though insufficient for modern works and instruments. It is thus, however, that we should begin
developing first firmness of touch and weight of the forearm and that of the arm. It was not only
strength of finger that one acquired by this method, but also the production of tone-quality by the
fingers only, a precious expedient that has become rare in our days.3

Av dette kan vi se at bildet må nyanseres litt; Saint-Saëns er klar over betydningen av armen i

pianoteknikk. Men han framhever likevel fingerteknikk som særdeles viktig.

Francis Planté var en av de mest anerkjente av de franske pianistene. Han var avsluttet

studiet ved konservatoriet da han var 11 år gammel, og ble raskt anerkjent. Marmontel beskrev han

slik:
The suavity and charm of sound, exquisite delicacy of touch, brio and clarity of hard and brilliant
passages, the extravagant bravura that the eleven-year-old boy executed...4

Virtuositet blir altså framhevet, men også klang.

Raoul Pugno's teknikk blir beskrevet av Schonberg som lett og fleksibel:
His passagework is limpid, always clearly etched and accurate, and there is an incredible deftness of
execution. In Chopin's Berceuse he employs imaginative pedal effects...Here and there the playing has
mannerisms that are not admissible today, such as a tendency to rush phrase endings or insert ritards.5

Marguerite Long videreførte den typiske franske pianismen. Hennes skole var kjent for

fokuseringen på fingerteknikk. I sin piano-metode Le Piano beskriver hun fransk pianisme slik:
In spite of the diverse temperaments of our great virtuosos, one can observe certain common features
among them. Pianists as different as Planté, Diémer, Pugno, Risler, Saint-Saëns, and Delaborde were
united by an innate kinship of technique and style made up of clarity, ease, moderation, elegance, and
tact. French playing is lucid, precise, and slender. If it concentrates above all on grace rather than
force, preserving especially its equilibrium and sense of proportion, it does not bow to any other in its
power, profundity, and inner emotion.6

1 Timbrell (1999) s.52-53
2 Schonberg s.284
3 Gerig s.136
4 Schonberg s. 285
5 Schonberg s.289
6 Timbrell (1999) s.251
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Hun poengterer altså at fransk pianisme ikke mangler noe når det gjelder kraft, dybde og

inderlighet, men at hun gjør det, viser vel at nettopp det var en kritikk mange franske pianister fikk.

Jean-Philippe Collard påpekte i et intervju i 1986 at man nå har gått vekk fra den

gamle franske måten å spille på, nettopp fordi den manglet noe:
The old french school hasn't really existed since Long died in the mid-1960s. And happily so, for it
was a very poor school! It was just finger technique. Saint-Saëns, Philipp, and so on. It was only
suitable for a tiny bit of the vast panorama of piano literature. Sixty or seventy years ago, yes, there
was a particular way of playing the piano that was “French”.1

Magda Tagliaferro, som var elev av Cortot, forteller at han var en som brøt med den franske

pianismen:
Cortot didn't care for the technique of his teacher, Diémer. At that time, Diémer and the Marmontels
[father and son] had firmly established the notion of fast, super-articulated playing; light, transparent
sounds produced with minimal wrist and arm motion. The fingers were high, but they never really felt
the bottom of the keybed! Marguerite Long inherited and passed on that style: fast, digital playing that
was semi-legato and without much pedal. The sound was thin and uninteresting.2

Hun beskriver altså den franske stilen på samme måte, som en stil med letthet og klarhet, men på en

negativ måte, fordi det man mistet, var klang. Flere har nevnt at den franske pianismen var

tilbakeholdt i uttrykket. Schonberg antydet at noe i det franske lynnet  motsetter seg en veldig

utadvendt og pompøs pianisme. Dette henger kanskje sammen med de andre kvalitetene ved fransk

pianisme, som er eleganse, noe sofistikert og ikke vulgært, og dermed en viss distanse.

Jeg vil oppsummere den franske pianismen med følgende punkter, som selvfølgelig er

et forenklet bilde, men som likevel sier noe om det karakteristiske:

– En teknikk som avhenger spesielt mye av fingre håndledd

– En virtuositet, jeu perlé, som er kvikk og overfladisk framfor dyp og inderlig

– tynn klang, lite pedal

– En egen fransk eleganse og sjarm

– Et moderat og tilbakeholdt uttrykk, logikk og klarhet.

Debussy og fransk pianisme

På Debussys tid fantes det altså en karakteristisk fransk skole innenfor pianospill, og han var også

selv svært opptatt av det franske i sitt musikkestetiske syn. Debussy beskrev det franske musikk-

lynnet slik:
this clearness of expression, this conciseness and precision of form, both of which are the very
qualities peculiar to French genius.3

1 Timbrell (1999) s. 225
2 Timbrell (1999) s. 103
3 Lesure (1977) s. 112
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For Debussy var 'god smak' et svært viktig kriterium for kunst. Han skrev en artikkel om 'god smak'

i musikk, og at dette gjelder alle sjangre av musikk.1 Debussy var også opptatt av den franske

barokkmusikken, og mente at den på den beste måten eksemplifiserte den franske stilen:
We have, however, a purely French tradition in the works of Rameau. They combine a charming and
delicate tenderness with precise tones and strict declamation in the recitatives – none of  that affected
German pomp, nor the need to emphasize everything with extravagant gestures or out-of-breath
explanations...2

Idealet om den franske elegansen, og klarhet og presisjon deler han med representantene for den

franske pianismen, men likevel vil avhandlingen min vise at stilen til Debussy skilte seg ganske

mye fra de typiske franske klaver-virtuosene.

1 Grayson s.31
2 Lesure (1977) s. 112
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4 Historisk perspektiv

Når man lytter til plateinnspillinger fra begynnelsen av 1900-tallet, får man umiddelbart en

forståelse av at denne tidens musikere representerer en helt annen stil enn den moderne stilen. Som

Robert Philip påpeker, så var slike gamle innspillinger inntil ganske nylig betraktet mest som

kuriositeter som i beste fall hadde fortidens sjarm, men som ikke kunne lære moderne musikere

noe.1 Men det er opplagt at disse innspillingene har bevart den tidens stil og framføringspraksis på

en unik måte, en stil som i dag er glemt.

Pianister som gjorde innspillinger på begynnelsen av 1900-tallet viser tydelig at

karaktertrekk som utstrakt bruk av fri rubato, arpeggiering av akkorder, og det å spille høyre hånd

ikke samtidig, men etter venstre, var mye mer framtredende enn de er i dag. Pianister på den tiden

hadde dessuten et mye friere forhold til notene, enn man har i dag.

Robert Philip er en av de som har undersøkt disse aspektene ved framføringspraksis på

begynnelsen av 1900-tallet systematisk gjennom å studere tidlige innspillinger, og som har trukket

konklusjoner om den generelle utviklingen i framføringspraksis fra denne tiden og fram til i dag.

Karaktertrekk ved framføring på begynnelsen av 1900-tallet

Philip fokuserer på tre aspekter ved framføring som i følge han har forandret seg mye i løpet av

første halvdel av 1900-tallet. Disse aspektene er:

– tempo og rytme

– vibrato

– portamento (glissando)

De to siste aspektene har naturlig nok ingen direkte relevans for pianoframføring.

Philip påpeker at tempo og rytme er det mest grunnleggende aspektet ved en musikk-

framføring, og sier at holdningen til tempo og rytme har forandret seg svært mye gjennom 1900-

tallet:
To a late twentieth-century listener, recordings from the early part of the century at first sound
rhythmically strange in a number of ways. They seem hasty, slapdash and uncontrolled, in a manner
which now sounds incompetent.2

Det slurvete inntrykket som tidlige innspillinger kan gi, har imidlertid mye med stil å gjøre, hevder

Philip. Det litt tilfeldige og hastige inntrykket kommer delvis av raske tempo, og delvis av en

tendens til å legge mindre vekt på rytmiske detaljer, enn moderne framføringer, og mer vekt på det

uttrykksfulle i musikken. Man hadde en mer tilfeldig tilnærming til tonelengder og et mer fritt

forhold mellom melodi og akkompagnement. I tillegg var tempoene mer fleksible. Det å skynde seg

1 Philip s. 1
2 Philip s. 6
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i kraftige og sterke partier blir i dag gjerne regnet som å være ukontrollert, mens det den gangen var

viktig for et musikalsk uttrykk.

Fleksibilitet i tempo

Både skriftlige kilder og plateinnspillinger indikerer at det var vanlig på begynnelsen av 1900-tallet

å forandre tempoet innenfor en sats, mer enn det som er indikert i notene.1 Men innspillinger viser

oss i hvilken grad dette ble gjort, og hvordan det ble gjort.

Kontrastene mellom tempoene var vanligvis større enn i dag, man brukte et større

spekter av tempi. I satser med kontrasterende stemninger, ble dette understreket ved

tempoforandringer. Lyriske og ettertenksomme passasjer ble spilt saktere, og energiske passasjer

hurtigere.2 Dette kunne bidra til å klargjøre den formstrukturen.3 Trenden med å sakke tempoet i

lyriske passasjer har holdt seg til i dag, selv om det blir gjort mer subtilt, men det å øke tempoet i

energiske passasjer er i dag ikke så vanlig som det var.

Maksimumtempoene var høyere tidligere, og dermed ble verkene generelt spilt

raskere. Hurtige satser ble tidligere spilt svært hurtig.

Tempo rubato

En frase ble gjerne spilt med en gradvis accelerando og rallentando. Denne type rubato oppstod i

følge Hudson i klavermusikk rundt 1800,4 og var utstrakt brukt på begynnelsen av 1900-tallet. Man

mente at det var viktig at rubatoen var balansert, slik at en accelerando ble 'betalt tilbake' med en

rallentando. Hudson påpeker at tempoet ofte ble akselerert i forbindelse med en crescendo, og

ritardert i en decrescendo.5 

Tenuto eller agogikk – det å fremheve viktige toner, og å ta retoriske pauser – kan

man også kalle deklamatorisk rubato. Agogikk er mye brukt også blant moderne musikere. Philip

hevder imidlertid at tidlig 1900-talls-praksis skiller seg fra den moderne ved at den agogiske

aksenten følges umiddelbart av en forkortet tone, slik at aksenten blir understreket, men frasen som

helhet ikke blir trukket ut.6 Dette kunne også føre til at jevne noteverdier ble tilnærmet punkterte

rytmer, og minner om den barokke praksisen med notes inégales. I moderne praksis vender man

imidlertid gradvis tilbake til tempo etter en agogisk aksent. Moderne spill blir dermed mykere, og

virker mindre livlig eller impulsivt. Philip fant også en type rubato som ikke brukes i dag: Ofte ble

den siste tonen av en sekvens forkortet, slik at musikken uventet 'hopper' inn i neste taktslag.7

1 Philip s. 15
2 Philip s. 16
3 Hudson s. 330
4 Hudson s. 139
5 Hudson s. 331
6 Philip s. 48
7 Philip s. 56
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Philip konkluderer med at tidlige innspillinger viser en livligere bruk av rubato:
If we now find some old-fashioned rubato clumsy and eccentric, perhaps a musician from the early
twentieth century would find modern playing lacking that life and rhetorical eloquence which rubato
was supposed to create.1 

Punkterte rytmer

Philip fant en generell tendens til i punkterte rytmer å forlenge den lange noten, og å forkorte den

korte, og gjøre den lett.
To a late twentieth-century listener, the effect is a rather casual, 'throwaway' style of rhythm, because
short notes, whether single or in groups, tend to receive less emphasis and clarity of definition than we
expect in modern performances, and because the practice of shortening short notes often leads to
acceleration. It also produces a tendency to overdot dottet rhythms.2 

Det har lenge vært kjent at i 1700-talls musikk ble en punktert rytme ikke alltid tolket bokstavelig.

Når den opptrer mot trioler blir den ofte tolket som en triolunderdelt rytme. Denne praksisen holdt

seg til en viss grad utover 1800-tallet, som hos Schubert og Chopin, noe man kan se ut fra selve

notasjonen.

Philip viser til en rekke eksempler fra musikk fra rundt 1900, hvor han mener en

punktert rytme kanskje må overpunkteres, for å passe inn med akkompagnementet.3 Han trekker

den konklusjonen fra tidlige innspillinger at man hadde en fleksibel holdning til punkterte rytmer,

og at de ofte ble utført overpunktert. Dette var et utbredt aspekt ved tidens framføringspraksis, og i

så stor grad tatt for gitt at det nesten ikke er nevnt i skriftlige kilder.

Hurtige noter

I tillegg til overpunktering av punkterte rytmer, ble gjerne grupper av raske noter spilt raskere enn

de skulle være, og lange noter spilt langsommere.4 Vi vet ikke hvordan Debussy forholdt seg til

dette, men Ravel uttalte at de hurtige notene i åpningen av i Oiseaux Tristes ikke skulle spilles

strikt, men raskere, for å få fram den rette karakteren.5

Rytmisk separering

Philip viser at flere kilder beskriver en type rubato der akkompagnementet er stødig, mens

melodirytmen er fri, og dermed rytmisk uavhengig av akkompagnementet. Brown kaller dette

klassisk rubato.6 Taktslaget skal forbli regelmessig, selv om melodien modifiseres for å vise

ekspressivitet, og det er derfor noe annet enn den senere rubatoen, der man har en genuin forandring

av pulsen. En klassisk rubato var imidlertid fremdeles et ideal for for eksempel Chopin.7

1 Philip s. 69
2 Philip s. 70
3 Philip s. 74
4 Hudson s. 331
5 Perlemuter & Jourdan-Morhange s. 21
6 Brown (1999) s. 376
7 Hudson s. 189
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Det ble imidlertid gjort studier allerede i 1920-årene av pianoruller innspilt av kjente

pianister, som viser at akkompagnementet som regel ikke er jevnt i denne typen rubato, selv om

melodien spilles asynkront med akkompagnementet.1 Denne asynkroniseringen skaper en illusjon

av melodisk uavhengighet, noe som var ment å gi melodien mer ekspressivitet. Philip påpeker i alle

fall at mens rytmisk forskyvning av melodien fra akkompagnementet i dag gjerne blir sett på som

unøyaktig spill, så var det på begynnelsen av 1900-tallet et mye brukt virkemiddel. En meloditone

som skulle understrekes ble da som oftest forsinket i forhold til akkompagnementet. Hudson mener

at dette var noe alle de berømte pianistene på denne tiden benyttet seg av, selv om mange, for

eksempel Josef Hofmann, advarte mot det.2 Man så gjerne ned på denne praksisen, særlig ettersom

det var et virkemiddel som lett utartet seg til en ubevisst uvane hos enkelte pianister, slik at høyre

hånd konsekvent ble spilt etter venstre, og det ble etterhvert raskt regnet som gammeldags.

Arpeggiering av akkorder

Hyppig arpeggiering av akkorder var også et trekk ved framføringspraksis på begynnelsen av 1900-

tallet. Hudson identifiserer seks ulike grunner for at en akkord ble arpeggiert:3

– For å gi en dolce kvalitet til akkorden

– For å understreke en viktig tone eller akkord

– En oktav kunne arpeggieres for lettere å aksentuere den øverste tonen

– For å gi rytmisk snert

– For å signalisere en rallentando

– I tillegg kunne enn akkord arpeggieres nedover for å understreke en basstone, men svært sjelden.

1 Philip s. 45
2 Hudson s. 334
3 Hudson s. 332
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Del III – Beskrivelser av Debussy som pianist

5 Debussys pianistiske karriere

Debussy er ikke kjent først og fremst som pianist. Jeg vil her se på hvordan karrieren hans som

pianist egentlig var. Det er velkjent at han tidlig bestemte seg å oppgi ideen om å bli konsertpianist

til fordel for komposisjon. Likevel er det verdt å merke seg hvilket talent han hadde som pianist.

Debussy var født 22. august 1862. Han fikk litt pianoundervisning i sin barndom, men

kom ikke fra noen musikerfamilie. I mai 1871 ble han oppdaget av Madame Mauté de Fleurville,

som etter å ha hørt ham spille, fant ut at han måtte bli musiker. Hun tok seg av han og undeviste han

litt over et år. 22. oktober 1872 ble han tatt opp til det prestisjetunge Conservatoire de Paris. Da var

han bare ti år gammel, og en av de yngste.1 Han ble elev av den seksti år gamle Antoine Marmontel,

som var en svært innflytelsesrik mann. Han hadde ikke bare undervist der i 40 år, men var også

leder for piano-avdelingen ved konservatoriet.2

For å få et inntrykk av hvilket nivå Debussy hadde som pianist ved konservatoriet, kan

man se på pianokonkuransene som han deltok på. Det var konkuranser hvert år i mange ulike

disipliner, og pianokonkuransen var den eneste offentlige. I 1874 spilte han Chopins andre

pianokonsert (1. sats), i 1875 Chopins ballade i g-moll, i 1876 Beethovens sonate opus 111 (1. sats),

og i 1877 Schumanns sonate i g-moll (1. sats).3 Denne siste konkuransen fikk han 2. pris for,

konservatoriets nest høyeste utmerkelse, og han var fremdeles bare 15 år gammel.4 Han deltok i

pianokonkuransen de to følgende årene, men uten suksess, og avsluttet pianostudiene sommeren

1879. Det virker som om han allerede hadde vendt seg mest mot komposisjon.

I disiplinen 'accompagnement au piano' ble Debussy i 1880 tildelt 1. pris. Konkuransen

bestod av fem prøver som ble gjort uten forberedelser: realisering av generalbass, improvisert

akkompagnement av en gitt melodi, transponering av et stykke,  redusering av et orkesterutdrag, og

akkompagnering av en instrumental melodi.5 Dette viser Debussy som en framragende praktisk

pianist, og han brukte antageligvis allerede pianoet mest som et instrument og hjelpemiddel som

han trengte som komponist.

Debussy var i somrene 1880, 1881, og 1882 ansatt som pianist hos russiske Nadezhda

von Meck, etter anbefaling fra Marmontel. Han skulle spille pianoduetter med Von Meck,

akkompagnere datteren Julia, som var sangerinne, gi pianotimer til datteren Sonja, teoritimer til

1 Lockspeiser (1962) s. 25
2 Timbrell s. 49
3 Clevenger s. 318
4 Clevenger s. 343
5 Clevenger s. 349
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sønnen Alexander, og spille i en trio sammen med en fiolinist og en cellist.1 

Debussy møtte Franz Liszt i Roma i november 1885, da Liszt besøkte Prix de Rome-

vinnerne. Vi vet at Liszt spilte for Debussy2, og at Debussy og medstudenten Paul Vidal blant annet

framførte Valses Romantiques av Chabrier for Liszt.3

Som ung mann i Paris hadde Debussy strøjobber som akkompagnatør, og han hadde

noen elever som han underviste i piano og teori. Det var dette han hadde å leve for, i tillegg til det

han ble støttet med fra venner.

Debussy var, som mange andre unge kunstnere, tiltrukket av det berømte utelivet i

Paris. Han besøkte ofte cabaretene på Montmartre. Chat noir åpnet desember 1881, og Debussy var

en av pianistene som spilte der.

12. mai 1893 skulle Wagners die Walkürie framføres for første gang i Paris. For å

hjelpe publikum til å forstå det ga dikteren Catulle Mendès et foredrag om Das Rheingold, som ble

illustrert av tallrike musikkeksempler. Disse ble framført av seks sangere og to pianister som spilte

orkesterstemmen.4 Det at Debussy var den ene, og at den andre var den berømte pianisten Raoul

Pugno, viser at Debussy var anerkjent som en dyktig pianist.

Det vi i dag har lett for å glemme, er hvilken betydning pianoet hadde i tiden før

radioen og grammofonplatene kom. Som alle andre så måtte også Debussy, når han ville bli kjent

med ny musikk, få tak i noter og spille den selv. Når han skulle presentere nye komposisjoner for

andre, måtte han spille dem selv for å gi et inntrykk av dem, uavhengig om det var tenkt for

orkester eller noe annet. I et brev av 3. september 1893 skriver Debussy:
I had a visit from Henry de Régnier [...] I took the trouble to polish up my manners and played him
L'Après-midi d'un faune which he claimed was as hot as a furnace. He also liked 'the way it vibrates'!5

Selvfølgelig var også pianoet det hjelpemiddelet han hadde når han arbeidet med

komposisjonene sine. Operaen Pelléas et Melisande, som ble framført først 1902, var stort sett

ferdigkomponert, men ikke orkestrert, i august 1895.6 Operaen ble altså til ved pianoet, og Debussy

framførte den flere ganger selv, ved å spille orkesterstemmen og synge alle rollene selv. Dikteren

Henri de Régnir forteller:
It was at Pierre Louÿs's that I came into closer contact with Debussy... I often saw him at the piano. I
heard him play his Baudelaire songs, extracts from 'Tristan', and most of 'Pelléas', while it was in
process of composition...7

Debussy, som i disse tidligere årene i likhet med de fleste unge musikere var svært opptatt av

Wagner, ble også leid inn som pianist for hele 1000 francs til å spille første akt av Parsifal på en

1 Lockspeiser (1962) s. 42
2 Lesure & Nichols s. 301
3 Lockspeiser (1962) s. 82
4 Lesure & Nichols s. 45n
5 Lesure & Nichols s. 51
6 Lockspeiser (1962) s. 194
7 Vallas s. 55
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privat samling hos Henri Lerolle i 1894.1

Debussy opptrådde av og til som pianist på offentlige konserter, men nesten bare med

sine egne komposisjoner. 12. mai 1882 gjorde han sin debut som komponist, og opptrådde sammen

med en fiolinist og en sanger. 1. mars 1889 spilte Jacques Durand og Debussy verket Petit Suite i en

musikk-salong samtidig med at det ble utgitt, i et forsøk på å slå igjennom som komponist hos

“eliten av dem som bestemte den estetiske moten”, som Durand uttrykte det.2 I 1894 opptrådde

Debussy på to konserter til som pianist, i tillegg til at Prélude à l'Après-midi d'un faune ble fullført

og oppført. Vedlegg A lister opp de offentlige konsertene som Debussy opptrådde på.

I denne første perioden av sitt liv opptrådde Debussy altså sporadisk som pianist, men

det er klart at det var komponist han så seg selv som. Han skrev nesten ikke noe pianomusikk

heller, men for det meste sanger, orkesterverk og operaen Pelléas et Melisande.

Det var i perioden fra 1902 at mesteparten av klavermusikken til Debussy ble til.

Denne perioden sammenfalt med perioden med pianomusikk fra Ravel, og var derfor en unik

blomstringtid for fransk pianomusikk. Det komplekse forholdet mellom Debussy og Ravel, og i

hvilken grad disse komponistene var påvirket av hverandre skal jeg ikke gå inn på. Men de hadde

en forbindelse gjennom den spanske pianisten Ricardo Viñes, som presenterte nesten all

pianomusikken til Ravel og Debussy, sammen med mye annen samtidmusikk, til Paris-publikumet.

Det er ikke utenkelig at Debussys ideer om pianomusikk og om pianospill ble betraktelig influert av

denne pianisten, som Debussy møtte i 1901.3 Vedlegg B gir en oversikt over førsteframføringene av

Debussys pianoverk, og viser hvor mange som ble gitt av Viñes.

Debussy ga likevel en del førsteframføringer selv, og opptrådde fra 1910 fram til sin

død regelmessig som pianist. Dette var kanskje mye av økonomiske grunner. Han fikk også flere

forespørsler om å dirigere egne verk i utlandet, noe han motvillig takket ja til. I 1904 gjorde han en

innspilling av fire sanger sammen med sangerinnen Mary Garden, og i 1912 eller 1913 var det at

han gjorde opptaket hos Welte.4 

Ut fra denne oversikten trekker jeg den konklusjonen at Debussy hadde et godt

grunnlag som pianist fra utdanningen sin, og at han hadde nær kontakt med pianoet som utøver

gjennom hele livet sitt.

1 Lockspeiser (1962) s. 241
2 Nichols s. 30
3 Brody s. 50
4 Howat (1994) s. 3
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6 Debussy som pianist i studietiden

Medstudenter om Debussy

Blant alle beskrivelsene av Debussy som pianist, finnes det noen fra studietiden hans ved

konservatoriet. Disse gir et inntrykk av en Debussy som er litt annerledes enn den sensitive,

stemningsskapende Debussy som vi kanskje er mest vant til. Debussy var ti år gammel da han

begynte som student av Antoine Marmontel. Camille Bellaigue (1858-1930), som også var elev av

Marmontel, husker dette om sin yngre medstudent:
Nothing about the young Debussy, neither his looks, nor his comments, nor his playing, suggested an
artist, present or future. [...] He was a pianist, and one of the youngest of us, but not, I repeat, one of
the best. I particularly remember his idiosyncrasy, or rather a tic, of emphasizing the strong beats in
the bar with a sort of hiccup or raucous gasp.1

Bellaigue husker altså ikke Debussy som et spesielt talent, og gir et inntrykk av en rå og lite

raffinert stil. En annen elev av Marmontel, Gabriel Pierné (1863-1937), gir også inntrykk av en

ganske rå pianist:
In Marmontel's piano class he used to astound us with his bizarre playing. Whether it was through
natural maladroitness or through shyness I don't know, but he literally used to charge at the piano and
force all his effects. He seemed to be in rage with the instrument, rushing up and down it with
impulsive gestures and breathing noisily during the dificult bits. These faults gradually receded and
occasionally he would obtain effects of an astonishing softness. With all its faults and virtues, his
playing remained something highly individual.2

Man kan kanskje tolke dette som at Debussy var en svært temperamentsfull og lidenskapelig pianist

som ung. Men Pierné ser det som “bizarre” og som feil som gradvis forsvant fra spillet til Debussy.

I januar 1876 opptrer Debussy første gang offentlig som pianist, i en konsert i Chauny

utenfor Paris. Her opptrer han sammen med en sanger, en fiolinist, og en cellist, og de spiller blant

annet en trio av Haydn.3 Det finnes en konsertanmeldelse som er svært entusiastisk:
...De Bussy [sic], who carries so much courage inside such a small body. What verve! What
enthusiasm! What real spirit! Never again can it be said that the piano is a cold instrument, that the
finger which strikes the key is such a long way from the string that vibrates, that its life is lost along
the way or that the sound is dead! This little budding Mosart [sic] is a veritable tearaway. When he
takes over the piano, he imbues the strings with his whole soul. MM. Mansart and Samary needed all
their considerabel skill to keep up with him in the Haydn Trio, in which he was carried away by a
charming frenzy; he is still not fourteen years old!”4

Anmelderen ble i alle fall overveldet av entusiasmen og temperamentet til den unge Debussy. Det

ser ut til at Debussy på denne tiden ikke var den drømmende, stille pianisten som har blitt bildet vi

har fått av han i ettertid.

Paul Vidal (1863-1931), som ble en nær venn av Debussy, møtte han i Marmontels

1 Nichols s. 13
2 Nichols s. 4
3 Nichols s. 5
4 Nichols s. 5
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pianoklasse i oktober 1878.  Debussy var nå allerede en veteran ved konservatoriet – det var

sommeren året før han hadde vunnet 2. pris i piano. Vidal forteller at Debussy håpet å vinne 1. pris

sommeren 1879.1 Han beskriver Debussy som pianist slik:
His playing was very interesting but not without its defects: he had difficulty with trills, but his left
hand was extremely agile and had an extraordinary capacity for extension.2

Vi får noen interessante detaljer om styrker og svakheter i Debussys teknikk: Han hadde

vanskeligheter med triller, og venstrehånden var svært fleksibel. Slike ting kan godt ha hatt

innflytelse på hvordan Debussy skrev for klaver. I tillegg var dette antakeligvis den siste tiden

Debussy øvde mye piano, og dermed har han nok ikke utviklet teknikken sin noe særlig etter dette.

Vidal forteller videre:
His gifts as a pianist showed themselves to particular effect during the years that followed in Bazille's
accompaniment class, where he distinguished himself.3

I faget akkompagnement måtte elevene improvisere harmonisering av en generalbass-linje,

improvisere akkompagnement til en melodi, transponere stykker direkte, og arrangere

orkesterpartitur ved pianoet. Dette var praktiske ting for en komponist, og var noe Debussy var

fremragende i.

Konservatoriets lærere om Debussy som pianostudent

Hva mente Marmontel selv om sin elev? Han skal ha sagt om Debussy at “han liker ikke pianoet

noe særlig, men han er veldig glad i musikk.”4 Hva det skulle bety, er usikkert, men det kan være at

Marmontel, som hadde forhåpninger om sin unge og talentfulle elev, ble skuffet over at han ikke

øvde så mye som han burde.

Semesterrapportene fra konservatoriet5, som var en vurdering av eksamenen etter hvert

semester, gir et bilde av hva Marmontel og de andre lærerne mente om Debussys talent, og hvordan

han utviklet seg. De første årene har han store forhåninger: han beskriver Debussy som en

sjarmerende gutt, som en med evner og anlegg (“beaucoup de moyens”), og mener at han har

kunstnerisk temperament (“tempérament d'artiste”) og en stor framtid. I 1875 bruker han også

ordene intelligent og flittig. Fra 1876 har Marmontel litt å utsette på Debussy: han er for rotete og

ukonsentrert (“brouillon et étourdi”), og bør studere bedre. Fra 1877 har Debussy ifølge Marmontel

begynt å studere litt bedre, og han har “kvaliteter”, men kan også være ujevn. Beskrivelsene fra de

andre lærerne gir også inntrykk av en ujevn student. Det som kommer fram er at han er intelligent

og spiller musikalsk (“sentiment musical”), men har dårlig rytme (“Vague dans la mesure”,

1 Nichols s. 6
2 Nichols s. 6
3 Nichols s. 6
4 Vallas s. 5
5 Clevenger s. 324
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“Manque de mesure” osv). I tillegg blir det bemerket gjentatte ganger at han har spesielt gode evner

i bladlesning.

Debussy var altså nokså ujevn som pianostudent, tiltross for et åpenbart talent. Det er

kjent at Debussy også i andre fag ikke var den flittigste og mest eksemplariske studenten, men var

svært egenrådig.

Improvisering

Som komponist var Debussy naturligvis vant til å improvisere ved pianoet, og han ble lagt merke til

på konservatoriet for sine merkelige improvisasjoner, som sikkert inneholdt mange trekk av den nye

musikalske stilen som skulle gjøre han så berømt som komponist.

På denne tiden var det fremdeles vanlig at en pianist ikke begynte rett på et stykke som

skulle spilles, men improviserte en liten innledning, både for å bli vant til pianoet og for å sette

stemningen for stykket som skulle spilles. På samme måte kunne man improvisere en overgang fra

et stykke til et annet, og utnytte det til å modulere over til den nye tonearten. Dette er en gammel

tradisjon, som altså ble gjort også på konserter, og som døde ut først ved begynnelsen av 1900-

tallet.
[Marmontel] was often irritated, but sometimes amused, by the weird little preludes he used to
improvise before beginning a piece, as was the custom at that time, and by the uncanny character of
the more involved and complex interludes by which he brought the distant tonalities of two
consecutive pieces into gear.1

Before opening a piece he was required to play he would arouse his master's curiosity by improvising
sequences of unusual arpeggios and chords.2

Debussy kunne bruke svært radikale akkorder og progresjoner, mer radikale enn komposisjonene

som han skrev på denne tiden. Men jeg skal ikke gå inn på dette, som har mer med Debussy som

komponist å gjøre, enn med hans pianistiske stil. Likevel tar jeg med en underholdende beretning

fra 1884, da Debussy dukket opp i et klasserom der læreren ikke hadde kommet, og improviserte

for elevene:
'My dear orphans,' he said, 'in the absence of your parents, I shall provide nourishment for you!' And
he sat down at the piano. [...] He delivered himself of a welter of chords which, for all their wildness,
we could only admire with open mouths. These were followed by a rustling of misshapen arpeggios, a
gurgling of trills on three notes simultaneously, in both hands, and chains of harmonic progressions
which could not be analysed according to the sacrosanct textbook, and which left us bemused. For
more than an hour, gasping, we stood round the piano before which danced the unruly curls of
'energumen'. This was the name given him by the janitor Ternusse – who now, roused by the
unaccustomed din, smelt trouble. He burst in and put an end to the 'lesson'.3

1 Vallas s. 5
2 Lockspeiser (1962) s. 28
3 Nichols s. 21
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Utenfor konservatoriet

Nadezhda von Meck, som hadde Debussy ansatt som pianist i årene 1880-82, var ei rik russisk enke

som hadde en regelmessig brevveksling med komponisten Tchaikovsky. I et brev fra 1880 til han

skriver hun:
The young man plays well, his technique is brilliant, but he's lacking in sensibility. He's still too
young.1 

Debussy mangler følsomhet, skriver hun, mens akkurat dette var et trekk ved spillet hans som han

skulle bli beundret for i senere år. Kanskje hun hadde rett i at Debussy framdeles ikke var moden

som musiker. Hun skriver at han har brilliant teknikk, og det er mulig at Debussy som pianist nå var

formet av idealene fra Paris-konservatoriet, som var å utdanne virtuose musikere med en glitrende

teknikk, noe som kunne føre til mindre vekt på musikalsk følsomhet. Hun skriver i et annet brev fra

samme år:
...he read marvellously at sight. That's his only merit, but a very important one. He can read a score,
even one of yours, like a book.2

Hun gjentar altså det som konservatoriets lærere hadde bemerket; at Debussy var fremragende i å

lese direkte fra bladet.

Hennes sønn Nicholas von Meck husket dette om hvordan Debussy spilte mens han

var ansatt hos dem:
...as he became better acquainted with Russian music he appreciated it, though by his French nature he
was inclined to interpret it in a superficial and elegant manner.3 

Han poengterer altså at Debussy hadde en typisk fransk stil, som han definerer som “overflatisk” og

“elegant”.

Under de siste årene på konservatoriet hadde Debussy mye kontakt med familien

Vasnier. Han akkompagnerte Marie-Blanche Vasnier, som var sangerinne, og de hadde en konsert

sammen i 1882. Hennes datter, Marguerite Vasnier, beskrev han som pianist på denne måten: “His

touch on the piano was sonorous, rather percussive but also sometimes very gentle and cantabile.”4

Hun beskriver altså også Debussys måte å spille på som perkussiv, og ikke først og fremst følsomt.

1 Nichols s. 14
2 Nichols s. 14
3 Nichols s. 17
4 Nichols s. 17

31



Avslutning

Vi har sett at tidlige beretninger om Debussy gir et intrykk av en aggressivitet (Pierné) og av et

voldsomt temperament (konsertanmeldelsen). Flere ga uttrykk for at Debussy ikke var noen

fremragende pianist (Bellaigue og Vidal).  Von Meck var imponert over virtuositeten hans, men

mente han manglet noe følsomhet. Det som Marguerite Vasnier sier, ser ut til å stemme overens

med dette. Men vi skal se at beretninger om Debussy som pianist i senere år gir et helt annet bilde.
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7 Debussy som moden pianist

Under arbeidet med Pelléas et Melisande

Arbeidet med operaen Pelléas et Melisande ble påbegynt i 1893. Debussy framførte den flere

ganger for venner og bekjente, i uformelle sammenkomster, fram til den endelig ble oppført ved

Opéra-Comique. Da spilte og sang han alle rollene selv. Misia Sert, som tilhørte tidsskriftet La

Revue Blanche der Debussy publiserte flere artikler, forteller om en slik anledning:
Pierre Louÿs, who lived in the rue Gluck, brought several friends home one day to hear this
masterpiece – Pelléas – played on an upright piano by Debussy himself, who also sang all the parts. I
was the only woman. A servant dressed in a white shirt served us cocktails. I had never drunk in my
life. On this occasion they concocted a series of liqueurs – yellow, green, red, - which stayed in layers
in the glass. I partook of several, stretched out  on a chaise longue, transfixed by a larger-than-life
Japanese doll, which was facing me. I hardly listened to the words of Maeterlinck. Distracted, only the
playing of Debussy touched my heart, and intoxicated by the colors of the cocktails Mélisande became
the Japanese doll: I invented a story that had no connection with the miracles that were taking place in
the salon that evening.1

Vi får ikke vite mye om hvordan Debussy spilte gjennom en slik beretning, bortsett fra at musikken

gjorde inntrykk. Men det virker som om det var like mye selve anledningen og alkoholen som

virket på henne.

Komponisten Raymond Bonheur kjente Debussy fra ungdommen av, og han forteller

oss om Debussys talent for å bringe musikken til liv når han framførte Pelléas og andre av sine

egne verk:
It is well known what an incomparable player he was of his own works, providing not only the illusion
of an orchestra, but an extraordinary impression of life and movement. His hollow voice was rich in
emphasis and expression, and those who have not heard him in the terrible scene with the hair in the
fourth act of Pelléas can have no suspicion of its real tragic power.2

Debussy skapte en “illusjon av et orkester” - det kan tolkes som en fargerik pianospill med mange

klangnyanser. Han ga også inntrykk av “liv og bevegelse”, noe som viser at han i hvert fall ikke

spilte med en metronomisk strikt rytme. Debussy var neppe noen god sanger. De som har beskrevet

det, sier at han sang på en lavmælt, nasal måte uten noe særlig klang. Likevel ser det ut til Bonheur

syntes at det var svært uttrykksfullt.

Leon-Paul Fargue var dikter, og en i kretsen rundt Ravel som kalte seg apaches. Han

ble kjent med Debussy gjennom dikteren Pierre Louÿs i 1895. Han forteller hvordan Debussy

kunne komme innom og sette seg ved pianoet:
Debussy would sit himself down without speaking at the piano of the little study-cum-library and start
to improvise. [...] He would start by brushing the keys, prodding the odd one here and there, making a
pass over them and then he would sink into velvet, sometimes accompanying himself, his head down,
in an attractive nasal voice, like a sung whisper. 3

1 Lesure (1977) s. 11
2 Nichols s. 11
3 Nichols s. 49
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Debussy var vant til å bruke pianoet til å akkompagnere seg selv, og dette viser kanskje at han på

denne tiden ikke var så interessert i pianoet i seg selv, men brukte det kun som et hjelpemiddel til å

uttrykke musikken sin. På denne tiden skrev Debussy også mye musikk for sang og piano, i tillegg

til operaen Pelléas.

Kunstmaleren Jacques-Emile Blanche beskriver også hvordan Debussy akkompagnerte

seg selv:
Debussy at the piano! One had to have seen it to appreciate its magic. No words could describe the
mysterious enchantment of his playing, or of his way of humming while he recited his settings of
poetry. During those late afternoons in Pierre Louÿs' bachelor flat, Claude would be seated at a
harmonium of no great distinction, playing a reduction of newly composed pages from the orchestral
score of Pelléas.1

Debussy var ikke den som behøvde et konsertflygel for å kunne spille verket sitt; et lite pumpe-

orgel var bra nok! Blanche beskriver Debussys spill som “magi” og “fortryllelse”, men kan ikke

beskrive det nærmere. Riktignok var han, som maler, kanskje ikke så godt kjent med pianistiske

virkemidler.

I 1902 ble det endelig bestemt at Pelléas et Melisande skulle framføres på Opéra-

Comique. Det skulle dirigeres av André Messager. For at sangerne og musikerne skulle få et

inntrykk av verket, ble det framført av komponisten selv, i dirigentens eget hjem. Dette er

beskrivelse som Messager ga av anledningen:
Debussy played his score at the piano, and sang all the roles in that deep, sepulchral voice of his which
often necessitated his transposing the parts an octave lower, but with an expression that grew more and
more irresistible. The impression produced by his music that day was, I think, a unique experience. At
first, there was an atmosphere of mistrust and antagonism; then gradually the attention of the hearers
was caught and held; little by little emotion overcame them; and the last notes of Mélisande's death-
scene fell amidst silence and tears. At the end, they were all quite carried away, and eager to set to
work as soon as possible.2

Debussys lavmælte men intense framføring skapte åpenbart en særlig sterk opplevelse; Debussy

hadde arbeidet med verket i ti år og hadde naturlig nok et spesielt forhold til det. 

Alle disse beskrivelsene av Debussy som spiller og synger Pelléas gir et helt annet

bilde enn den aggressive og litt ufølsomme pianisten som var det bildet vi fikk av den unge

Debussy. Tilhørerne var naturlig nok mer opptatt av selve musikken, som var ny og spennende, enn

hvordan den ble spilt. Men det som står igjen er at Debussy hadde en evne til å skape en spesiell

atmosfære gjennom spillet sitt, og at det musikalske uttrykket var svakt men ekspressivt, særlig

stemmen hans.

Det stemningsskapende i Debussys spill

Det er flere som har bemerket at Debussy var i stand til å skape en spesiell atmosfære eller

1 Nichols s. 109
2 Vallas s. 122
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stemning når han spilte. Karl Lahm syntes at måten Debussy spilte på minte om “en kvinnes hand”:
It was soon after Le martyre de Saint Sébastien [1911] that I heard Debussy play for the first time. [...]
He did not play for long, but there was in his gentle playing a narcotic/erotic note, a sweet dreaminess
like that of a woman's hand.1

 Alfredo Casella, som var pianist selv, syntes også det var noe helt spesielt å høre Debussy; det var

“et mirakel i poesi”:
He played the piano admirably. No words can give an idea of the way in which he played certain of
his own Préludes. Not that he had actual virtuosity, but his sensibility of touch was incomparable; he
made the impression of playing directly on the strings of the instrument with no intermediate
mechanism; the effect was a miracle of poetry.2

Louisa Liebich møtte Debussy i 1910, og skrev senere om det i en artikkel i The Musical Times:
On one occasion, after tea, Debussy played his first Prélude, 'Les danseuses de Delphes' to us. It was
as yet unpublished. I have never heard more beautiful pianoforte playing. [...] In the intimity of his
own room it was like hearing a poet reciting some of his own delicate lyrics. He had a soft, deep touch
which evoked full, rich, many-shaded sonorities.3

Klangnyanser og dynamikk

Liebich sa at Debussy måte å spille på “evoked full, rich, many-shaded sonorities.” Ettersom

Debussys musikk er spesielt rik på klanglige nyanser, er det ikke overraskende at dette også skulle

være et kjennetegn ved han som pianist. Schmitz husker fra hvordan han spilte først og fremst at

“his variety of coloring was as great in performance as in composition”.4 Marguerite Long bekrefter

at han hadde en stor palett med klanglige nyanser:
... the colour that only he could get from his piano. He played mostly in half-tint but, like Chopin,
without any hardness of attack. [...] His nuances ranged from a triple pianissimo to forte without ever
becoming disordered in sonorities in which harmonic subtleties might be lost.5 

En slik kontroll over klangnyanser ville kreve en temmelig god og sofistikert teknikk. Vi har sett at

Debussy hadde et betydelig talent som pianist ved konservatoriet, men at han ga opp denne

karrieren, og antakeligvis ikke øvde noe etter dette. Louis Laloy, som møtte Debussy i 1902, sa at

“Although he had not practised for a long time, Debussy still had a delicate touch and supple

fingers.”6 Det kan altså godt være at Debussy hadde en teknikk som gjorde han i stand til å få fram

slike klanglige nyanser.

Long beskriver det dynamiske registeret til Debussy som å være i området ppp til f.

Hun sier altså at nyansene ligger mest i det laveste området, og at Debussy ikke likte å boltre seg i

en voldsom forte-klang. Dette har vi kanskje allerede fått en forståelse for. En annen av de

1 Nichols s. 123
2 Nichols s. 96
3 Nichols s. 202
4 Schmitz s. 39
5 Long s. 19
6 Priest s. 49
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pianistene som studerte med Debussy, E. Robert Schmitz, bekrefter dette:
Crescendos in those days were one of Debussy's obsessions in piano playing. He liked slight
crescendos, a ppp increasing into a mere pp.1

Jacques Durand har likevel beskrevet Debussys stil som “a full sonority, a remarkable delicacy, a

perfect mastery of nuance, an impeccable finish.”2 Han understreker dermed klangnyansene hos

Debussy, men framholder at han ikke var begrenset i dynamikken med uttrykket “full sonority”.

Dette kan selvfølgelig være et relativt begrep.

Anslag

Jeg vil nå se om jeg kan si noe konkret om Debussys anslag. Dikteren Leon-Paul Fargue i sitatet

ovenfor sa noe som ga et inntrykk av dette:
He would start by brushing the keys, prodding the odd one here and there, making a pass over them
and then he would sink into velvet...3

“Brushing the keys” ser ut til å være stikkordet. Dette kan være et type anslag som gjerne kalles

carezzando.4 Men det er ikke helt klart fra det som Fargue sier, at dette var en teknikk som Debussy

brukte. Men sikkert er det, at Fargue gir inntrykk av en spesielt myk måte å spille på (“sink into

velvet”). Léon Vallas beskrev også et slikt mykt anslag:
He was an original virtuoso, remarkable for the delicacy and mellowness of his touch. He made one
forget that the piano has hammers – an effect which he used to request his interpreters to aim at.5

Marguerite Long var en av de pianistene som studerte med Debussy. Hun gir det samme inntrykket

av mykhet:

Debussy was an incomparable pianist. How could one forget his suppleness, the caress of his touch?
While floating over the keys with a curiously penetrating gentleness, he could achieve an
extraordinary power of expression. There lay his secret, the pianistic enigma of his music. There lay
Debussy's individual technique; gentleness in a continuous pressure gave the colour that only he could
get from his piano.6 

Ut fra dette sitatet kan vi identifisere to karaktertrekk ved Debussys spsielle anslag. Det første er det

myke, kjærtegnende anslaget, som også Fargue antydet. Det andre er at han fremdeles har en

spesiell intensitet; en “gjennomtrengende mykhet”. Det er altså ikke et løst og tilfeldig anslag. En

annen plass beskriver Long dette som “gentleness in force, and force in gentleness.”7 

Jeg vil nå se om jeg kan få vite mer om Debussys anslag fra andre beretninger. Emile

Vuillermoz' beskrivelse, i tillegg til at den også understreker hvor mykt Debussy spilte, sier meg at

1 Nichols s. 171
2 Eigeldinger s. 128
3 Nichols s. 49
4 Bellman
5 Vallas s. 108
6 Long s. 19
7 Long s. 22
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Debussy virkelig brukte et glidende eller strykende anslag:
I have never heard more supple, elegant or velvety playing. He obtained sonorities from the piano
which softened the angles and asperities generated by his forward-looking inspiration. [...] that way of
suggesting a note, by a discreet approach which brushes it without sounding it fully.”1

Pianisten Maurice Dumesnil ga en mer nøyaktig beskrivelse av anslaget til Debussy:
The tone he extracted from the Blüthner was the loveliest, the most elusive and ethereal I have ever
heard. How did he do it? I noticed that at times the position of his fingers, particularly in soft chordal
passages, was almost flat. He seemed to caress the keys by rubbing them gently downward in an
oblique motion, instead of pushing them down in a straight line.2

Dette er en beskrivelse av Carezzando-anslaget. Anslaget går utover fra klaviaturet, ved at fingeren

stryker tangenten og glir utover. Hensikten er å få en myk tone, og å unngå den direkte klangen man

får ved å sette tangenten rett ned. Dumesnil sier oss videre at Debussy kunne spille med flate fingre,

“særlig i akkordpassasjer.” Dette var også åpenbart i den hensikten å skape en myk klang. Louis

Laloy traff Debussy i 1902, og ble en nær venn. Han har også gitt oss beskrivelser av hvordan

Debussy spilte:
Although he had not practised for a long time, Debussy still had a delicate touch and supple fingers
which seemed to mould the sound that was overtaken by the rapidity of his soft, agile hands, and to
spread it out smoothly in fluid, transparent layers.3

Denne beskrivelsen ser for meg ut til å bekrefte at Debussy ikke hadde bare én type anslag, men at

han utnyttet mange typer bevegelser i fingrene og hendene. Laloy beskrev også et annet sted denne

måten å “føle lyden” i hendene på:
That supple, living touch, with the hands always on the keys, palpating and feeling out the sound,
which was needed for his music as for that of Couperin, Rameau, Schumann, Chopin, the authors he
loved.4

Dette antyder i tillegg at Debussy ikke skilte så mye mellom ulike komponister og stilepoker når det

gjaldt måten å spille på. Et stykke av Schumann spilles på samme måte som et stykke av Debussy... 

Laloy beskrev anslaget til Debussy også som å “gli over tangentene”:
One day when I went to see Debussy and found him alone as usual, at the first words of welcome he
went to the piano, impatient and perplexed like someone who has brought a surprise, but when the
time comes to show it doubts whether it will be well received. The surprise was 'Le Faune' [from Fêtes
galantes II], sung in his bass voice, almost whispering, while his soft hands, gliding over the keys,
imitated the flute and tambourin.5

Dypt ned i tangentene

Jeg har kommet fram til at Debussy antakeligvis hadde en type anslag som utforsket flere ulike

1 Nichols s. 156
2 Nichols s. 159
3 Priest s. 49
4 Priest s. 23
5 Priest s. 8
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beveglser av fingre og hand. Men Debussy var ikke blant de pianistene som brukte store gester og

løftet hendene høyt, som var en type visuelt teater som mange pianovirtuoser på 1800-tallet dyrket.

Debussys måte å spille på var å komme så dypt ned i klaviaturet som mulig. Dette ble antydet av

Casella da han sa at Debussy “made the impression of playing directly on the strings of the

instrument with no intermediate mechanism”. Marguerite Long ga også et hint om dette med ordene

“gentleness in a continuous pressure”. Louisa Liebich husket anslaget hans som “a soft, deep touch

which evoked full, rich, many-shaded sonorities.”

Det å spille med god kontakt til klaviaturet, er et virkemiddel man bruker for å skape

en tett legato. Long sa også at dette var et trekk ved Debussys spill:
[Debussy] himself played [the Sarabande from pour le piano] as no one could ever have done, with
those marvellous successions of chords sustained by his intense legato.1

Fiolinisten Egon Kenton, som var tilstede ved en konsert rundt 1912, husket at Debussys fingre

“aldri forlot tangentene”.2 Vi vil se senere at Debussys uttalte pianistiske ideal virkelig var å holde

hendene nært klaviaturet.

Pedalbruk

Vi har allerede konstantert at Debussy var i stand til å få fram rike klangfarger på pianoet. Det å

bruke pedalen er en svært viktig del av det å produsere klangfarger, effekter, og stemninger. Men,

som Neuhaus påpeker, så er nærmest umulig å beskrive pedalbruk uten å konstant illustrere

meningen på et virkelig piano. Det blir lett begrenset til poetiske uttalelser som at “pedalen er

pianoets sjel” (Rubinstein) eller “Pedalen er månen som stråler ned på et landskap” (Busoni).3

Derfor sier de beretningene som finnes av Debussy og pedalbruk lite, bortsett fra at det var svært

viktig i spillet hans. Jacques Durand sier for eksempel at Debussy hadde “an astounding use of the

pedal.4 Alfredo Casella påpeker i tillegg at bruk av begge pedalene var viktig hos Debussy:
He used the pedals in a way all his own. He played, in a word, like no other living composer or
pianist.5

Léon Vallas forteller oss egentlig det samme:
He made one forget that the piano has hammers [...] and he achieved particularly characteristic effects
of timbre by the combined use of both pedals.6

Det vi får vite er at Debussy brukte både høyrepedalen og venstrepedalen på en kreativ måte, som

skapte helt spesielle klangeffekter.

1 Long s. 23
2 Howat (1997) s. 102n
3 Neuhaus s. 156
4 Eigeldinger s. 128
5 Nichols s. 96
6 Vallas s. 108
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Rytme og flyt i musikken

Selv om Debussy ble anklaget av konservatoriets lærere for å mangle rytme i spillet sitt, er det ting

som tyder på at han ikke henga seg til den løsslupne og utflytende rubatoen som var vanlig blant

pianister på den tiden. Marguerite Long forteller hvordan han spilte Danseuses de Delphes:
When Debussy himself gave the first performance of this prélude, he played it slowly, with almost
metronomic precision.1

I hvertfall i dette stykket var det viktig for han å holde en presis rytme, og mange av pianostykkene

hans ser ut til å kreve nettopp dette. Emile Vuillermoz husket hvordan han spilte Sarabande:
I shall never forget the cunning balance he was able to give to the beautiful, rich chords in the
'Sarabande' from Pour le piano, with its unexpected sonorities and progressions, and at the same time
the way he maintained the framework of a courtly dance. He played it with the 'grave, slow elegance'
which he asks for at the head of the score, without forcing nuances or accents, but with the easy
simplicity of a good dancer from the sixteenth century.2

Dette stykket, selv om det er i Debussys egen stil, henviser til den franske barokkmusikken som

Debussy var så interessert i, og Debussy fikk altså fram den elegante rytmiske flyten som er så

viktig i slik musikk.

Jacques Durand oppsummerte Debussys spill ved å blant annet nevne den subtile

rubatoen: “... an imperceptible rubato always framed within the beat...”3

Tradisjon fra Chopin

Marguerite Long sammenlignet Debussys måte å spille på med Chopin, og forteller at han var svært

opptatt av Chopin:
Fully preoccupied with Chopin's method, particularly Chopin's phrasing, he liked to say he wore out
his fingers on the posthumous Étude in A flat of the Polish master, whom he ranked with Bach and
Liszt.4

Denne forbindelsen til Chopin var også Debussy selv bevisst på. Alfredo Casella forteller oss hvor

sterkt influert Debussy var av Chopin:
It is one of the most happy and lively memories of my artistic life to have heard him play a number of
Chopin's pieces, Chopin being a composer of his particular predilection and one whose every secret he
marvellously divined. Until he informed me of this fact one day I was utterly unaware that in his youth
he had worked long at the piano with a pupil of Chopin's, and he explained to me how considerable a
part this instruction had played in his musical formation, not only as a pianist, but also as creator.5

Eleven av Chopin som Casella refererer til, er Madame Mauté de Fleurville, som Debussy fikk

undervisning av i sin barndom. Det finnes imidlertid ingen andre kilder som sier at hun virkelig var

elev av Chopin, så dette er tvilsomt, men det er vel sannsynlig at hun i det minste var influert av

1 Long s. 63
2 Nichols s. 156
3 Eigeldinger s. 128
4 Long s. 19
5 Nichols s. 96
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Chopin, og at hun hadde hørt han spille. Debussys lærer ved konservatoriet, Marmontel, var også

godt kjent med Chopins stil.1

Det som karaktiserte Chopins stil som pianist var carezzando-anslaget,2 fleksibilitet og

mykhet i anslaget,3 en svak dynamikk, delikate nyanser, så delikat at noen syntes det kunne bli

altfor mykt og svakt4, og raffinert bruk av begge pedalene.5 Alt dette er karaktertrekk vi har funnet

hos Debussy også. I tillegg var Chopin opptatt av en kontrollert rubato som holdt seg innenfor en

solid grunnpuls; han mislikte all overdreven rubato.6

Debussy som akkompagnatør

Debussy hadde lang erfaring i å akkompagnere sangere. Han skrev mye musikk for sang og klaver,

og opptrådde ofte på konserter sammen med en sanger. Under innstuderingen av Pelléas i 1902 var

det han som jobbet individuelt med hver sanger.7 Sangerinnen Maggie Teyte, som jobbet mye

sammen med Debussy, bekrefter at han var en meget god akkompagnatør:
He was splendid – perfect [as an accompanist]. My test of a good accompanist is that you aren't aware
of him. When you can hear the accompanist something is wrong. With Debussy [...] there was such
perfect rapport between us that I never gave a thought to his playing.8

Pianisten Mary Barratt Due opplevde en konsert  i Paris med Ninon Valin og Debussy, som må ha

vært konserten 21. mars 1914, og sier også at han fulgte solisten svært godt:
En annengang hørte jeg Ninon Vallin synge ved en konsert i Salle Gaveau med ingen ringere enn
Debussy ved flygelet: Det ble en uforglemmelig aften som står levende innprentet i min erindring.
Hennes vakre stemme, og Debussy's delikate klaverspill. Han fulgte alle hennes fraseringer, selv om
han var komponisten.9

Konserter og konsertkritikker

Debussy opptrådde på en god del offentlige konserter, og ga førsteframførelsen av mange

pianostykker selv. Flere har sagt at Debussy ikke var en så god pianist i konsertsaler som i det

private. Léon Vallas forteller om konserten 12. mars 1912, der Debussy spilte noen preludier, at de

subtile effektene og små klangnyansene ikke passet for konsertsalen:
[He played] in his usual delicate manner. His playing, so full of intimate feeling and subtle effects,
was not heard to advantage in the big Salle Gaveau.10

Louisa Liebich forteller at Debussy selv foretrakk å spille noen preludier hjemme i det private:

1 Eigeldinger s. 130
2 Bellman s. 399
3 Eigeldinger s. 29
4 Eigeldinger s. 127-128
5 Eigeldinger s. 58
6 Eigeldinger s. 49-51
7 Nichols s. 69
8 Nichols s. 181
9 Fra Mary Barratt-Dues dagbok, opplyst til meg av Elef Nesheim
10 Vallas s. 242
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I have been told he did not always play to advantage in a concert hall. He said that afternoon that
many of the Préludes, especially 'Les danseuses' and 'Des pas sur la neige', should only be played
entre quatre yeux.1

Det kan være at Debussys spesielle estetiske ideal som pianist ikke egnet seg for konsertsaler, som

favoriserer det utadvendte og virtuose. En annen grunn kan være at Debussy var nervøs for å opptre

offentlig. Jacques Durand har beskrevet konserten som de hadde i en Paris-salong i 1889, der de

framførte Petite Suite for firhendig klaver:
Debussy was very nervous before sitting down at the piano with me, and had urged me not to go too
fast. I promised. But hardly had we begun when Debussy began to hurry; and despite all my efforts, I
was unable to hold him back. He was in haste to put this public trial behind him. So I followed the
somewhat hectic tempi as best I could, and the work finished with a brio that was, probably, an
important factor in the polite sympathy with which the work was finally greeted.”2

Dette kan man ha i bakhodet når man leser konsertkritikker. Konsertkritikkene er imidlertid

interessante, fordi de ikke er skrevet av venner og kjente av Debussy og dermed har en annen

objektivitet, og fordi de er samtidige beskrivelser. I mars 1913 framførte Debussy tre preludier i

konsertserien Concerts Durand. Kritikeren i Le Monde Artiste var ikke imponert, selv om konserten

ser ut til å ha vært en sukess:
M.Debussy, in person, played three of his Preludes. The first, 'Bruyères', has no significance at all; the
second, 'Feuilles Mortes', has very little more; the third, 'Puerta del vino' ... is an improvement on the
two first pieces, without being at all remarkable. But what was remarkable, was the behaviour of a
section of the audience. There were enthusiastic cheers and numerous calls, and some girls even threw
flowers to the celebrated composer, who picked them up with evident pleasure... M. Debussy is
undoubtedly a man of great talent and a very clever pianist. But he must realize himself that his trifling
little pieces do not deserve the same ovations as the masterpieces of Gluck, Beethoven, or Mozart.3

12. mars 1912 framførte Debussy noen av sine preludier (fra første bind) i Salle Gaveau. I kritikken

i tidsskriftet Monde musical ble Debussy anklaget for å holde en nærmest kontinuerlig pianissimo

gjennom hele framførelsen.4

Men det fantes gode kritikker også. En kritiker i tidsskriftet La Critique Musicale

hadde prist pianistens
ease and fluidity, and his insinuating, though rather monotonous tone.5

Etter en konsert 21. mars 1914 i Salle Gaveau, der Debussy akkompagnerte Ninon Vallin i Trois

Poémes de Mallarmé, og spilte Children's Corner, og tre preludier: Feuilles mortes, La Cathédrale

engloutie, og La Fille aux cheveux de lin,6 skrev den samme kritikeren:
I confess that I prefer his playing to that of any other pianist. His restraint and discretion make one
forget all considerations of technical dexterity. Thus the naked soul of the work is placed before the

1 Nichols s. 202
2 Nichols s. 30
3 Vallas s. 244
4 Vallas s. 243
5 Vallas s. 245
6 Vallas s. 244
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audience; its action is direct; the interpreter is lost sight of.1

Léon Vallas skrev denne kritikken i Revue Française de Musique 15. april om den samme

konserten:
The performance was not lacking either in interest or monotony. M. Debussy gave us a charming
rendering of his 'Preludes' which sound like clever pastiches written in the manner of... Debussy; he
also played in a dim, veiled tone, that was at times almost inaudible, some accompaniments of songs
which Mme Vallin-Pardo, skilfully muting her powerful voice, rendered in a soft unchanging murmur.
This subdued colouring, evidently desired and insisted upon by the musician, is in keeping with the
general tradition that composers are apt to be the least successful and least convincing interpreters of
their own works. The extremely elegant audience enjoyed a pleasant doze during the music, and woke
up to join in the unanimous applause...2

Disse kritikkene bekrefter i alle fall at Debussy også på konserter spilte svært svakt og subtilt. Om

det kunne fungere i en konsertsal, er usikkert. Men Louis Laloy, som riktignok da var en nær venn

og støttespiller for Debussy, skrev en svært god kritikk i Comædia etter en konsert med A.

Hartmann 5. februar 1914. På denne konserten hadde de framført en fiolinsonate av Grieg, sammen

med stykker av Debussy:
The power of magic will be realized by all who have ever heard his marvellous playing; the sounds
seem to be produced without any impact of hammers or vibration of strings; they rise up into a
transparent atmosphere where they unite without merging, and then dissolve in iridescent mists. M.
Debussy puts the keyboard under a spell, the secret of which is unknown to any of our virtuosi.3

Den unge komponisten Darius Milhaud, som ikke kjente Debussy personlig, var også betatt av

konsertene til Debussy:
I had also the possibility of hearing Debussy in concerts – he played sometimes when he accompanied
certain songs – and I was always extremely moved by the tenderness with which he touched the notes;
he played magnificently.4

En interessant detalj om konsertene til Debussy får vi vite fra Maurice Dumesnil:

Debussy spilte med lokket på flygelet nede, åpenbart for å få en enda mykere klang:
Debussy seldom played in public. But when he did so, at the Société Nationale or the Concerts
Durand, it was an excellent demonstration of his principles. Once at the Salle Erard he played several
of his 'Préludes'. As usual, an attendant raised the lid of the concert grand. But when Debussy came
on, the first thing he did was to lower the lid. 'C'était pour mieux noyer le son,' he said. Drown the
tone... how wonderfully he did just that in 'La cathédrale engloutie.' It was truly unforgettable.5

Marguerite Long bekrefter at Debussy vanligvis spilte med lokket nede.6 

Alt i alt var naturligvis ikke Debussy en profesjonell konsertpianist, og likte kanskje

ikke å eksponere seg slik for et stort publikum. Om konserten i Amsterdam 1. mars 1914, forteller

Dr. Richard van Rees, som var fra styret i Concertgebouw, at Debussy virket nervøs:

1 Vallas s. 245
2 Vallas s. 243
3 Vallas s. 245
4 Nichols s. 243
5 Nichols s. 162
6 Long s. 39
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Debussy on the rostrum appeared ill at ease. [...] success attended his performances on the piano, even
though technically these were far from perfect.1

I så fall var de beste konsertene som Debussy ga, når han spilte privat blant venner og bekjente.

Improvisasjon

Jeg har allerede bemerket at Debussy var vant til å improvisere ved pianoet. Marguerite Vasnier

husket dette om han fra tiden mens han fremdeles var student:
He composed at the piano, [...] at other times, he would compose walking about. He used to improvise
at length, then walk up and down the room singing to himself, with his eternal cigarette in his mouth
or rolling paper and tobacco in his fingers. Then, when he'd found the idea, he wrote it down.2

Debussy hevdet senere at han ikke komponerte ved pianoet,3 men det er klart at han i alle fall brukte

pianoet som et hjelpemiddel eller som inspirasjon.

Fra dikteren Leon-Paul Fargue's beretning forstår vi at det var vanlig for Debussy å

sette seg ved pianoet for å improvisere, bare for sin egen gledes skyld:
Debussy would sit himself down without speaking at the piano of the little study-cum-library and start
to improvise. [...] He would start by brushing the keys, prodding the odd one here and there, making a
pass over them and then he would sink into velvet, sometimes accompanying himself, his head down,
in an attractive nasal voice, like a sung whisper.4

Vi har allerede sett hvordan Debussy i studietiden ble kjent på konservatoriet for sine merkelige

improvisasjoner. I alle fall to erindringer fra hans senere år forteller at Debussys improvisasjoner

var noe helt spesielt og utenom det vanlige. Mary Garden forteller dette fra en dag Debussy og hans

kone Lily kom på en middagsvisit:
After dinner we used to go into the drawing-room, and Lily and I would go into a corner and talk
about things. Then Debussy would sit at the piano, and for an hour or so he would improvise. Those
hours stay like jewels in my mind. I have never heard such music in my life, such music as came from
the piano at those moments. How beautiful it was, and haunting, and nobody but Lily and I ever heard
it! Debussy never put those improvisations down on paper; they went back to the strange place they
had come from, never to return. That precious music, lost for ever, was so unlike anything Debussy
ever published. There was a quality of its own about it, remote, other-worldly, always saying
something on the verge of words.5

Komponisten Raymond Bonheur hevder til og med at Debussy var på sitt beste når han spilte fra et

utkast som ikke var ferdig komponert:
It was when he played from a still uncertain sketch, that he was truly prodigious – 'How I envy
painters', he used to say, 'who can embody their dreams in the freshness  of a sketch.6

Det har noe med at det drømmende og improviserte var særlig viktig i Debussys estetikk.

1 Nichols s. 232
2 Nichols s. 18
3 Grayson s. 26
4 Nichols s. 49
5 Nichols s. 72
6 Nichols s. 11

43



Avsluttende bemerkning

De aller fleste av disse beretningene er overveldende i sin beskrivelse av Debussy som pianist. Det

kan hende vi må se litt kritisk på dette. De er fortalt av folk etter at Debussy var blitt en berømt

komponist, og bærer kanskje preg av at de er glamorøse minner fra et møte med en berømt mann.

Slike minner blir gjerne mer strålende jo flere år som går. De eneste samtidige beskrivelsene er

konsertkritikkene, og de er mer nøkterene. Samlet gir disse beretningene flere konkrete

opplysninger om en pianist som åpenbart hadde en helt egen personlighet.
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8 Debussy om seg selv som pianist

Jeg har kommet fram til at Debussy antakelig ikke var en virtuos pianist, selv om han hadde en helt

spesiell stil. Han hadde et bra grunnlag fra utdannelsen sin fra konservatoriet, men øvde ikke noe

etter at han var voksen. Her vil jeg se på hvordan han vurderte seg selv som pianist, ut fra det han

selv uttalte. Jacques Durand  fortalte at Debussy var svært nervøs foran konserten i 1889. Debussy

selv har også uttalt at han lett kunne bli nervøs. 16 oktober 1898 skrev han til Pierre Louÿs:
[I have] the tiresome habit of scattering wrong notes from both hands whenever [I have] to play in
front of more than two people.1

Debussy kunne spille mange av stykkene sine privat for venner. Victor Segalen

forteller at Debussy spilte Images II for han.2 En annen fikk han høre Debussy spille L'isle joyeuse,

som er et meget krevende stykke. Debussy innrømmet likevel at teknikken hans egentlig ikke var

bra nok for det.3

1. mars 1914 ble det arrangert en konsert i Amsterdam med Debussys verker, og han

ble invitert til å opptre som dirigent og pianist. Han skriver i et svar til dirigenten Gustav Doret 30

januar 1914:
Three piano preludes: I. Dancers of Delphi, II. The Girl with the Flaxen Hair, III. La Puerta del vino.
In fact that's all my limited capabilities allow me to play! If necessary, I could always improvise on the
Dutch national anthem?4

Konserten ble gjennomført med blant annet de tre preludiene. Disse preludiene er de minst virtuose,

og Debussy hadde nok et realistisk syn på sine evner som pianist. Den nærmest tilfeldige

kommentaren om at han kan tilby en improvisasjon på konserten er interessant. Improvisasjoner på

klassiske konserter var nok på denne tiden mer vanlig enn i dag.

I et intervju som ble gitt i 1914 innrømmer han også at han ikke var noen stor pianist:
- Je ne suis pas un grand pianiste...
- Cela, j'hésite à le croire. On m'a rapporté que vos Préludes, quand vous les interprétez, sont
une...réválation!
- Laissez dire. Ne croyez pas les encenseurs. Il est vrai que j'interpréte convenablement quelques-uns
des Préludes, les plus faciles. Mais les autres, où les notes se suivent à une extrême vitesse, me font
frémir...5

Han sier at han kan spille de letteste preludiene bra, men blir skremt av de mer virtuose. Når

intervjueren spør hvordan han kan bli skremt av sin egen musikk, forklarer han at han respekterer

musikken sin slik at han ikke vil ødelegge den ved å spille den:

1 Lesure & Nichols s. 102
2 Nichols s. 147
3 Nichols s. 146
4 Lesure & Nichols s. 286
5 Lesure (1987) s. 4
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 Je respecte les très chères filles de mon esprit, et me garde de les massacrer sur le clavier du piano.6

Likevel spilte han nok mye for seg selv og privat, om ikke offentlig. I et brev av 1.

september 1915 til Durand forteller han at han kan spille gjennom det nye verket Etudes, som er

teknisk temmelig krevende:
But at least I'll see you again and be able to play you these Etudes which are giving your fingers such
a fright... I may say there are certain passages which sometimes bring mine to a halt too. Then I have
to get my breath back as though I'd been climbing a flight of stairs... In truth, this music wheels above
the peaks of performance! It'll be fertile ground for establishing records.2

29 april 1917 skriver han til Gabriel Fauré, som åpenbart hadde bedt han om å gi en konsert med

Etudes:
[...] I can no longer play the piano well enough to risk a performance of the Etudes... In public a
peculiar phobia takes hold of me: there are too many keys; I haven't enough fingers any more; and
suddenly I forget where the pedals are! It's unfortunate and extremely alarming.3

På denne tiden var han en syk og svekket mann, og i dårligere stand enn noen gang til å spille.

Darius Milhaud husket at han i 1916 var “very pale, with a little shawl on his shoulder, and his

hands were trembling on the piano.”4

6 Lesure (1987) s. 4
2 Lesure & Nichols s. 301
3 Lesure & Nichols s. 324
4 Nichols s. 244
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Del IV – Debussys ideer

9 Debussy som pianolærer

Allerede i sine unge år underviste Debussy noe piano. I stillingen som han hadde hos von Meck

somrene 1880, 1881 og 1882  inngikk undervisning i piano og teori.1 Senere underviste han datteren

til Mme Vasnier, Marguerite Vasnier, i piano og harmoni. Andre elever var Mademoiselle Worms

de Romilly, og Nicolas Coronio.2 Disse elevene hadde han nok bare for å skaffe seg en inntekt, og

det de har å fortelle om Debussy gir oss egentlig ingen opplysninger om ideene hans om pianospill.

Marguerite Vasnier forteller at han var en dårlig lærer:
What an appalling teacher! Not an ounce of paience and incapable of explaining anything in a way
that could be understood by a young girl like myself.3

Prins André Poniatowski, som var en av de som begynte å støtte Debussy økonomisk, sa at den

eneste inntekten han hadde var pianotimer til fem francs per time.4 

Senere, etter at han var blitt berømt, var det mange pianister som kom for å spille for

han og få råd. Men han var heller ikke nå så entusiastisk over å høre dem. Debussy fortalte en dag i

1907 dette til Victor Segalen:
I've wasted the whole morning with young people coming and playing my pieces to me. 'La soirée
dans Grenade', for example. A Spaniard among them. Do you know how he plays it? Like Hungarian
music! He's amazed when I ask him to play it in the Spanish style. I told him: 'You can't be listening.'5

Pianister som studerte med Debussy

Mange unge pianister ble interessert i musikken hans, en del oppnådde å få studere med han over en

lengre periode. Den spanske pianisten Ricardo Viñes (1875-1943) ga førsteframførelsen av de fleste

pianoverkene til Debussy. Hvor mye instruksjon han mottok fra Debussy er usikkert, men han spilte

gjerne gjennom stykkene for Debussy før de ble framført. I 1902 framførte han Pour le piano, og

fra dagboka til Viñes kan man lese om at han hadde en øvelse med Debussy:
I went to Debussy's house, 58 Rue Cardinet, to rehearse three pieces. And Debussy is pleased I know
them by heart.6

Marguerite Long (1878-1966), en fransk pianist som spilte svært mye moderne fransk

1 Lockspeiser (1962) s. 42
2 Lockspeiser (1962) s. 134
3 Nichols s. 20
4 Lockspeiser (1962) s. 168
5 Nichols s. 146
6 Brody s. 52
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musikk, studerte med Debussy sommeren 19141 og sommeren 19172. Hun samlet erindringene sine

i sin bok At the piano with Debussy. Det finnes også tilsvarende bøker fra henne om Ravel og

Fauré. Hun studerte ikke alle verkene med Debussy, men mente at han hadde ført henne inn i stilen

hans.3 Boka er nokså poetisk skrevet, av en som var beruset av musikken til Debussy, og kanskje

også av å ha kjent han. Hun antyder at hun vet alle hemmelighetene og ønskene til Debussy, men

likevel er det skuffende lite vi får vite fra boka. Det kan også være vanskelig å skille ut det som

Debussy selv sa fra det som er hennes meninger. Men noen verdifulle ting kan man finne.

E. Robert Schmitz (1889-1949) var en annen fransk pianist som senere immigrerte til

USA. Han hadde også fått grundig instruksjon fra Debussy:
I remember also the standard of piano playing which Debussy himself had, and which he taught me
through years of training.4

Han skrev boka The Piano Works of Claude Debussy der han først gir en musikkestetisk drøfting av

Debussys stil og så tar for seg alle klaververkene til Debussy, med analyse av musikken og råd om

interpretasjon. Tiltross for at det er ei svært interessant bok, er dette naturligvis Schmitz' oppfatning

av Debussy, og ikke nødvendigvis hva Debussy selv sa. Men som en som studerte med Debussy,

skriver han med autoritet. I tillegg til denne boka publiserte han artikkelen “A Plea for the Real

Debussy” i 1937.5

Den franske pianisten Maurice Dumesnil (1886-?) har gitt oss mange interessante

detaljer om Debussys undervisning gjennom artikkelen “Coaching with Debussy” som ble publisert

i The Piano Teacher i 19626, og gjennom boka How to play and teach Debussy, som er en

pianometode med øvelser og eksempler fra Debussys pianostykker.

Den tysk-amerikanske pianisten Walter Rummel (1887-1953), som hadde slått seg ned

i Paris, var en venn av Debussy. De brukte å spille firhendig klaver sammen hjemme hos Debussy,7

og Rummel ga førsteframførelsen av Douze études. 

George Copeland (1882-1971) var en annen amerikaner som tidlig begynte å framføre

Debussy i USA. Han kom til Paris for å møte Debussy, og studerte med han i fire måneder. Senere

publiserte han sine erindringer i artikkelen “Debussy, the man I knew”.8

1 Long s. 7
2 Long s. 12
3 Long s. 12
4 Nichols s. 170
5 Nichols s. 171
6 Nichols s. 163
7 Nichols s. 245
8 Nichols s. 167
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Av disse pianistene, som man kan si har fått overlevert direkte en tradisjon fra

Debussy selv, var det fire som gjorde plateopptak med Debussys musikk, nemlig Long, Viñes,

Copeland, og Schmitz.1 Disse opptakene har en viss historisk interesse, men man kan etter min

mening ikke trekke noen konklusjon om hvordan Debussy selv spilte fra dem, ettersom alle

pianister spiller forskjellig, selv to pianister som står i et lærer/elev forhold.

1 Dunoyer s. 117
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10 Debussys pianometode: ideer om pianospill

Dumesnil forteller oss interessant nok at Debussy en gang hadde planer om å skrive en

pianometode:
At one time Debussy interested himself in pedagogy so much that he thought of writing a piano
method of his own, because he considered those in existence unsatisfactory, uninspiring, tedious and
mechanical.1

Dette ble det ikke noe av, og Debussy hadde kanskje ikke så alvorlige tanker om dette, ettersom det

ikke virker som om han interesserte seg så mye for pianoundervisning.

I dette kapittelet er imidlertid målet mitt å konstruere denne pianometoden til Debussy,

som han selv aldri skrev. Det er mulig å samle sammen informasjon fra ulike kilder og sette det

sammen slik at vi får et bra bilde av hva Debussy ville ha skrevet om pianospill. Kildene som finnes

er bøkene og artiklene til tre av Debussys elever, nemlig Long, Schmitz og Dumesnil. Her kommer

det naturlig nok fram personlige oppfatninger fra forfatterne, så det de siterer direkte fra Debussy

selv synes jeg har mest interesse. Det finnes også en interessant bok av Louis Laloy. Debussys nære

venn Laloy var ikke pianist, men en intellektuel musikk-kyndig som allerede i 1909 skrev en

biografi om Debussy. Et kapittel i denne boka  heter “Advice on playing Debussys music”.2 Laloy

hadde hørt Debussy spille flere ganger både på konsert og privat.3 Debussy godkjente dessuten dette

kapitlet i et brev til Laloy, så det får dermed stor autoritet:
There's no need to alter anything in the advice you've given for playing my music. It remains simply to
read and understand.4

Flere personer har husket verdifulle ting av det Debussy sa, og noen intervjuer med Debussy kan gi

informasjon. I tillegg til disse kildene får vi også noen hint fra Debussy selv gjennom brev og

artikler som han skrev. Dette vil jeg bruke som grunnlag for å konstruere Debussys egen piano-

metode.

At Debussy hadde klare oppfatninger av hvordan musikken hans skulle spilles,

kommer klart fram i et brev til Edgar Varèse:
One is often betrayed by so-called pianists! I mean it – I can't tell you the extent to which my piano
music has been deformed; so much so that often I have a  job to recognize it!5

I et brev av 17. oktober 1916 til Durand beklager han seg også:
When self-styled 'virtuosi' spread error and desolation in so-called 'concert' halls, I continue to find
that irritating.6

1 Nichols s. 161
2 Priest s. 107
3 Priest s. 23
4 Lesure & Nichols s. 209
5 Lesure & Nichols s. 222
6 Lesure & Nichols s. 319
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Ut fra dette kan man skjønne at Debussy hadde et helt annet ideal for pianospill enn hvordan mange

av de kjente konsertpianistene spilte.

Om nøyaktig interpretasjon

Debussy hadde bestemte ideer om pianospill, og han var svært nøye på hvordan pianomusikken

hans skulle interpreteres. Dette får vi vite fra flere. Viñes forteller med en anelse frustrasjon hvor

nøye Debussy var:
In the evening, the third Durand concert in the Salle Erard, at which I played the first set of Debussy's
Images. It was such a success that I had to play an encore; I chose 'La soirée dans Grenade', which I
hadn't played since the first Durand concert a fortnight ago. I wasn't very happy about it, especially
since I knew Debussy was there in a box and he never finds this piece played as he wants it.1

Sangerinnen Ninon Vallin som jobbet mye sammen med Debussy, bekrefter at han var vanskelig å

tilfredsstille:
It was difficult to satisfy him, he was very demanding. [...] The numerous expression marks which he
introduced into his text had to be observed with complete punctiliousness. [...] His keen, sensitive ear
suffered, and at the slightest mistake he would jump up from his chair.2

Pianisten E. Robert Schmitz understreket i boka si hvor viktig det var for Debussy at man fulgte alle

de detaljerte indikasjonene som finnes i notene:
I can well remember his insistence on the precision and exactitude of the indications marked on the
scores in their minutest details.3

Marguerite Long bekrefter dette:
Debussy has left us all the indications possible for the executant of his work. He regarded this with the
utmost care, and at times was almost fierce about it.4

Hun antyder at alt som er nødvendig for utøveren er å følge det som står i notene.
When Debussy was offered an artist of genius to sing the part of Mélisande, [he replied]: 'A faithful
interpreter is sufficient.'5

Dette sammenfaller med det synet som Stravinsky, som forøvrig kjente Debussy, ga uttrykk for.

Han uttalte at musikk burde 'overbringes' av utøveren og ikke 'interpreteres', fordi en interpretasjon

viser utøverens personlighet framfor komponistens, og dermed kan komponistens visjon bli

forvrengt.6 Også Ravel sa at musikken hans ikke skulle 'interpreteres', men bare 'spilles'. Det disse

komponistene ville unngå, er en forvrengning av musikken ved at utøveren gjør noe som ikke

passer til musikken. Dette må sees på bakgrunn av de estetiske ideene til utøverne som var vokst

opp i den romantiske musikktradisjonen, som var den rådende tradisjonen hos utøvere på den tiden.

1 Nichols s. 193
2 Nichols s. 182
3 Schmitz s. 35
4 Long s. 13
5 Long s. 13
6 Walls s. 17
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Hvis man derimot slik Walls foreslår forstår 'interpretere' som å få fram det komponisten mente

med musikken,1 er det klart at all musikk må interpreteres. Likevel kan det være at utøveren er

mindre fri med hensyn til rubato og klanglige nyanser hos Stravinsky og Ravel, enn i tidligere

musikk. Om dette gjelder for Debussy skal jeg se nærmere på.

Om utøverens frihet

Hvor fri kan pianisten være når han spiller Debussy? Sitatene ovenfor antyder at Debussy ikke

ønsket seg annet av en utøver enn at han fulgte anvisningene i noten. I en konsertkritikk i La Revue

Blanche priser Debussy utøverens trofasthet mot noten:
...Mme Olénine's fine musical intelligence in choosing and performing these pieces [Moussorgsky
songs]. You couldn't wish for a more faithful interpreter. Everything was pronounced with a
correctness little short of miraculous.2

Debussy jobbet under krigen med en utgave av Chopins pianoverk. I et brev av 24. februar 1915

skriver han:
How can you expect three manuscripts, certainly not all in Chopin's hand, to agree with each other? Of
course, only one can be right...3

Dette antyder at han mente at det skulle finnes en 'riktig' versjon av et musikkstykke, i alle fall slik

som det eksisterer på noter, og kanskje også slik som en utøver skulle tolke det.

Pianisten Alfredo Casella, i det han understreker hvor nøye Debussy var med hvordan

musikken hans skulle framføres, sier også noe mer om Debussys holdning:
Himself so incomparable an executant, Debussy was extremely exacting of the interpreters of his
works. Rarely indeed have I ever seen him fully satisfied with a performance. He detested almost all
the greatly celebrated virtuosi', who are so generally quite unmusical; on the other hand, he was well
disposed toward certain cultivated and intelligent interpreters who enjoyed no clamorous reputation,
but who loved music with the same disinterested, sacred love as he.4

Debussy var altså svært nøye med hvordan pianister spilte musikken hans, men det Debussy

verdsatte høyest, var en pianist med en ekte følelse for musikken. Ricardo Viñes, som var en svært

kjent pianist og ble betrodd så mange førsteframføringer av Debussy, ble likevel anklaget av

Debussy for å være “for tørr”.5 Han sa videre at han hadde hørt to fine pianister i livet sitt:
... my old piano teacher, a small, fat lady who threw me into Bach and who played him as no one does
nowadays, making him live [...]. The second pianist was Liszt, whom I heard in Rome.6

At det er Franz Liszt som er den forbilledlige pianisten for Debussy, får oss kanskje til å heve

øyenbrynene. Liszt var ikke bare en romantisk pianist, med den romantiske pianisten, som tok seg

1 Walls s. 17
2 Lesure (1977) s. 42
3 Lesure & Nichols s. 296
4 Nichols s. 97
5 Nichols s.148
6 Nichols s.148
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atskillige friheter.

Den finnes faktisk flere beretninger som viser at Debussy ikke hadde fastlåste

forestillinger om hvordan musikken hans skulle spilles. Hvis han syntes at en pianist var

overbevisende, kunne han godta andre tolkninger enn sin egen. Det viser følgende historie fortalt av

Maurice Dumesnil:
Paderewski [...] once featured 'Reflets dans l'eau' on one of his programmes. Moved by curiosity,
Debussy went to the recital. He was surprised when Paderewski played this piece daintily, with charm,
with refinement, and with a pearly technique that would have better befitted a set of variations by
Haydn and Mozart. 'It was delightful,' he said to Paderewski. 'Not at all what I had in mind. But please
do not change an iota in your interpretation!'1 

Også George Copeland, som kom for å studere med Debussy, forteller at Debussy ikke ville

påtvinge han sin tolkning. Etter å ha spilt Reflets dans l'eau for Debussy, ble han spurt om hvorfor

de to siste taktene ble spilt akkurat slik:
'It's funny,' [Debussy] said reflectively, 'That's not the way I feel them.' But when I said, 'Then I will
interpret them as you intended,' his reply was a definite 'No, no! Go on playing them just as you do.' 2 

I 1917 besøkte dirigenten Ernest Ansermet Debussy:
We discussed many of the tempi of his works and I asked him some questions about the Nocturnes. He
took down his score of the Nocturnes and I saw then that this score was full of corrections, with pencil
of all colours: red pencil, blue pencil, green pencil. I asked him, “What is right?” He said, “I don't
know. Take the score with you and bring it back in a few days and choose what seems to you good.3

Nocturnes var komponert mange år før, og selv om Debussy hadde dirigert dette verket selv noen

ganger, viser denne historien kanskje at han mente at noen interpretatoriske avgjørelser burde

overlates til dirigenten.

Hva var grunnen til at Debussy, som i noen tilfeller var så nøye på hvordan musikken

hans ble framført, i andre tilfeller så lett kunne forandre mening? François Gillet, som var oboist i

Orchestre Lamoureux i førsteframførelsen av La mer, husket at Debussy ga en begrunnelse for

hvorfor han anga et annet tempo enn dagen før: “I don't feel music the same way every day.”4

Debussy ga en mer utfyllende utlegging av sitt syn på interpretasjon til dikteren Sylvain

Bonmariage rundt 1903:
So you really think a poem has only one meaning! Aren't you aware that each one of your poems is
transformed by each of its readers? And it's the same with every musical score. You only have to listen
to experts talking about them. You write poems as you like. We can draw from them the music that we
like. And the listener, or reader, finds in them the charm that he likes. Everything is relative. I know
that every work of art contains elements that are praised and applauded without exception; and it is
easy to see that these elements are the ones most readily understood by mediocre intelligences.5

Her viser Debussy seg som en som klart mener at et musikkverk kan tolkes på forskjellige måter,

1 Nichols s. 161
2 Nichols s. 165
3 Nichols s. 244
4 Nichols s. 183
5 Nichols s. 112
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avhengig av hvem det er som tolker det. Det at Debussy i tillegg var veldig nøye på tolkningen av

sine verk, trenger ikke å være et paradoks. Selv om man kan finne mange ulike aspekter ved et

verk, må man likevel ha en stilforståelse for musikken. Man står ikke fritt til å gjøre hva som helst,

det er klart når han sier “I can't tell you the extent to which my piano music has been deformed.”1

Men med stilforståelse og musikalitet kan man finne flere ulike tolkninger av musikken. I de

tilfellene der Debussy beskriver veldig nøye hvordan musikken hans skal spilles, mener jeg at han

legger ut sitt eget syn som utøver. Det betyr ikke nødvendigvis at ingen andre tolkninger ville være

mulige.

Om musikalsk innlevelse og atmosfære

At Debussy virkelig ønsket seg noe mer fra utøvere enn bare å følge notene korrekt, kommer fram i

boka til Marguerite Long. Hun husker følgende lille historie:
Some time in 1917 Debussy went to hear the Suite played by a famous pianist.
'How was it?' I asked him on his return.
'Dreadful. He didn't miss a note.' 
'But you ought to be satisfied. You who insist on the infallible precision of every note.'
'Oh, not like that.' Then emphatically, 'Not like that.'2

Det samme kan vi se ut fra en uttalelse i et brev av 18 mai 1909 til Durand:
Mlle Féart [...] sings the notes, but there's nothing behind them. In confidence, it's a dissappointment3

I et annet brev fra året etter gir han også et hint om dette. Dette året satt han i juryen for en

klarinettkonkuranse der hans eget stykke Rapsodie ble spilt. Den kandidaten som han likte spilte det

“musikalsk”:
One of the candidates, Vandercruyssen, played it by heart and very musically. The rest were
straightforward and nondescript.4

Hva det ville si for Debussy å spille musikalsk, skal jeg prøve å se nærmere på.

Etter premiéren på operaen Pelléas et Melisande, skrev Debussy til dirigenten André

Messager og fortalte hvor godt han likte framførelsen. I denne situasjonen er det selvsagt naturlig at

Debussy roser dirigenten. Vi kan likevel få et hint om hva Debussy liker ved en god framførelse.
You knew how to bring the music of Pelleas to life with a tender delicacy I dare not hope to find
elsewhere, sure as I am that in all music the interior rhythm depends on the interpreter's evocation of
it, as a word depends on the lips that pronounce it...So your interpretation of Pelleas was deepened by
the personal feelings you brought to it and from which stemmed that marvellous effect of 'everything
in its place'.5

“Everything in its place” skulle bety en viss stramhet og behersket tolkning. Men framførelsen viste

1 Lesure & Nichols s. 222
2 Long s. 24
3 Lesure & Nichols s. 199
4 Lesure & Nichols s. 222
5 Lesure & Nichols s.  98
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likevel “personlige følelser” hos dirigenten. Debussy sier at han brakte verket til liv, og poengterer

at “den indre rytmen i verket avhenger at interpreten”.

Det er interessant at Debussy, da han var på en konsert-turne i Ungarn, ble betatt av

den musikalske formidlingsevnen til en sigøyner-musiker. I et brev av 19 desember 1910 skriver

han entusiastisk om denne fiolinisten:
When you listen to Radics  you loose awareness of your surroundings...you breathe the forest air and
hear the sound of streams; and it's a melancholy, confidential message from a heart that suffers and
laughs almost at the same moment...1

Senere i samme brev skriver han: “...the gypsies' freedom, their gifts of evocation, of colour and

rhythm.” Dette er en entusiasme over det som for Debussy var eksotisk musikk, men beskrivelsen

viser også at Debussy virkelig var bevisst hvilken betydning utøveren har for å vekke musikken til

liv. Frasen “loose awareness of your surroundings” antyder kanskje noe om hva som var Debussys

ide om en god framføring av musikk.

I et brev av 24 august 1900 til Blanche Marot roser Debussy henne for en framføring

av La Damoiselle élue:
I don't think anyone else could have sung La Damoiselle élue with so much feeling, sensitivity and
sincerity. At times you were able to escape so totally from the material environment, it became other-
worldly, and the way you delivered the words 'Tout ceci sera quand il viendra' remains one of the most
profound musical experiences of my life, something I'm sure I shall never forget.2

Han sier at hun klarte å “flykte fra omgivelsene”. Dette aspektet ved framføring av musikk er noe

han også kommer inn på  i en beskrivelse av en ung pianist som han ble imponert av, i 1909 da han

var i juryen for opptaksprøven til pianostudiet ved konservatoriet:
...the most artistic of all the candidates was a young Brazilian girl of 13. She's not beautiful, but her
eyes are 'drunk with music' and she has the ability to cut herself off from her surroundings which is the
rare but characteristic mark of the artist.3

Debussy sammenlignet noen ganger musikken sin med improvisasjon, kanskje for å få fram det

drømmende aspektet: I et brev av 26 februar 1910, etter en øvelse med Ibéria, skrev han:
You can't imagine how naturally the transition works between 'Parfums de la nuit' and 'Le matin d'un
jour de fête'. It sounds as though it's improvised... The way it comes to life, with people and things
waking up.4

Debussy skal også ha fortalt Ricardo Viñes at han ønsket å skrive musikk som hadde en så fri form

at den ville høres ut som om den var improvisert.5 Dette har naturligvis betydning for utøvere. Jeg

skal imidlertid ikke gå nærmere inn på Debussys generelle musikkestetiske syn, ettersom det faller

utenfor avhandlingen min.

1 Lesure & Nichols s. 232
2 Lesure & Nichols s. 114
3 Lesure & Nichols s. 216
4 Lesure & Nichols s. 217
5 Orenstein s. 159
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Om musikalsk uttrykk

Det er klart at Debussy var opptatt av musikalsk uttrykk hos utøveren. Jeg vil nå se nærmere på

hvilket uttrykk han mente at utøvere burde få fram i musikken hans. Maurice Dumesnil beskriver

idealet hans for framføring slik:
Clarity was certainly one of his major preoccupations. Another was simplicity in expression. 'Pas
d'affection, surtout!' No affection, no mannerisms. Here once more one finds an echo from the great
harpsichordist' creed, from the supreme good taste of Rameau, Couperin, Lully, Dandrieu,
Chambonnières, Daquin and others.1

Klarhet, og et enkelt og behersket uttrykk. Debussy bekrefter selv at han foretrakk et ikke alt for

utadvendt uttrykk. I et brev av 18 mai 1909 etter at Pelléas var blitt framført i London skrev han

dette om dirigentens tolkning: “Campanini understands the work fairly well – a little too extrovert –

but at least it's warm and alive.”2 Louis Laloy advarer mot 'følelsesmessige utbrudd' slik som er

vanlig i romantisk musikk:
Conductors will do well to forget Berlioz and Wagner as completely as this can be done; no contrasts
here, and, above all, none of those sentimental outbursts in which our instrumentalists – corrupted by
their repertoire – unfortunately indulge as soon as they are asked to be expressive.3

Marguerite Long forteller at Debussy sa at mange spilte Voiles fra préludes på en altfor fargerik

måte: “It is not a photograph of the beach, or a postcard for 15th August!”, sa han.4 

Fra George Copeland har vi et råd som Debussy ga om hvilken innstilling utøvere som

vil spille musikken hans bør ha:
When I asked him why so few people were able to play his music, Debussy replied, after some
reflection: 'I think it is because they try to impose themselves upon the music. It is necessary to
abandon yourself completely, and let the music do as it will with you – to be a vessel through which it
passes.'5

Dette tolker jeg som at musikeren ikke må påtvinge musikken overdreven ekspressivitet –

musikken skal flyte naturlig av gårde. Dette stemmer overens med det Laloy sier. Musikken må

komme naturlig for utøveren, sier han, og utøveren må ikke legge noe ekstra i musikken:
The first requirements for playing such music is that it should not be considered difficult. Those who
hear only dissonances in it, or search fruitlessly for the melody which is so obvious to others, must be
advised to continue with their meditations until they receive grace, or else to give up, and abstain.
When the performer has sensed what is there, he must not exert himself to put in what is not there, and
particularly not 'effects'.6

Laloy sier videre noe om kontinuiteten og flyten i musikken som utøveren må tenke på:
Everything must follow on and hold together. This music must be bathed in harmony; it will not
tolerate any ugliness, even intelligent ugliness.7

1 Nichols s. 161
2 Lesure & Nichols s. 199
3 Priest s. 107
4 Long s. 63
5 Nichols s. 167
6 Priest s. 107
7 Priest s. 109
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Alt må følge naturlig etter hverandre. Laloy utdyper dette et annet sted i boka ved å diskutere det

han kaller “unity of tone”:
... the secret of unity which is not guaranteed by external means, does not have signposts, but relies on
the natural succesion of impressions. It is the unity of a character, of a landscape; in a word, it is unity
of tone1

Laloy forklarer hva han mener med “unity of tone” ved å sammenligne med romantisk musikk, som

han kontrasterer med Debussys stil. I romantisk musikk er ulike musikalske ideer sidestilt, og

kontraster er viktig å få fram, mens i Debussy følger alt på hverandre uten at man merker

overgangene. Det vil si at utøveren må sørge for å få alle delene i et stykke til å henge sammen, slik

at alt vokser ut av den samme stemningen. Framførelsen må ha enhet og kontinuitet. Laloy sier

dette slik:
The quality which matters most is unity of tone. Anything which disturbs it, portamenti, interruptions
of the rhythm, arbitrary retardations or accelerandi, is not only unnecessary, but disastrous. Moreover,
it would be better to mistake completely the spirit of a piece, for example to play 'Pagodes' playfully,
or 'La Soirée dans Grenade' in the manner of a bullfighter on guard, than abruptly to break the spell
with a jab or a grimace.2

Laloy skrev dette i 1909, før mange av Debussys viktige pianoverk var komponert. Likevel ser det

ut som om vi kan ta dette synet for å være en viktig del av Debussys estetikk generelt, ettersom det

er bekreftet også andre plasser. George Copeland forteller at Debussy likte hans piano-arrangement

av  L'après-midi d'un faune på grunn av den enheten og kontinuiteten i framførelsen man da kunne

oppnå:
He was particularly delighted with my piano version of L'après-midi d'un faune, agreeing with me that
in the orchestral rendering, which called for different instruments, the continuity of the procession of
episodes was disturbed.”3

Denne beretningen viser at Debussy ikke ville ha skarpe kontraster i musikk-forløpet, men myke

overganger. At dette gjelder ikke bare for L'après-midi d'un faune, sier Dumesnil noe om. Han

advarer mot en ujevn og opphakket framføring, selv i rytmiske og humoristiske stykker. Uttrykket

må være diskret og raffinert, sier han, og han snakker om en enhetlig linje:
In the pieces of a rhythmic, humoristic character, one must be most careful not to exaggerate, not to
over-emphasize a sense of humor which must always remain truly “Gallic”, discreet and refined.
Likewise, make it a point to respect a general unity of the rhythmic line. This will avoid a “chopped
up”, “jerky” interpretation.4

Om rytme og rubato

I samtale med sin tidligere lærer Ernest Guiraud fortalte den unge Debussy om sine ideer for en ny

1 Priest s. 82
2 Priest s. 107
3 Nichols s. 166
4 Dumesnil s. 23
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type musikk. Han forklarte sitt begrep om en “flytende” rytme i musikken:
Rhythms cannot be contained within bars. It is nonsense to speak of 'simple' and 'composed' time.
There should be an interminable flow of them both without seeking to bury the rhythmic patterns.1

I sitatet fra Dumesnil ovenfor sier Debussy noe som også kan tolkes som at utøveren må la

musikken flyte fritt og naturlig avgårde:
It is necessary to abandon yourself completely, and let the music do as it will with you – to be a vessel
through which it passes.'2

Dette betyr at plutselige skifter i rubato, som var vanlig hos pianister på 1800-tallet, ikke er

ønskelig, samtidig som at musikken aldri må være mekanisk. Schmitz sier akkurat dette i sin bok:
In Debussy interpretation an overabundance of rubato, of arbitrary fluctuations in tempo, has long
been current; yet performance metronomically throughout, in his works, is just as unthinkable.3

Dumesnil forteller at Debussy insisterte på at triolene i Hommage à Rameau skulle være helt

rytmiske.4 Også i Clair de lune var det viktig at triolene var strikt i tempo, “men innenfor en

generell fleksibilitet.”5 I romantisk musikk blir trioler, når de opptrer som en kontrast til den

regulære rytmen, gjerne spilt med en type rubato der den første tonen forlenges med en agogisk

aksent. Dette er altså ikke hva Debussy vil ha, men de skal likevel være “fleksible”. Dette kan

forklares med at Debussy sa, i følge Dumesnil, at rubato må gjøres innenfor hele frasen, aldri på et

enkelt taktslag.6 I de to første taktene av Reflets dans l'eau, beskriver Dumesnil en slik rubato der

hele frasen er fleksibel:

1 Lockspeiser (1962) s. 206
2 Nichols s. 167
3 Schmitz s. 38
4 Nichols s. 158
5 Nichols s. 159
6 Nichols s. 159
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“Tempo rubato” applies to the delivery of the two bars as a whole, not to any individual beats. One
can start slowly, get slightly faster in the middle, “easing up” again towards the end.1

Dumesnil forteller at han også spilte Poissons d'or for Debussy, og jeg kan ane i teksten en

frustrasjon over å ikke helt forstå Debussys ide om rytme og flyt i dette stykket:
With 'Poissons d'or' it was indeed difficult to satisfy Debussy. 'Jouez plus librement,' he would repeat.
I thought I did play with great freedom, but it was not enough. [...] Toward the middle he spoke again:
'Plus gracieux, plus élégant.' But when I complied, he said: 'Jouez plus simplement.' I came to the
conclusion that the interpretation of Ricardo Viñes, to whom 'Poissons d'or' is dedicated, had become
inseparable from his own conception; so I took it as a model and susequently won approval.2

Ut fra denne teksten forstår man at Debussy var ute etter en betydelig frihet og fleksibilitet i

stykket, og det skal absolutt ikke spilles mekanisk. Likevel skal det ha en “enkelhet”. Det er klart at

Debussys rubato er forskjellig fra en  typisk 'romantisk' rubato, der impulsivitet og plutselige

tempoforandringer kan brukes, og der man kan strekke ut enkelte toner med en agogisk aksent.

Frasene hos Debussy må derimot ha en naturlig fleksibilitet.

At Debussy foretrakk å ikke beskrive rubato, rytme og tempo til et stykke i detalj,

kommer fram av et brev han skrev til Manuel de Falla. De Falla framførte i Madrid en piano-

versjon av stykket Danses, som egentlig er skrevet for harpe og orkester. Han hadde tydeligvis

skrevet til Debussy for å få råd om framføringen av stykket, for 13. januar 1907 skrev Debussy

tilbake:
What you ask is rather hard to give a definite answer to! It's not possible to write down the exact form
of a rhythm, any more than it is to explain the different effects of a single phrase!
The best thing, I think, is to be guided by how you feel...The colour of the two dances seems to me to
be clearly defined. There's something to be got out of the passage between the 'gravity' of the first one
and the 'grace' of the second; for a musician such as yourself that will not be difficult, and I am quite
happy to leave the performance to your good taste.3

Edgar Varèse, som kjente Debussy, ba også Debussy om råd for framføring, og ville ha metronom-

indikasjoner til Pelléas. 12 juli 1910 skrev Debussy tilbake til han:
Send me the Pelléas score and, although I have no confidence in metronome markings, I'll do what
you ask.4

1 Dumesnil s. 15
2 Nichols s. 160
3 Lesure & Nichols s. 176
4 Lesure & Nichols s. 222
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Metronom-betegnelser finnes i varierende grad i Debussys verk. Utfra et brev til sin forlegger

Durand 9 oktober 1915 kan vi se at Debussy var skeptisk til å fiksere tempoet slik, fordi han mente

det viktige var at utøveren hørte stykket selv og 'følte' det riktige tempoet:
You know what I think about metronome marks: they're right for a single bar, like 'roses, with a
morning life'. Only there are 'those' who don't hear music and who take these marks as authority to
hear it still less! But do what you please.1

Hva Debussy mente om punkterte rytmer, finnes det nesten ingen hint om. En punktert

rytme ble, som vi har sett, ofte utført overpunktert på begynnelsen av 1900-tallet. Man kan tro at

Debussy hadde et mer moderne syn og mente at rytmer skulle utføres nokså eksakt, ettersom jeg har

påpekt at han var ute etter en jevn rubato, og ikke så mye av den romantiske agogikken. I følge

Howat mente imidlertid den franske pianisten Marcel Ciampi (1891-?) at Debussy ville ha ostinat-

rytmen til habaneraen i La puerta del vino og La soirée dans Grenade overpunktert.2 

Om dynamikk

Vi har sett tidligere at Debussys spill var delikat og dempet (spesielt Marguerite Long, og

konsertkritikkene til Vallas sier dette). Var det det som var idealet hans? En interessant historie

antyder sier noe om det. George Copeland forteller dette om første gang han møtte Debussy og

skulle spille for han: 
The piano [...] was draped with a silk scarf held in place by a heavy cloisonné vase. I asked permission
to move the vase, so that I might open the piano cover. 'Absolument non!' he replied with obvious
annoyance. 'Do not touch it! I never permit that anyone should open my piano. As it is, everyone plays
my music too loud.'3

Dumesnil forteller om instruksjonen som han fikk fra Debussy, at han understreket at dynamiske

effekter ikke måtte overdrives:
At the crescendo leading to the climax, marked ff, he stopped at my side: 'Please do not overdo this
crescendo. It sounds too dramatic; start more softly and you will reach the same effect without
impairing the quality of your tone.4

1 Lesure & Nichols s. 305
2 Howat (1995) s. 13
3 Nichols s. 164
4 Nichols s. 159
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Videre forteller Dumesnil:
Remembering his previous remarks about dramatizing, I tried to keep the middle part [of 'Clair de
lune'] moderate. But I guess I still overdid it: 'No,' he said, 'you exaggerate both the crescendo and the
rubato. The latter must be done within the entire phrase, never on a single beat.' And the expression
had to remain dignified.1

Debussy ville altså ha en behersket og moderat crescendo, for å “bevare verdighet”. Men Debussy

var åpenbart ikke ute etter en monoton klang, som en konsertkritikk anklaget Debussy for. Sitatet

ovenfor fra Dumesnil viser at Debussy ikke ville ha et for dramatisk uttrykk, men mener man kan

“oppnå samme [crescendo] effekt uten å forringe kvaliteten i klangen.”

E. Robert Schmitz kommenterer også hvordan Debussy likte de mer subtile

crescendoene framfor de overdrevent dramatiske:
Crescendos in those days were one of Debussy's obsessions in piano playing. He liked slight
crescendos, a ppp increasing into a mere pp. Such tiny changes were meaningful and important to his
art. So many pianists, who play Debussy today, overlook his crescendo markings. Seeing the sign, ppp
then a crescendo, they seldom bother to look for the volume mark at the other end of that crescendo.
Immediately they spurt of into an fff. It is such carelessness which makes so much of Debussy's music
for piano sound jerky, heaving, rather than delicately flowing and wistful, sustained, the way it was
originally intended by him to be.2

Det er altså viktig for pianister å være klar over at en crescendo fra pianissimo ikke nødvendigvis

må tas helt ut til forte.

Dumesnil har med i sin bok noen interessante øvelser i subtile nyanser. Disse

fokuserer på å spille akkorder pianissimo, og å kunne lage diminiendo fra pp og ned. Dette anså han

som essensielt for å kunne spille Debussys musikk bra.3 I samme bok maner han til moderate

fortissimo klimaks:
...in all of Debussy's compositions, keep the “fortissimo” climaxes moderate.4

E. Robert Schmitz mener derimot at man ikke skal begrense uttrykket på noen måter i

Debussys musikk. Han legger vekt på at utøveren bør forholde seg først og fremst til notene:
It is, then, in the works that we find the answer to his pianistic style and demands in performance, and
not in hearsay reports of his “violent attacks on the keyboard” or his “constant pianissimo” playing.5

Han bemerker at Debussys verk utnytter pianoets resurser til det fulle, med et dynamisk spekter fra

fff til pppp, og krever alle nyanser og alle typer artikulasjon. Likevel tror jeg Schmitz er enig i

Laloy som i sitatet ovenfor sa at musikken “will not tolerate any ugliness, even intelligent

ugliness.” Om Debussys musikk krever en full sonoritet, så må klangen likevel aldri bli stygg.

1 Nichols s. 159
2 Nichols s. 171
3 Dumesnil s. 8
4 Dumesnil s. 23
5 Schmitz s. 35
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Om klang

Pianister prøver gjerne å variere klangen ved ulike typer anslag. Likevel kan man grunnleggende

sett ikke forandre klangen på en enkelt tone på klaveret, utover det å forandre dynamikken, selv om

man kan skape ulike typer artikulasjon. Jeg forstår klang i klaverspill først og fremst som forholdet

mellom flere toner. En akkord kan gis ulike klang ved å variere styrken til hver tone i akkorden. En

oppfattelse av klang kan også komme av hvordan styrken til hver tone i en frase er i forhold til

hverandre, ved at jevne overganger mellom tonene skaper en myk klang. I tillegg kan man forstå

klang som dynamikk, ved at det å spille med en moderat dynamikk kan oppfattes som myk klang.

Dumesnil har i sin bok med øvelser i å ta fram ulike toner fra den samme akkorden, og

på den måten eksperimentere med klangen.1 Oktaver, sier han også, kan gis en fargelegging ved å ta

fram ulike toner. Hvilke som skal tas fram, er opp til utøveren, sier han.2

En raffinert og nyansert klang er svært viktig i Debussy. E. Robert Schmitz sa at “The

nuance, to Debussy, was everything.”3 Nyanser kan bety dynamiske varisjoner i et forløp, eller

variert klang i akkordene.

Dumesnil nevner mange eksempler der Debussy sier noe om klang i utførelsen av

ulike piano-stykker. I Hommage à Rameau ville Debussy ha en nyanser oktavklang:
Debussy: In those first bars I would like the right hand slightly more prominent than the left hand.
Octaves sound flat when played with the same tone volume in both hands.4

Dumesnil beskriver videre hvordan Debussy ville ha en betydelig frihet og en lett klang i

akkompagnementet i Poissons d'or:
Those initial accompaniment figures – they had to be lighter, almost immaterial, so one could hear
'two clarinets' up above.5

“Lett” vil si et lett anslag, en svak og fleksibel dynamikk. Dette var også for å differansiere mellom

akkompagnement og melodi.
Debussy often thought in terms of orchestration. Concerning the second section of 'Clair de lune', he
said, 'The left-hand arpeggios should be fluid, mellow, drowned in pedal, as if played by a harp on a
background of strings.' But he did not tolerate any confusion and insisted on the purity of each
harmonic pattern.6

Det å forestille seg musikken orkestrert for å oppnå en bestemt klang er en kjent metode, som altså

Debussy benyttet seg av.

Dumesnil understreker at Debussy ikke bare var ute etter en myk og lett klang:
It would be a mistake to believe that Debussy always spoke in terms of softness, elusive approach,
two-pedal effects, etc. In the suite 'Pour le piano', for instance, it was another story. Here he demanded

1 Dumesnil s. 10
2 Dumesnil s. 11
3 Nichols s. 169
4 Nichols s. 159
5 Nichols s. 160
6 Nichols s. 160
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a totally different conception, one of robust precision. The same holds true for 'L'isle joyeuse',
'Masques' and the study 'Pour les octaves,' to mention only a few.1

Begrepet klang i pianospill kan ikke alltid isoleres, og henger sammen med anslag, og ikke minst

pedalbruk. Debussy var kjent som pianist for sin kreative pedalbruk og sitt originale anslag, noe

som skapte en helt spesiell klang. Dumesnil forteller oss hva Debussy sa om klangen i Reflets dans

l'eau, og at pedal og anslag var svært viktig for å oppnå dette:
The remarks dealing with 'Reflets dans l'eau' were illuminating. From the first, the chord background
ought to be subdued; played with laterally moving fingers, drowned in pedal, once more. 'I do not hear
the bells,' Debussy commented.2

Her mente Debussy altså at det hjelper å forestille seg klangen av klokker. Dumesnil påpeker at

Debussy var opptatt av at pianisten først og fremst skulle lytte for å kunne oppnå den klangen han

ville:
'Faites confidence à votre oreille', a remark that is not surprising from a musician whose aim had
always been the pleasure of the ear as against rigid rules and pedagogic pedantry.3

Pianister er vant til å skille mellom melodi og akkompagnement, og ta fram melodien

ved å gi den en annen klang. Louis Laloy advarer sterkt mot å gjøre dette i Debussy:
Pianists must give up the presumption of 'bringing out the tune'; when thoroughly understood, the
melody will take on by itself the slight prominence which is needed; to insist would be to fall into
Romantic affection.4 

Det finnes naturligvis melodi og akkompagnement i Debussy, eller forgrunn og bakgrunn, men i

følge Laloy er det romantisk affeksjon å understreke melodien for sterkt. Laloy gir et råd til

dirigenter som sier noe av det samme:
It is unnecessary to seek to modify the perspective, as one so willingly does for the Classics;
brandishers of the baton draw out at will such and such timbre from the orchestral mass into the
foreground. [...] Each detail is in its place and must remain there; each detail has been calculated for
the total effect, and the effect would be compromised by the slightest alteration of the balance.5

Dette bygger opp om det jeg var inne på i avsnittet “musikalsk uttrykk”. I Debussy skal det ikke

være store kontraster, men små nyanser. En liten, men raffinert kontrast mellom forgrunn og

bakgrunn skaper en myk og naturlig klang. Marguerite Long bekrefter at Debussy ikke likte

pianister som tok fram melodien i for stor grad, fordi det gikk på bekostning av de andre

elementene i musikken:
'The fifth finger of virtuosi, what a pest it is!' What he meant by that is that too often one hammers the
melody without attaching sufficient importance to the whole harmony; harmony that, according to
him, should never be sacrificed to the melodic idea.6

1 Nichols s. 161
2 Nichols s. 160
3 Nichols s. 162
4 Priest s. 108
5 Priest s. 107
6 Long s. 13
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Dumesnil, der han skriver om framføringen av begynnelsen av Danseuses de Delphes, understreker

at melodien må skilles ut fra resten ved å skape en annen klang. I dette stykket ligger melodien i

midtregisteret med akkortoner over, så det er ekstra viktig for at man skal kunne høre melodien:

The middle voice, “legato”, must be played with a certain firmness, while the chords, as well as the
octaves of the bass, should be performed in a soft relaxed, and floating manner. However, this effect
must be achieved only through difference of attack and tone quality, not by playing the middle voice
louder.1

Dumesnil mener altså at dette må gjøres ved å forandre klangen på melodien uten å spille den

sterkere. Det er åpenbart ikke mulig å forandre klangen på en enkelt tone uten å forandre

dynamikken. Men det å bruke ulike anslag og å tenke i klang istedet for bare dynamikk, var nok en

viktig tilnærmelsesmåte til pianospill for Debussy.

Karl Lahm mente at Debussy viste at farge, det vil si klang, hadde noe med overtoner å

gjøre:
In the salon of a musically inclined countess, he showed at the piano that colour depends on the
correct handling of the overtones, which must not be obtrusive.2

Hva som menes med dette er ikke lett å si. Kanskje det betyr at Debussy søkte en myk, dempet

klang, ettersom mye overtoner betyr en skarp klang.

Omtrent alle beskrivelsene av Debussy som pianist betoner den myke klangen han

hadde. Debussy er kjent for å ha bedt pianister forestille seg et klaver uten hammere, for å oppnå en

slik klang. Léon Vallas, som kjente Debussy, skriver dette i sin bok:
He was an original virtuoso, remarkable for the delicacy and mellowness of his touch. He made one
forget that the piano has hammers – an effect which he used to request his interpreters to aim at.3

Marguerite Long understreker også dette:
'One must forget that the piano has hammers,' was one of his most frequent sayings.4

Dumesnil nevner den spesielle klangen man kan oppnå ved å bruke venstrepedalen og

spille sterkt: “The tone will preserve a round, full, rich singing quality, but of a lesser volume”.5

Man kan også si at en slik effekt vil gi en stor og myk, men ikke hard klang.
1 Dumesnil s. 21
2 Nichols s. 123
3 Vallas s. 108
4 Long s. 13
5 Dumesnil s. 14
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Louis Laloy påpeker det faktum at mange løp og hurtige figurasjoner i Debussy ikke er

ment som virtuose passasjer, men som en bakgrunnsklang.
But pianists must no more draw attention to what they quite wrongly call runs, that is those rapid
figurations whose function is to envelop the main tunes, to trace a harmony for them with lines,
according to the very character of the piano, and to give vivacity to the background. It would be better
to blur these patterns, even to let slip some wrong notes, as amateurs do, than to overcome the
difficulties they present in a triumphant manner, and look for applause by preening like a gymnast.1

Disse passasjene må pianisten altså kunne spille dempet slik at de forblir i bakgrunnen, noe som

faktisk kan være en større utfordring enn å spille de på en virtuos måte. Laloy avslutter sitt råd til

pianistene ved å si dette om klang:
Finally, euphony is required throughout [...] It is advisable that the artist develop the habit of listening
to himself [...] [and] that [he], in short, maintain softness in strength, and strength in softness.2

Om teknikk og anslag

Jeg skal nå se på hva Debussy sa om de mer tekniske sidene ved det å spille piano. Den typen

anslag en pianist velger henger nøye sammen med hvilken type klang han ønsker å oppnå.

Dumesnil forteller hvordan Debussy koplet anslag og klang, i et tekst som delvis er sitert ovenfor:
The remarks dealing with 'Reflets dans l'eau' were illuminating. from the first, the chord background
ought to be subdued; played with laterally moving fingers, drowned in pedal, once more. 'I do not hear
the bells,' Debussy commented. I gave more tone, but it was not of the proper quality. 'Keep your left
hand hanging loosely from your wrist. Then let it drop, and let the tip of your third finger play those
notes,' he said.3

“Laterally moving fingers” –  man skal bevege fingrene sidelengs, for å skape den riktige klang-

bakgrunnen. De tre meloditonene skal i forgrunnen, og skal etterligne klokker. Dette vil Debussy

oppnå med et spesielt anslag. Et slikt 'klokkeanslag' beskriver også E. Robert Schmitz:
One must learn to play Debussy's music as he played it himself, striking each note as though it were a
bell, listening always for the hovering clusters of vibrating overtones above and below it.4

I slike tilfeller må pedalen brukes, for å skape klang, og fordi jeg forstår det slik at tangenten ikke

skal holdes nede. Debussy var svært opptatt av at man oppnådde riktig type anslag:

1 Priest s. 108
2 Priest s. 109
3 Nichols s. 160
4 Nichols s. 171
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Another thing Debussy insisted upon was the proper way to strike a note on the piano. 'It must be
struck in a peculiar way,' he would say, 'otherwise the sympathetic vibrations of the other notes will
not be heard quivering distantly in the air.'1

Louis Laloy bekrefter at tonen ofte skal holdes ved hjelp av pedalen og ikke fingrene. Dette betyr at

man ikke behøver å spille Debussy med fingrene 'klistret' til klaviaturet til enhver tid:
Often notes are accompanied by a sign which was quite rarely used up to now, which is a small dash.
Some people think they must detach these notes, others think they must intensify them; but what is
asked for is a transparent sonority; it can be achieved by a clean and never harsh attack, which is
prolonged by the pedal, with the finger leaving the key immediately.2

I følge Laloy er denne typen anslag altså indikert av Debussy med en strek over noten. Dette er et

tegn som i dag ikke uten videre forstås på den måten, og vi ser et eksempel på det nettopp i

åpningstaktene av Reflets dans l'eau ovenfor.

Jeg har tidligere vært inne på carezzando-anslaget. Dumesnil gir en beskrivelse av

akkurat et slikt anslag, og anbefaler det for “pianissimo-effekter”. Dette er en annen type anslag

som er avhengig av at tonen holdes i pedalen.
In order to achieve certain “pianissimo” effects (on single notes principally), it is better to replace the
direct attack at a right angle, by an oblique, slanting, indirect attack, which will bring the finger in
contact with the key progressively.3

Debussy var opptatt av å ha en god følsomhet i fingertuppene. Dumesnil husker at det

følgende var en av Debussys viktigste instruksjoner:
“Play with more sensitiveness in the finger tips. Play chords as if the keys were being attracted to your
finger tips, and rose to your hand as to a magnet.”4

Laloy skriver også om følsomhet i fingertuppene: “The pianist, paying attention to his touch, should

feel the sound in his fingertips.”5 Viktigheten av fingre er noe jeg har påpekt i forbindelse med

fransk pianisme, men Debussy har en spesielt myk tilnærming. Det indikerer også en nærhet til

klaviaturet, selv om vi har sett at hver tone ikke nødvendigvis skal holdes nede med fingrene. I

følge Timbrell ble Yvonne Lefébure instruert av Debussy i Jardin sous la pluie i å holde fingrene

nært klaviaturet:
[Debussy] showed her how to get the right sounds for the left-hand chords on the final two pages of
'Jardin sous la pluie', using a formed hand position and outstretched fingers that stayed close to the
keys and kneaded them. “Hands are not made to be in the air above the piano, but to enter inside.”6

1 Nichols s. 171
2 Priest s. 108
3 Dumesnil s. 13
4 Dumesnil s. 9
5 Priest s. 109
6 Timbrell (2000) s. 12
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Marguerite Long refererte det samme uttrykket fra Debussy:
“The hands are not meant to hover in the air over the piano, put to enter into it.”1

Dumesnil forteller at Debussy hadde en mening om den nye måten å tenke

pianoteknikk på, der avslapning i armen var viktig:
From time to time he spoke on relaxation; it was becoming a fad among pianists, and they carried it to
the extreme. 'It is not advisable to use relaxation constantly,' he said. 'In pianissimo chords, for
instance, the fingers must have a certain firmness, so the notes will sound together. But it must be the
firmness of rubber, without any stiffness whatsoever.'2

Debussy var altså, tross sitt myke anslag, bevisst på at fingrene likevel må ha en viss fasthet.

Typisk for den franske jeu perlé var passasjer som ble spilt hurtig, lett og med klarhet.

Stykkene Le vent dans la plaine og Feux d'artifices åpner begge med hurtige og dempete figurer,

som kan minne om jeu perlé, og Dumesnil advarer i sin metode mot å utføre disse på en for

mekanisk måte:
In these, and other compositions where “light virtuosity” play a great part, be most careful never to
become mechanical. Although of a rapid, running character, too much evident articulation would
produce dryness. Here again, a close attack is necessary, with extremely quick and light motion of the
finger tips.3

Om pedal

At pedal var svært viktig i Debussys spill, har jeg vært inne på, og det er også noe man får en

forståelse av ved å spille pianoverkene hans. Debussy noterte imidlertid så og si aldri pedalisering i

notene. Dumesnil forteller at Debussy oppga grunnen til dette:
Pedalling cannot be written down,' he explained. 'It varies from one instrument to another, from one
room, or one hall, to another.'4

Nøyaktig hvordan man bruker pedalene er altså så situasjonsbetinget at det må være opp til

pianisten selv.

Likevel finnes det noen konkrete råd fra Debussy om pedalisering. I forbindelse med

Clair de Lune foreslo han å sette ned begge pedalene før man begynner, “slik at overtonene kan

vibrere.”5 Det å bruke begge pedalene samtidig, var tydeligvis en effekt som Debussy likte. I

Pagodes indikerer Debussy dette ved å skrive “2 ped”, og det er en av de få pedalindikasjonene som

finnes i Debussys pianoverk. 

1 Long s. 13
2 Nichols s. 162
3 Dumesnil s. 22
4 Nichols s. 162
5 Nichols s. 159
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Spørsmålet om i hvor stor grad Debussy ville ha musikken tilsløret av pedalen, er

interessant. Dumesnil advarer mot for mye tilsløring, men sier også at pedalen må brukes slik at det

ikke oppstår noe brudd i klangen:
He also gave me a wonderful object lesson in pedalling fast passages. I realize how many interpreters
are misled by the famous blur so often associated with Debussy's piano music. He wanted the pedal
used in long harmonic strokes, without breaks or confusion. Occasionally he allowed the pedal to
encroach a tiny fraction from one harmony into the next, similarly to what one does when practising
the five-finger exercise C,D,E,F,G legato by lifting one finger just an instant after one plays the next.
In any case, the blur should be used only for special effects, and with utmost discretion.1

E. Robert Schmitz sier om Le vent dans la plaine at stykket ikke må tilsløres i pedal:

Do not melt together the sounds of the opening trill, of which various forms are used nearly
throughout the prélude. These figures must be very light but with each note distinct. A very superficial
forte pedal may be used or none at all.2

Debussy skriver selv om pedal og advarer mot at den blir en måte å skjule middelmådig spill på, i et

brev fra 1915:
I have very clear memories of what Mme Mauté de Fleurville told me. He (Chopin) recommended
practising without pedal and, in performance, not holding it on except in very rare instances. It was the
same way of turning the pedal into a kind of breathing which I observed in Liszt when I had the
chance to hear him in Rome. I feel Saint-Saëns forgets that pianists are poor musicians, for the most
part, and cut music up into unequal lumps, like a chicken. The plain truth perhaps is that abusing the
pedal is only a means of covering up a lack of technique, and that making a lot of noise is a way to
drown the music you're slaughtering! In theory we should be able to find a graphic means of
representing this 'breathing' pedal...it wouldn't be impossible. Come to think of it, isn't there a work on
the subject by Mme Marie Jaëll, who was severe in the matter of piano technique?3

Debussy viser ofte i notene at bruk av pedal er implisitt, fordi han noterer basstoner

som ikke kan holdes uten hjelp av pedalen. Samtidig er det ofte akkordskifter som krever at pedalen

løftes hvis man vil bevare klarheten. Pianister har ofte oppnådd en tilfredsstillende effekt ved å

bruke halvpedalisering, slik som Perlemuter anbefaler:
Something which is a guide-line for Ravel's music as well as that of Debussy: a light vibration of the
foot on the pedal which, if successful, allows a bass note to be held through the changes of harmony.
They quickly die away, leaving the bass note sounding at the end.4

1 Nichols s. 160
2 Schmitz s. 138
3 Lesure & Nichols s. 301.

   Debussy henviser til Marie Jaëll, og det er interessant å spekulere på om han kjente til hennes  ideer. Hun
   utarbeidet sin egen tilnærmimg til pianoteknikk der hun ville erstatte den vanlige tekniske drillingen med en ny
   metode basert på vitenskapelig studier av håndens fysiologi, og på mentale forestillinger om klang.

4 Perlemuter & Jourdan-Morhange s. 14
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Det finnes imidlertid ikke noen kilder som sier eksplisitt at Debussy forutsatte denne teknikken,

men det er sannsynlig at Debussy, som var så opptatt av pedaleffekter, også behersket dette.

Det finnes likevel tilfeller der Debussy ønsket en tilslørende pedal, men det var nok

veloverveid hvor og hvordan den skulle brukes. Dumesnil forteller at Debussy ville ha den første

takten av følgende utdrag fra Reflets dans l'eau tilsløret av pedal, og den andre takten med venstre

pedalen alene, som et ekko fra det fjerne.1 

Dumesnil mener også at løp og figurasjoner skal behandles som klang, ikke som virtuose løp, og

krever pedal:
All runs, arpeggios and passages must always be treated from the “sonorous”, the “harmonic”, and the
“vibrating” standpoint; never as a display of finger velocity. Therefore the damper pedal must be used
very much when playing them. They must never be performed in a “neat and crisp” fashion, but
literally drowned into what might be called a “wave of tone”.2

Dumesnil uttrykker seg veldig bastant, og det er åpenbart at pianisten må se dette an. Mye avhenger

av hvilket register passasjene ligger i, og i hvilken musikalsk sammenheng de står i.

Om akkordbrytning

Det å bryte en akkord, altså å arpeggiere den, selv om det ikke er notert, var svært vanlig blant

pianister på Debussys tid. Debussys mening om denne praksisen er ikke mye kjent, men Long

forteller at i Hommage à Rameau, hvor det finnes et strekk som var for stort for henne, foretrakk

Debussy å arrangerte akkorden på en annen måte, slik at hun ikke trengte å bryte den: “He would

on no account tolerate one playing arpeggios, and thus breaking the chords.”3

I slutten av Reflets dans l'eau finnes det et sted med arpeggierte oktaver, som i følge

Dumesnil ikke skal arpeggieres på den vanlige måten, men “ovenfra og ned, med en liten aksent på

topp-tonen.”4 Dette er ikke indikert i noten, og er ikke kjent blant pianister i dag.

1 Dumesnil s. 16
2 Dumesnil s. 12
3 Long s. 26
4 Dumesnil s. 17
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Om konsertprogrammet

Viñes var en av de som begynte å framføre hele verk, framfor å spille enkelte satser som var mer

vanlig på den tiden, og å gi en profil på programmene sine.1 Viñes framførte også hele pour le

piano, hele Estampes, hele Images I og hele Images II da han premierte disse stykkene på konsert. 

At dette var noe som også Debussy syntes var viktig kan man lese ut fra to brev som

han skrev. I 1890 var Debussys Fantasie for piano og orkester satt opp for en av konsertene til

Société nationale. D'Indy var dirigenten, men ettersom programmet ble for langt, bestemte han seg

for å framføre bare den første av de tre satsene. Ved generalprøven fjernet Debussy i stillhet notene

til orkestermusikerne, så de fikk ikke spilt noe av verket.2 Grunnen til dette gir han selv i et brev til

D'Indy:
It seems to me that playing just the first movement of the Fantasie is not only dangerous but must
inevitably give a false impression of the whole. On reflection, I would rather have a passable
performance of all three movements than a fine performance of the first through your good offices3

I et annet brev mange år senere (22 oktober 1907) til Gabriel Pierné, som dirigerte Debussys

orkesterverk flere ganger, forteller han også at han foretrekker en framførelse av La Mer komplett,

og ikke enkelt satser.4

Debussy valgte likevel ut noen få stykker fra samlingen préludes til flere av sine

konserter. En grunn er at han ikke ville spille offentlig de vanskeligste stykkene. Slike utvalg ble

imidlertid også gjort av Viñes, og det er mulig at Debussy ikke tenkte på  préludes som et enhetlig

verk som måtte framføres komplett.

Om det visuelle på en konsert

Mange pianovirtuoser på den tiden var underholdere, som ikke bare framførte musikk, men laget et

show mens de spilte. Elegante bevegelser, å løfte hendene høyt og å vise musikken visuelt gjennom

kroppsspråket var noe som hadde en imponerende effekt på publikum. Debussy beskrev lett
1 Brody s. 53
2 Lesure & Nichols s. 30
3 Lesure & Nichols s. 30
4 Lesure & Nichols s. 185
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sarkastisk den typen virtuoser i en artikkel i La Revue Blanche i 1901:
[musicians] more interested in the orchestral pantomime than in anything really artistic. The attraction
that binds the virtuoso to his public seems much the same as that which draws the crowds to the circus:
we always hope that something dangerous is going to happen. M. Ysaÿe is going to play the violin
with M. Colonne on his shoulders. Or M. Pugno will finish by seizing the piano between his teeth...
None of these acrobatics materialized.1

Det er tydelig at Debussy ikke hadde mye til overs for slike, og at det ikke var noen naturlig del av

hans piano-estetikk. I en annen artikkel i Gil Blas i 1903 skriver Debussy om den unge Alfred

Cortot, som senere skulle bli så kjent som en pianist for moderne fransk musikk. På Debussys tid

var han imidlertid mer kjent som dirigent. I denne beskrivelsen får vi vite at Cortot nok hadde en

type bevegelser og gester som gjorde inntrykk på publikum, men som Debussy irriterer seg litt

over:
Of all French conductors, M. Cortot is the one who has learned most from the pantomine customary
among German conductors . . . He has Nikisch's lock of hair (although he is in fact Hungarian), and
we find this most attractive because it waves passionately at the least nuance in the music. See how it
falls, sad and weary, at any hint of tenderness! So much so that it prevents any communication
between M. Cortot and the orchestra. Then, at the warlike passages, it proudly stands on end again,
and just at this moment M. Cortot bears down on the orchestra and threatens them with his menacing
bâton. [...] He is young, and he has an open-minded love of music; good enough reasons why we
shouldn't be too hard on him for using gestures that are more decorative than they are useful.2

1 Lesure (1977) s. 26
2 Lesure (1977) s. 164
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Del V – Analyse av Debussys pianorullopptak

11 Welte-Mignon reproduserende piano

The New Grove i artikkelen "Player piano" forteller at de første mekaniske pianoene dukket opp i

1890-årene. De ble voldsomt populære i en tid da akustiske opptak og radio enda ikke var blitt

vanlig, faktisk så populære at i 1925 ble det laget flere mekaniske pianoer enn vanlige pianoer.1

Welte introduserte sitt reproduserende system i 1904.2 Dette var et revolusjonerende

system som gjorde det mulig å gjøre opptak av pianister som spilte, istedet for at rullene ble

produsert mekanisk. Welte reklamerte for dette systemet med slagordet “The masters fingers on

your piano”.3 Firmaet, som holdt til i Freiburg i Tyskland, ble et av de ledende i markedet både i

Europa og USA, helt fram 1929 da perioden for mekaniske pianoer definitivt var over.

Welte kunne etterhvert vise til en imponerende liste med pianister og kjente

komponister som hadde vært i studioet i Freiburg og gjort opptak.4 Debussy var der i 1912 eller

1913, og gjorde opptak av 14 av sine pianostykker. En liste over disse rullene finnes i vedlegg C.

Virkemåte, og svakheter ved systemet

For å forstå hva man kan lese ut av et opptak av Debussy på en Welte-pianorull, må jeg kort gå inn

på virkemåten til Welte sitt reproduserende system. Spørsmålet er om systemet virkelig er i stand til

å gjengi en pianists framføring på en troverdig måte, slik det ble hevdet. Systemet måtte altså gjengi

alle aspekter ved pianistens framføring, ikke bare tonehøyde, tonelengde og rytme, men også pedal

(venstre og høyre), og dynamikk. Hall konstaterer at alle aspektene bortsett fra dynamikk var

uproblematiske.5 De tre store reproduserende pianosystemene – Welte, Ampico og Duo-Art – hadde

hver sin måte å gjengi dynamikk på.

Welte gjorde et opptak mens pianisten spilte der informasjonen ble automatisk tegnet

av på en roterende papirrull. Welte hevdet at også dynamikken til hver tone ble registrert. Når man

så hadde dataene, måtte den perforerte pianorullen som kunne spilles av på et piano, lages av

teknikere. Denne prosessen med å oversette data gikk ganske automatisk for tonehøydene, lengden

på tonene og rytme, selv om feilslag kunne bli rettet opp6, men for å gjengi dynamikk ble et spesielt

system brukt. Systemet ble beskrevet av Welte med termen “floating crescendo”– det vil si en

kontinuerlig, trinnløs dynamikk fra svakt til sterkt.7 Måten dynamikken blir gjengitt på, er at
1 Ord-Hume
2 Fox s. 95
3 Saul s. 276
4 Saul s. 331
5 Hall s. 6
6 Hall s. 9, Caswell s. 6
7 Saul s. 319
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funksjoner blir slått av eller på av perforeringer i rullen på riktig sted. Det var et fast midtpunkt, kalt

mf  som dynamikken kunne settes til øyeblikklig. Så kunne tonestyrken forandres gradvis mellom

pp og ff . I tillegg er det mulig å forandre styrken plutselig, fra svakt til sterkt eller sterkt til svakt.

Slik er det mulig å få fram aksenter.

Welte-systemet deler klaviaturet i to ved enstrøken c, og har uavhengige innretninger

som kontrollerer diskant og bass. Innenfor diskanten eller innenfor bassen vil imidlertid toner som

spilles samtidig, være innbyrdes like sterke. Det er altså ingen muligheter for klangnyansering

innenfor en akkord, der tonene spilles nøyaktig samtidig. Saul påpeker at dette i praksis viser seg å

ikke være noe problem, ettersom pianister sjelden spiller tonene i en akkord eksakt samtidig.1 En

meloditone spilles ofte aynkronisert i forhold til akkompagnementet, og da er det mulig for det

reproduserende systemet dynamisk sett å ta den fram.

Når det gjelder dynamikk, er en pianorullinnspilling altså ikke et direkte avtrykk av det

pianisten spilte. Teknikerne måtte bruke det dynamiske systemet på en slik måte at de fikk fram et

resultat som var så nært pianistens framføring som mulig. Dette krevde, i tillegg til kjennskap til det

reproduserende systemet, musikalsk innsikt, og teknikerne var som regel også selv profesjonelle

pianister.2 Hall mener at teknikerne ved prøving og feiling kunne utnytte systemet til å oppnå det

resultatet de var ute etter, og at de må regnes som 'medskapere' til den framføringen vi hører fra en

pianorull.3

De rytmiske aspektene ved en pianorullinnspilling er en mer direkte gjengivelse av

pianistens framføring. Hall nevner imidlertid at det kan oppstå små unøyaktigheter i perforeringene,

når kopier ble laget av Welte fra original-rullen. Dette kan føre til små ujevnheter i rytmen, og til at

den dynamiske informasjonen blir forskyvet, slik at for eksempel gal note i en rask passasje kan bli

aksentuert.4 En annen usikkerhet er naturligvis det originale tempoet, ettersom pianoruller, i

motsetning til akustiske opptak, kan spilles av på ulike tempi uten at tonehøyden forandres. Weltes

ruller var ment å skulle spilles av på én bestemt hastighet, i motsetning til andre typer mekaniske

pianoer der man kunne regulere tempoet. CD-platen til Pierian ble spilt inn ved å bruke et Welte-

piano, og Welte sitt standard-tempo ble valgt.

Roy Howat påpeker imidlertid en rekke ting som viser at dette tempoet kan være galt

for én av rullene, den med de seks stykkene fra Children's Corner5. Dette er først og fremst på

grunn av en nyugivelse av det samme opptaket, på en annen type piano-rull i USA i 1920-årene, der

tempoet på stykkene er atskillig lavere. Han synes også at dette stemmer bedre rent musikalsk. Det

kan være grunner til at akkurat denne rullen fikk et annet tempo enn den skulle ha, men det er ikke

særlig sannsynlig, ettersom alle Welte-rullene skulle spilles av på det samme tempoet.

1 Saul s. 274
2 Hall s. 9
3 Hall s. 13
4 Hall s. 23
5 Howat s. 14
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Pedaliseringen til pianisten ble registrert, både venstrepedal og høyrepedal, men

systemet registrerer bare at pedalen enten er oppe eller nede. Det er altså ikke rom for finere

graderinger. Caswell mener imidlertid at man kunne få en illusjon av halvpedal.1 Howat påpeker at

Debussys spesielle måte å spille på, med subtile nyanser, halvpedalisering, et mykt og ikke direkte

anslag, og ikke minst klangnyanser innenfor akkorder, er vanskelig for den reproduserende

mekanismen å gjenskape.2

Det viktigste usikkerheten med opptaket av Debussy, er at det ikke er et opptak av

framføringen slik et akustisk opptak er. Framføringen har først blitt manipulert av teknikere, som

har vært ute etter et best mulig resultat på det instrumentet de hadde. Så er pianorullen spilt av på et

annet instrument, som kan være annerledes justert og i en annen stand, for å lage den CD-

innspillingen som jeg forholder meg til. Jeg har derfor ingen garanti for at denne realiseringen er

slik som Debussy ønsket den, men kan anta at den er ganske riktig.

1 Caswell s. 3
2 Howat (1997) s. 102
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12 Metode for å analysere musikk i framføring

Forskning på utøving og framføring av musikk – på engelsk “performance” – er en gren av

musikkvitenskapen som er ganske ung. De siste tiårene har det imidlertid vært økende interesse for

denne typen forskning. Tradisjonelt har musikkforskere vært mest interessert i verket i seg selv. At

musikkverket er noe som er notert ned på papir, og at framføringen av det bare er noe sekundært, er

en forestilling som oppstod på 1800-tallet i forbindelse med dannelsen av en kanon, og dette var en

forestilling som musikkforskere arvet.1 Vi møter imidlertid musikk først og fremst gjennom

framføringer, og det har vært hevdet at framføringen er en gjenskaping av verket og en del av

verket. Derfor vil framføringen i seg selv være med på å skape vår forestilling om det.2 I så fall

burde analyser av framføring av musikk være like viktig for musikkvitenskapen som analyser av

noter. Bowen påpeker imidlertid at “selv om forskning innenfor framføring har blitt en viktig

disiplin for musikkvitenkapen, har den vært behandlet som noe distinkt fra individuelle

musikkverk.”3 Det å studere en framføring av et verk er imidlertid å studere verket selv, hevder han.

Kerman bemerket tidlig på 80-tallet i sin klassiske Musicology at så lite var skrevet om

utøving av musikk. Han mente at grunnen til at musikkvitere har unngått å behandle slike spørsmål,

var den positivistiske holdningen til musikkforskning som hadde rådet, men som da var begynt å

forandre seg. Det å unngå slike spørsmål, som ikke kan besvares med klare svar, var en typisk

positivist-strategi, mente han.4 Forskere var skeptisk til det som av både utøvere og publikum

forbindes med framføring av musikk – at det er en intuitiv prosess, og noe udefinerbart og magisk

med det. Dunsby, i sin bok om framføring av musikk, sier at mange musikkestetiske skrifter legger

vekt på musikkens evne til å kommunisere på et annet nivå enn ord, og til å gi oss en verdifull

opplevelse. Dette kaller han den ekstatiske skolen.5 Han viser at musikere er opptatt av en mystisk

kvalitet ved musikken, som man kanskje helst ikke skal teoretisere over: “Mange musikere mener at

det er mulig å vite for mye om et stykke, for eksempel å ha en slik klar og forutinntatt idé om

strukturen at spontanitet i framførelsen blir umulig.”6 Det finnes noe udefinerbart og mystisk ved

skjønnheten i et musikkverk. Musikere føler at denne mystikken ikke må brytes ned, fordi

opplevelsen av det skjønne da kan ødelegges. På samme måte mener man at ikke alt som en utøver

gjør, kan forklares. I tillegg til det tekniske håndverket og forberedelsene som en musiker har gjort,

finnes det noe skjult som kalles 'det kunstneriske', og en frykt for å miste dette er bygd inn i kjernen

i vår klassiske musikktradisjon.7 

1 Bowen s. 428
2 Cook s. 244
3 Bowen s. 429
4 Kerman s. 199
5 Dunsby s. 29
6 Dunsby s. 33
7 Dunsby s. 35
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Jeg mener imidlertid at hvis musikkvitenskapen kan analysere musikkverk slik de

framstår på noter, noe som jo også er et produkt av kunstnerisk kreativitet, så må den også kunne

analysere hva utøvere gjør. Den kunstneriske siden vil ikke ødelegges av det, fordi

musikkforskningen er interessert i å forklare i ettertid hva som er gjort, og ikke forutsi hva

kunstnere kommer til å gjøre.

Det finnes imidlertid innenfor musikkvitenskapen ingen innarbeidet metode for

hvordan musikk i framføring skal analyseres. Men det har som sagt vært en økende interesse for

dette fra flere fagfelt. Rink viser til forskning innenfor historisk framføringspraksis, forskning

innenfor musikk-psykologi, forholdet mellom analyse og framføring, og interpretasjon.1 Historisk

framføringspraksis har jeg allerede vært innom.2 Når jeg skal analysere opptak gjort av Debussy, er

jeg ute etter å finne det individuelle, og Kerman påpeker at man kan skille mellom en individuell

framføring hos en utøver, og den generelle framføringspraksisen i en historisk epoke:
We may also admit that both musical 'personality' and also that other category of which musicians are
so tender, intuition, are always heavily constrained by the norms of a performing tradition. [...]
Nevertheless, they do exist, and within a tradition they are the precious qualities that distinguish one
performance from another...3

Jeg er ute etter å finne det som Dunsby refererer til som den kunstneriske kvaliteten ved en

framføring. Forskning innenfor musikk-psykologi har en tradisjon på å analysere det kunstneriske

aspektet ved musikk-framføring, det man kan kalle musikalsk uttrykk.

Forskning innenfor musikk-psykologi på musikalsk uttrykk

Innenfor musikk-psykologi finnes det en tradisjon for forskning på framføring av musikk, og for å

finne fram til en metode for min egen analyse av Debussys innspillinger kan jeg støtte meg på

denne forskningen.

I følge Gabrielsson går forskning på musikk-framføring tilbake til 1920 og 1930-

årene.4 Det ble for det meste gjort studier av pianister, og mange ble gjort ved å undersøke opptak

på pianoruller. Det ble for eksempel i 1929 og 1930 publisert studier av pedalisering i

pianoframføring. I 1932 ble det gjort en studie av to pianister, der ble det dokumentert at den ene

pianisten var svært konsekvent i å spille basstonen først, og så legge meloditonen etterpå.5

Gruppen rundt C. E. Seashore studerte musikk i framføring rundt 1930, og publiserte

resultatene i  flere bøker på 30-tallet, klassiske innenfor studier av musikkframføring.6 Disse

studiene tok utgangspunkt i at kunstnerisk uttrykk i en framføring kan måles ved å måle avvik fra

det rent mekaniske. C. E. Seashore formulerte det slik i 1937:

1 Rink (1995) s. ix
2 Kapittel 2
3 Kerman s. 190
4 Gabrielsson (1999) s. 526
5 Gabrielsson (1999) s. 526
6 Gabrielsson (1999) s. 527
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Deviation from the exact  is [...] the medium for the creation of the beautiful – for the conveying of
emotion.1

Analyse av framføring på piano ble gjort ved å filme bevegelsene til hammerne. Flere ulike

framføringer av koraldelen i Chopins Nocturne op. 15 nr. 3 ble undersøkt, og det ble funnet visse

systematiske avvik. I takter med tre firedeler ble den andre forkortet. I takter med halvnote pluss

firedel, ble firedelen gjort lengre. At siste firedel ble forlenget ble forklart med at det ble satt inn en

ritardando, at innsatsen for første slag i neste takt ble forsinket for å skape aksent, eller av

melodiske grunner.2

Man fant generelle tendenser, som at det innenfor en frase var først en akselerasjon, så

en ritardando mot slutten sammen med en decrescendo. Akkorder der tonene ble oppfattet å være

samtidig, ble ikke spilt sammen, og dette ble målt. For eksempel kunne enten meloditonen eller

basstonen komme før de andre. Man studerte akkord-asynkronisering i framføring av fire berømte

pianister: Bauer, Backhaus, Hofmann, og Paderewski.3 Alle brukte asynkronisering i varierende

grad, og hos alle kom meloditonen som oftest etter resten av akkorden. Asynkronisering ble antatt å

skulle markere meloditonen, eller å legge vekt på et topp-punkt i frasen.

I 1960-årene ble forskningen på musikk-framføring tatt opp igjen.4 Musikalsk uttrykk

ble som regel definert som “tilsiktetede avvik fra indikasjonene i noten”, og fulgte dermed  opp

tradisjonen fra Seashore.5 Denne definisjonen har vært problematisert,  men for å kunne måle

ekspressiv timing og rubato nøyaktig, har den vist seg å være nyttig.

En utøver har fysisk sett kontroll over et begrenset sett variabler:
From a physical point of view the variables manipulated by the performer are durations, intensities
(amplitudes), frequencies ('pitch'), and the spectral composition of the sounds.6

En pianist har kontroll over kun varighet og dynamikk (intensitet), hvis vi går ut fra at det er

fastlagt hvilke toner som skal spilles. Clarke regner med tre parametere som en pianist har kontroll

over for å forme det musikalske uttrykket. Dette er: timingen, styrken til tonene, og artikulasjonen.7

Artikulasjon defineres da som hvor lange tonene er, fra staccato til legato og overlegato.

Modifikasjoner i disse parametrene kan måles veldig nøyaktig, men hvilken musikalsk betydning

har dette, og hvordan bestemmer utøveren seg for hva han skal gjøre? Clarke mener at den

ekspressive profilen, det vil si det musikalske uttrykket, blir generert ut fra den musikalske

strukturen, eller i alle fall ut fra hvordan utøveren forstår denne. Det betyr at det vi kaller musikalsk

uttrykk er noe utøveren gjør for å klargjøre den musikalske strukturen for lytteren. De ekspressive

1 Gabrielsson (1988) s. 47
2 Gabrielsson (1999) s. 527
3 Gabrielsson (1999) s. 528
4 Gabrielsson (1999) s. 532
5 Clarke (2004)
6 Gabrielsson (1988) s. 29
7 Clarke (1988) s. 17
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virkemidlene kan ha ulike betydninger avhengig av sammenhengen. Et eksempel er at det å senke

tempoet midt i en frase kan bety økende spenning, mens å senke tempoet i slutten av frasen, kan

bety avspenning.

Clarke formulerer generelle regler for hvordan en utøver bruker disse virkemidlene.1

Han mener de har tre ulike strukturelle funksjoner.2 Det første er å indikere strukturell retning i en

frase. Dette kan bli gjort med timing, ved å gradvis øke tempoet mot et punkt inne i frasen, og så gå

gradvis tilbake igjen. Det samme kan bli gjort ved gradvise forandringer i dynamikk. Teoretisk

gjelder det samme for artikulasjon, men i praksis brukes ikke dette virkemiddelet til denne

funksjonen.

Den andre funksjonen er å indikere grupper eller deler, og grensene mellom disse, ved

kontinuitet og diskontinuitet. For eksempel kan et brått skifte i det dynamiske nivået bidra til å vise

skillet mellom to ulike deler. Artikulasjon kan også brukes til å vise dette, ved for eksempel å skifte

fra staccato til legato.

Den tredje funksjonen er å understreke visse viktige individuelle punkt i stykket ved

en intensifisering av et virkemiddel, eller en kontrast. Hvis for eksempel en note skal framheves,

kan dette gjøres ved å gjøre den lengre, eller sterkere, eller ansatsen kan forsinkes.

Svakheten ved denne teorien er at den bare tar hensyn til musikk som struktur. Dette

lyder veldig tørt for musikere som gjerne vil karakterisere, skape stemninger, og bringe musikken

til liv. Clarke mener det er viktig at utøveren framfører stykket slik at oppbygningen kommer klart

fram, men innrømmer samtidig at utøveren må gjøre noe for å unngå å spille banalt og 'rett fram'.

Dette blir imidlertid opp til utøverens kunstneriske intensjoner,3 og kunstnerisk aktivitet og

kreativitet kan man ikke formulere regler for:
... while the expressive resources may be outlined, their precise disposition on any occasion can be
accounted for only in retrospect, not predicted. Were this not the case, [...] we might all have given up
going to concerts long ago.4

Gabrielsson viser til flere studier som viser at rytmer ofte ikke blir spilt matematisk

nøyaktig av utøvere, men at det finnes visse systematiske avvik.5 Eksempler på dette er at rytmen

, som har et nominelt forholdstall på 2:1, fikk et lavere forholdstall, noe som betyr at

firedelen ble for lang i forhold til halvnoten. Punkterte rytmer, som ble noen ganger spilt

skarpere, altså med et forholdstall høyere enn 3:1, men oftere ble de gjort mykere. I sekvenser som 

ble siste tone gjerne forlenget, særlig i forhold til de midterste. Dette henger sammen

med at en gruppe toner ofte blir frasert med å først akselere og så ritardere. I en studie der samme

stykke ble framført i ulike tempi ble det fenomenet oppdaget at punkterte rytmer som

1 Clarke (1988) s. 17
2 Clarke (1988) s. 21
3 Clarke (1988) s. 24
4 Clarke (1988) s. 24
5 Gabrielsson (1999) s. 532
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ble 'skarpere' ved høye tempi, mens mindre punkterte rytmer, ble 'mykere'. Grunnen til

dette var at ved høye tempi ble både sekstendelene og åttedelene oppfattet som 'raske noter' av

utøveren. De ble dermed ikke så godt adskilt, men ble mer like hverandre, slik at de begge ble

kortere enn en åttedel men lenger enn en sekstendel.1 

Gabrielsson referer forskning på hvordan lyttere oppfatter de ekspressive virkemidlene

som utøvere rår over.2 Utøvere vet at tempo er veldig viktig for det uttrykket som musikken får.

Ulike tempi  kan gi assosiasjoner til ulike musikalske karakterer. Tempo defineres som regel av

hvor hurtig pulsen er. Hvordan vi oppfatter tempoet, influeres imidlertid av flere ting.3

– Et stykke med mange hurtige noter vil oppfattes hurtigere enn et stykke med lange noter, selv

om pulsen er den samme.

– Det kan være variabelt om pulsen oppfattes å være på firedelen, eller på åttedelen eller

halvnoten.

– En melodi med store sprang vil føles raskere enn en melodi med trinnvis bevegelse.

– Hurtige harmoniske skift vil gi følelse av et hurtig tempo.

I tillegg kan det være variasjoner i tempo i løpet av stykket, som ikke nødvendigvis bevisst

oppfattes av lytteren.

Hvordan gir emosjonelle intensjoner for musikken seg utslag i timing, artikulasjon og

dynamikk? Gabrielsson viser til studier der musikere ble bedt om å spille samme stykke med ulik

karakterer, som 'glad', 'trist', 'alvorlig', 'sint', 'mykt/ømt', og også uten uttrykk. Analyser viste at

karakterene 'glad' og 'sint' ble uttrykt med raske tempi. Dynamikken var størst for uttrykkent 'sint',

og minst for uttrykkene 'ømt' og 'trist'. Punkteringer var skarpe når utøverne skulle uttrykke 'sint',

men myke når de skulle uttrykke 'trist' og 'ømt'. Artikulasjon var lett i uttrykket 'glad', legato i

uttrykket 'trist' og 'myk'.4 

Det er altså mulig å formulere regler for hvordan musikalske uttrykk og karakterer

skapes. Slike felles forståelser er naturligvis viktig for at ulike lyttere skal kunne oppleve karakteren

i musikken på samme måte.

Gabrielsson mener imidlertid at de ordene vi har for musikalske uttrykk ikke er

nøyaktige nok til å uttrykke det spekteret av musikalske uttrykk som vi kan oppleve.
It is obvious that words are clumsy tools for describing these phenomena in all their continuously
varying shades and shapes.5

Psykologiske studier krever mer nøyaktige målemetoder, men for musikkviteren og spesielt for

musikk-kritikeren er ord som kan gi assosiasjoner og som brukes i overført betydning, viktige for å

kommunisere en musikkopplevelse.
1 Gabrielsson (1999) s. 541
2 Gabrielsson (1988)
3 Gabrielsson (1988) s. 31
4 Gabrielsson (1999) s. 549
5 Gabrielsson (1988) s. 31
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Metode for å måle tempoforandringer, rubato og rytmiske avvik

Til å analysere tempo, timing og rubato nøyaktig kan jeg bruke noen av metodene fra musikk-

psykologien. Jeg tar utgangspunkt i tradisjonen fra Seashore som måler avvik i framføringen fra det

mekaniske.

Å definere tempoet til en framføring, kan være komplisert. På grunn av at det kan være

stadige små forandringer i tempoet i løpet av en framføring, mener Gabrielsson at man bør skille

mellom fire ulike betydninger av termen tempo:
Four different meanings of tempo should be distinguished: (a) the abstract mean tempo, calculated as
the total duration of a music section divided by the number of beats in the same section, (b) the main
tempo, being the prevailing (and intended) tempo when initial and final retardations as well as more
amorphous caesurae are deleted, (c) local tempi, maintained only for short periods but perceptible
differing, and (d) beat rate ... for describing minor fluctuations, which may not be perceptible as such.1

Gabrielsson viser også hvordan man kan analysere rubato. Det som må måles er

avviket fra det rent mekaniske. For å finne dette avviket, deles først notelengden på varigheten til

den delen av musikken som skal analyseres, slik at man finner ut hvor stor brøkdel av denne delen

tonen har. Så finner man den teoretiske brøkdelen til noten, slik den ville vært i en mekanisk

framføring. Differansen mellom disse to er avviket som den aktuelle tonen har fra en mekanisk

framføring.2 

En rytme kan bestemmes i et forholdstall. En punktert rytme kan for eksempel

uttrykkes som 3:1. Ved å bruke slike forholdstall kan man beskrive eksakt hvor mye skarpere eller

hvor mykere en punktering er.3

Det ville bli altfor mye for en avhandling som denne hvis jeg skulle analysere alt like

grundig i de opptakene som jeg har valgt ut. Gabrielsson påpeker problemet med at det finnes så

mye å analysere i et musikkopptak:
A general problem is the wealth of data. There are so many events, and relations between events, to
study, that papers on music performance sometimes provide hard reading.4

Derfor vil jeg bare trekke fram enkelte ting som har musikalsk interesse. Musikk-psykologisk

forskning prøver gjerne å finne systematiske avvik i framføring, og generelle trekk som alle utøvere

deler. Jeg skal derimot studere en individuell utøver, og er ute etter det kunstneriske, det vil si det

individuelle og karakteristiske.

En musikkvitenskapelig metode

Forskningen innenfor musikkpsykologi prøver å komme fram til eksakte og verifiserbare resultater,

og vil unngå tolkning. Musikkvitere synes imidlertid ofte at slike studier sier lite om musikk, men

1 Gabrielsson (1988) s. 33
2 Gabrielsson (1988) s. 42
3 Gabrielsson (1999) s. 532
4 Gabrielsson (1999) s. 524
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mer om persepsjon. Gjerdingen påpeker at det å måle musikalske fenomener er problematisk, fordi

man prøver å bruke strenge metoder på et fenomen som er dårlig definert og kulturelt betinget.1

…the perception of auditory stream – the recognition, for example, that the violas are playing a
countermelody – is conditional, emergent, evanescent, and characterized by shades of grey rather than
black-and-white certainty. How melodic, for instance, must a viola part be before a listener recognizes
it as a countermelody? Must it be played louder? Must the melodic interest of the other parts be
attenuated? A little reflection on these questions leads one to realize that a great deal of music
perception is contingent, situational, and subject to biases of culture and experience.2

Ved hjelp av datamaskiner er det mulig å måle nøyaktig det som øret ikke kan oppfatte, men

spørsmålet er om slike data har noen betydning for vår musikalske forståelse.

Kerman påpekte at stemning og musikalsk uttrykk er viktig i en framføring, men han

overlater det til musikerens intuisjon, og mener at man ikke kan beskrive dette nøyaktig:
The intuition of the performer as technician is needed not only to project structure but also sonority,
mood, expression, display, conviction – the fact that the terms get more and more nebulous does not
mean that the qualities they are attempting to approximate are less important to the musical
experience.3

“Termene blir tåkete”  – dette er ting som er vanskelig å beskrive klart, men som likevel er svært

viktige kvaliteter ved en musikalsk opplevelse.

Johnson sier, i forbindelse med det å analysere innspillinger i forhold til

framføringspraksis, at målet bør være å beskrive den musikalske opplevelsen som helhet:
The larger question is how individual factors such as intonation, vibrato, timbre, balance, synchrony
and mode of attack, accentuation, ornamentation and, not least, structural control combine to generate
the holistic listening experience offered by the recording itself. The best accounts of recordings at this
level remain those of certain critics, who have developed a sophisticated language for dealing with the
listening experience.4

Han ser altså måten musikk-kritikere beskriver en framføring på, som den beste. Monelle5, i sin

oversikt over konsertkritikkens historie, viser at musikk-kritikere har en lang tradisjon tilbake til

1800-tallet å bygge på når det gjelder å beskrive musikk-framføringer. Musikk-kritikerne var først

mest opptatt av selve musikkstykkene, siden musikken som ble framført som regel var ny. Men

“etterhvert som en kanon av verker ble etablert, viste de mange framføringene av disse i hvor stor

grad en utøver bidrar til opplevelsen av musikk.”6 Ulike utøvere kunne spille samme musikkstykke

på helt ulike måter, og det ble interessant å diskutere musikkframføringen i seg selv. Men

konsertkritikker blir lett subjektive og upresise. De ble, i alle fall tidligere, ikke regnet som en

seriøs del av musikkforskningen, særlig fordi de oftest var skrevet i et poetisk og ikke-vitenskapelig

språk. De var mer preget av følelse og intuisjon, enn analyse.

1 Gjerdingen s. 165
2 Gjerdingen s. 168
3 Kerman s. 202
4 Johnson s. 208
5 Monelle s. 213
6 Monelle s. 214
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Men er virkelig en musikalsk analyse mer objektiv enn en konsertkritikk skrevet av en

samvittighetsfull kritiker? Ferrara påpeker at i ordet 'analyse' ligger det implisitt at det skal være en

objektiv metode:
Underlying musical analysis is a fundamental yet obscured premise. This is the implicit belief that the
knowledge that is acquired as a result of analytical methods is and ought to be objective. [...] That
knowledge is objective is of course a myth, whether it refers to music, the other arts, or the sciences.1

Musikkteoretiske metoder kan ofte resultere i at metoden får en framtredende posisjon i forhold

verket. Metoden tvinger hva man kan vite og rapportere om verket inn i kategoriene som utgjør

metoden. Analytikeren kan dermed ikke være åpen for alle potensielle dimensjoner av mening som

kan komme fram i et verk, og metoden blir et hinder mellom analytikeren og musikken.2

Cook påpeker også det problemet som oppstår når musikk skal analyseres eller

beskrives. Han mener at det er viktig å være klar over at en slik beskrivelse er en metaforisk

representasjon av musikken, og at det er en mening som til en viss grad konstrueres av den som

analyserer musikken:
In other words, it involves, of not exactly making the qualities of the music, then finding or inventing
metaphorical constructions that represent music, but the mode of that representation is fundamentally
metaphorical. This is not to deny that some analyses, some theoretical approaches, are more
susceptible to empirical confirmation or refutation than others; music theory ranges from the scientific
to the fantastic, and it is sometimes hard to know where to place a given approach on this axis. […]
But there seems to be a general principle that the more ‘scientific’ an analytical approach is (in the
sense of being open to empirical confirmation or refutation), the less well adapted it is for the
complex, and often ill-defined, circumstances under which we use analysis to interrogate music and
our experience of it.3

Jeg forstår det slik at en musikk-opplevelse ikke kan 'oversettes' direkte til et annet

uttrykksmedium. Vi har flere ulike måter å analyser og beskrive musikk, flere ulike 'språk' for

musikk, som kan kaste lys over ulike aspekter ved musikk, men som ikke kan beskrive musikk fullt

ut.
…Our language for music is a language of representation. What it means is recognizing that our
language for music is not monolithic, but draws its signification from any number of alternative
representations of music, each of which constitutes sound as a different intentional object. Each ‘music
view’, as it might be called, captures different aspects of actual or potential experience.4

Utøvere selv er i høyeste grad vant til å analysere framføringer – både sin egen og

andres. Man analyserer og kritiserer seg selv for å kunne arbeide for å bli bedre. Men dette gjøres

ikke alltid på en bevisst eller artikulert måte. Utøvere har en taus kunnskap om hva som gjør en

framføring god. Kerman mener at “Musicians who work within the 'living' tradition do not need to

write – or talk – about music; they are the doers, not the talkers.”5 Han påpeker videre at en

1 Ferrara s. 355
2 Ferrara s. 356
3 Cook s. 257
4 Cook s. 258
5 Kerman s. 195
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musikktradisjon ikke viderføres ved hjelp av bøker. Selv den klassiske musikktradisjonen, der de

'skrevne' musikkverkene er så viktige, viderføres på en oral måte. “It is transmitted at private

lessons not so much by words as by body language, and not so much by precept as by example.”1

Utøvere har en type kunnskap som ikke så lett lar seg artikulere i ord, og bøker skrevet av store

utøvere er sjelden særlig opplysende, mener han.

For å forklare den uartikulerte måten utøvere analyserer musikk på har Rink laget

begrepet “informert intuisjon”, for å vise at det er en type intuisjon som det ligger kunnskap og

erfaring bak.2 En slik musikalsk intuisjon er nødvendig for å kunne forstå musikk. I en analyse av

en musikk-framføring tror jeg derfor at noe så lite 'vitenskapelig' som musikalsk intuisjon og følelse

er nødvendig.

Ferrara foreslår en fenomenologisk metode. Fenomenologene antar at hva man hører i

et verk, avhenger av hvordan man lytter. En viktig fenomenologisk taktikk er, at i stedet for å

manipulere et verk gjennom et formelt nettverk av analytiske spørsmål, så responderer man på

verket selv.3 Ferrara tar konsekvensen av dette, og lager en prosedyre der han lytter til det samme

verket på flere ulike måter.4 Den første måten er å lytte åpent til verket, for å la enhver

menigsdimensjon få tre fram. Deretter lytter han systematisk etter syntaktisk mening, semantisk

mening, og ontologisk mening. Ferrara bruker denne metoden til å analysere et elektronisk

musikkstykke, poème électronique av Edgar Varèse, og selv om han mener at denne metoden kan

brukes til å analysere mer tradisjonell musikk, virker det som om den er best egnet for denne typen

musikk, der tradisjonelle melodier og motiver er fraværende. Dette er dessuten en analyse av

musikken i seg selv, og jeg er ute etter å si noe om framføringen til Debussy, ikke gjøre en analyse

av selve musikkstykkene.

Etter å ha sett det å analysere musikk i framføring fra ulike perspektiver, kan jeg bruke

det som er relevant for min egen analyse. Metoden jeg vil bruke presenterer jeg nedenfor.

Metode for min analyse

Jeg har valgt å analysere fire pianorullopptak som Debussy gjorde, nemlig La Cathédrale engloutie,

La soirée dans Grenade, La danse de Puck, og Minstrels. Jeg har brukt en innspilling på CD som

grunnlag: Claude Debussy, The composer as Pianist (Pierian 0001). Denne innspillingen ble gjort

ved å spille av pianorullene på et Feurich Welte-piano fra 1923. Caswell mener at forholdene

dermed skulle være så like som det var mulig å få de som i opptaksstudioet i Freiburg, hvor et

tilsvarende instrument var brukt.5

Jeg valgte disse stykkene fordi jeg selv har studert og spilt dem i løpet av

1 Kerman s. 196
2 Rink (2002) s. 36
3 Ferrara s. 356
4 Ferrara s. 359
5 Caswell s. 2
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hovedfagsstudiet mitt. Jeg kjenner de derfor 'fra innsiden', og har spesielt gode forutsetninger for å

si noe om Debussys måte å spille akkurat disse stykkene på. Jeg var også bevisst på å øve inn disse

stykkene før jeg begynte å høre og studere opptaket av Debussy. Slik unngikk jeg å bli influert og

få Debussys tolkning inn 'i øret' på forhånd,  og jeg er i bedre stand til å oppdage det unike og det

spesielle i Debussys tolkning.

Jeg vil adoptere Ferrara's ide om å først lytte åpent til musikken, og la aspekter ved

den komme fra. Jeg vil prøve å beskrive den “holistiske lytteopplevelsen”, som Johnson kaller den.

Dette blir en beskrivelse slik en musikk-kritiker ville gitt den, og er naturligvis subjektiv. Jeg lytter

til musikken ut fra mine forutsetninger, som en som selv er pianist, og selv har spilt stykkene.

Som andre trinn er jeg interessert i å si noe om hva som gjør framføringen av akkurat

dette stykket til det den er. Jeg vil oppdage hvilke pianistiske virkemidler som brukes, og hvilken

semantiske mening de gir, ved å bruke min erfaring og kunnskap som pianist, det Rink kaller

“informert intuisjon”. Jeg vil også se dette i forhold til det jeg vet om generell framføringspraksis

på denne tiden, slik jeg beskrev i del II.

Så vil jeg undersøke nærmere disse virkemidlene, ved å måle de mer nøyaktig. Her vil

jeg bare måle tidsaspektet ved framføringen, det vil si rytme, rubato og tempo, ettersom det er så

mye usikkerhet knyttet til dynamikken i en pianorullframføring, og da måler jeg hvordan

framføringen avviker fra det mekaniske.

Jeg setter opp en graf som viser tempoet til stykket i tre av de fire ulike betydningene

som Gabrielsson beskriver. Den første, det “abstrakte middeltempoet” (a), synes jeg er overflødig

fordi det kun viser et teoretisk gjennomsnitt. Jeg vil vise det oppfattede hovedtempoet (b),  og

lokale tempi (c). I tillegg viser selve grafen fluktueringer fra takt til takt, eller fra taktslag til

taktslag (d).

Et dataprogram, “Transcribe” ble brukt i arbeidet med å lage tempoanalysen. Det lager

en grafisk representasjon av lydbølgen fra sporet på CD-platen. Et dataprogram kan imidlertid ikke

klare å registrere takter og taktdeler ut fra en lydbølge. Disse har jeg måttet definere manuelt ved å

sette ut markører, og dette kunne gjøres svært nøyaktig i og med at det som oftest er lett å se ut fra

lydbølgen hvor en tone settes an. I tillegg tillater programmet at sporet kan spilles av i variabelt

tempo, slik hvis man må stole på ørene for å kunne definere hvor en tone begynner, kan man spille

det av så sakte at man får tid nok til å sette markøren på riktig sted. Når markørene først var satt ut,

kunne programmet regne ut tempoet mellom to eller flere slike markører.

Denne framgangsmåten vil naturligvis gi en liten usikkerhet, men det er ikke til å

unngå når man skal analyse musikk som er tatt opp akustisk. Dette skulle imidlertid bli mer

nøyaktig enn å bruke dataprogrammet “Sforzando”, som er brukt i andre tempoanalyser av denne

typen,1 ettersom dét ikke gir mulighet til å spille av musikken i sakte tempo.

1 Rink (2002) s. 57n
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13 Analyse av La Cathédrale engloutie

Musikalsk inntrykk

Spillet til Debussy utstråler fra begynnelsen en dyp ro og enkelhet. Han bruker nesten ingen rubato,

og rytmen er svært stødig og nesten hypnotisk. Når stykket bygger seg opp, kommer det fram en litt

mer begeistret opphisselse, men ikke for mye. Verdigheten er alltid til stede.

Klangen er stort sett jevn og myk. Noen ganger stikker noen toner seg ovveraskende

fram, noe som kan være en svakhet ved Welte-systemet. Klangen er full og sjenerøs. Det brukes

mye pedal, men ikke så mye at klarheten forsvinner. Fortissimo-stedene har en stor klang, uten å bli

hard, og flyter ubesværet avgårde.

Nærmere undersøkelse av musikalske virkemidler

Det som har vært kommentert mest i forbindelse med dette opptaket i annen litteratur, er de

forandringene i taktart som Debussy åpenbart har forutsatt, men som ikke kommer fram i notene.

Fra doux et fluid i takt 7 går Debussy over fra firedel til halvnote som telleenhet, og det samme

skjer  fra takt 22. Debussy gjør også mange små varianter i forhold til notene, noe som er

dokumentert i Oeuvres Complètes. Disse tingene lar jeg imidlertid ligge, ettersom det jeg er

interessert i er Debussys interpretasjon.

Fra begynnelsen av virker tempoet svært stødig, uten noen rubato. Det eneste Debussy

gjør, er en liten rallentando på slutten av hver frase, altså i slutten av takt 2 og takt 4. Tempoet er

svært tilfredsstillende, og akkurat det riktige for å gi en “dyp ro”.

Spørsmålet om akkordbrytning, noe som vi vet var svært vanlig hos pianister på denne

tiden, er interessant. Dette stykket spilles vanligvis helt uten akkordbrytning i dag. Debussy starter

uten å bryte akkordene, men etterhvert bryter han noen akkorder, selv om det gjøres svært subtilt.

Det kan også være asynkronisering, det vil si at venstre hånd spilles før høyre, i stedet for

akkordbrytning, men det er vanskelig å avgjøre. Jeg har satt ring i notene rundt de akkordene som

Debussy bryter. Spørsmålet er om dette gjøres med overlegg eller om det er en uvane, og om det

finnes noe mønster i hvilke akkorder som brytes, ettersom det ikke blir gjort med alle.

I takt 1, 3 og 5, som tilsvarer hverandre, ser man tydelig at begynnelsen av frasen

spilles uten akkordbrytning. Det kan hende at Debussy her bruker akkordbrytningen for å

signalisere en fraseslutt. En ting til som er slående, er at akkorden på fjerde taktslag er brutt alle

stedene, og til og med på det tilsvarende stedet i takt 14. Derfor bruker Debussy akkordbrytning for

å vise det betonte fjerde taktslaget, uten å måtte forandre dynamikk eller tempo.

I delen fra takt 6 til 13, ser vi at Debussy bryter den insisterende oktaven på e nesten

alle gangene den opptrer. Ettersom Debussy ikke spiller e-en i takt 8, men holder den over fra

forrige takt, er de eneste e-ene han ikke bryter den første i takt 11, og den i takt 13 som er slutten av
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frasen. Disse e-ene er alle markert med en strek. Noen oktaver i melodien brytes også, spesielt

toppene i melodilinjen.

Pedal brukes sjenerøst, men ikke mer enn det som er naturlig. Pedalen holdes fra takt 5 og iallefall

helt fram til takt 7, hvor klangen har forsvunnet av seg selv.

Det virker som tempoet er det samme fra doux et fluide i takt 7. Frasen føres helt fram

til takt 12-13, hvor Debussy runder av med en subtil fraseavslutning i tempo og dynamikk. Det at

akkorden i takt 13 ikke er brutt i takt 13, kan ha noe å gjøre med denne fraseavrundingen.

Fra takt 14 er det notert sans nuances, og Debussy spiller uten forandringer i

dynamikk eller tempo. De få arpeggierte akkordene virker litt tilfeldig, og det høres nesten ut som

om Debussy anstrenger seg for ikke å arpeggiere akkordene av gammel vane.

Fra takt 16 er det svært hyppige akkordbrytninger. Akkorden i begynnelsen av hver

frase har lengst strekk, og ville derfor være fristende å bryte, men den brytes ikke, og dette tyder på
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at Debussy bruker arpeggiering som et bevisst virkemiddel.

Det er tydelig her at Debussy bruker akkordbrytning for å forme frasen. Akkorden som

utgjør toppen i frasen og som samtidig faller på det fjerde slaget i takten, brytes hver gang, og en

tanke mer enn de andre. Samtidig brytes også akkorden på eneren i takt 17 og 18, som er markert

med strek.

I delen fra takt 19, som Debussy spiller gradvis sterkere og mer agitert, brytes hver

eneste akkord i høyre hånd. Er dette en uvane? Det kan være en måte å få fram mer intensitet på.

Delen fra takt 16 er markert peu à peu sortant de la brume, og Debussy spiller denne delen mer

agitert og intenst. Dynamikken er høyere fra takt 16, selv om det i noten står pp. Fra takt 20 er det

notert at man ikke skal haste. Debussy gjør likevel en nesten umerkelig accelerando.

Debussy bruker mye pedal, og pedalen henger til og med over fra takt 18 til 19, selv

om harmonien skifter akkurat her. Dette synes jeg er en interessant detalj. Det kan godt komme av

en feil med det mekaniske systemet. Det er likevel en effekt som fungerer, fordi den nye akkorden

spilles svært svakt, tiltross for at den er markert p mot tidligere pp. Effekten er at Debussy glir

svært mykt over i den nye harmonien, og gir et inntrykk av et “klaver uten hammere”.1

I delen fra takt 22 til 27 fortsetter Debussy akkordbrytningen. I det gjentatte motivet g-

a-d brytes hver eneste akkord. Noen av oktavene i takt 23 og 24 blir utsatt for brytning, men jeg

finner ikke noe system her. Det kan virke som om det er først og fremst de betonte taktdelene som

brytes.

1 Kapittel 10, “Om klang”
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Richard Langham Smith har kommentert Debussys arpeggiering på dette stedet.1 Han

hevder at Debussy former frasen ved å begynne den med utpreget arpeggiering, og så arpeggiere

gradvis mindre. Jeg finner ikke noe slikt mønster, og vi er heller ikke enige om nøyaktig hvilke

akkorder som brytes. Smith brukte en annen CD-innspilling av pianorullen, og det kan kanskje ha

noe å si.

Firedelene i takt 23 og 24 spilles ikke jevnt. Debussy bruker en interessant type rubato,

der den første i hver gruppe på to er kortere enn den andre, men slik at tempoet ikke forandres.

Denne typen inegal rytme er ikke vanlig i dag.

I delen Sonore sans dureté fra takt 28 er det så og si ingen arpeggiering, og Debussy

vil kanskje slik få fram en illusjon av et orgel. Tempoet er stødig, ingen rubato her. Det er brukt

masse pedal.

I takt 39 til 41 gjør Debussy en liten ritardando, hvor det er markert kun decrescendo,

1 Smith s. 22f
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for å markere avslutningen av frasen. “Klokketonene” i takt 40-41, som utgjør motivet c-d-g, spilles

svakt, tiltross for at de er markert med strek og hake. Debussy avrunder her svært mykt.

Delen fra takt 42 til 45 spiller Debussy i et mye lavere tempo. Ingen tempoforandring

er angitt, bare en dynamisk forandring ned til p og pp. Debussy følger slik et typisk trekk ved den

tidens praksis slik som Philip definerte det, med å gå ned i tempo for å vise at denne delen har en

mer inadvendt stemning.1

Fra takt 47 skifter Debussy til et litt høyere tempo, slik som indikert. Crescendo i takt

51-52 blir tatt fram, men Debussy avrunder den svakt i takt 53.

Den litt mer ekspressive karakteren som melodien får i delen fra takt 53 til 62, markerer Debussy

igjen med akkordbrytninger, der jeg har satt inn en ring i notene. Det er vanskelig å se noe mønster

i hvordan Debussy arpeggierer her. Jeg går ut i fra at han gjør dette for å gjøre noen av akkordene

ekstra uttrykksfulle. Det er påfallende at det er bare i høyre hånd det skjer, og det betyr kanskje at

Debussy tenker linjen i venstre hånd som et sekundært lag.

1 Kapittel 4, “Fleksibilitet i tempo“

89



Ved molto dim fra tredje slag i takt 62 går Debussy betydelig ned i tempo. Her er det

heller ikke indikert noen tempoforandring, bare en dynamisk forandring.

Au mouvt i delen fra takt 72 til 83 er også strikt i tempo. Debussy bruker mye pedal,

slik at man ikke kan høre åttedelene i bassen tydelig. Klangen er myk, selv om noen ganger enkelte

toner plutselig stikker seg litt fram.

Basstonen i takt 84 markeres tydelig, og taktene 84 og 85 fraseres med en diminuendo

og subtil rallentando mot slutten av hver takt. Debussy fortsetter en diminuendo ut mot slutten, og

lager en ganske bred ritardando, hvis vi går ut fra at telleenheten i taktene 86-89 nå er halvnote.
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Måling av rubato

Jeg kommenterte ovenfor Debussys spesielle rubatobruk i høyre hånd i takt 23-24. Her har jeg laget

en graf etter Gabrielssons metode,1 som viser avviket i promille fra en mekanisk framføring:

Sikk-sakk-bevegelsen i grafen viser tydelig inegaliteten i rytmen, der første firedel i hver gruppe på

to er kortere enn den andre.

1 Kapittel 12, “Metode for å måle tempoforandringer, rubato og rytmiske avvik“
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Tempo-graf for La Cathédrale engloutie

Tempo-grafen viser at det er betydelige fluktueringer i tempoet fra taktslag til taktslag. Man ser

også tydelig den avrundingen som Debussy gjør på slutten av hver frase i starten av stykket.

Åpningstempoet ligger på ca. 60, litt under hovedtempoet gjennom stykket. Fra takt 16

kan man tydelig se at Debussy gjør en gradvis accelerando der dynamikken bygger seg opp. Fra

takt 20 har Debussy advart i noten mot nettopp å øke tempoet, men gjør det riktignok ikke så mye

her. Ved fortissimo-stedet fra takt 28 går han så tilbake til det opprinnelige tempoet.

I takt 63 ser man hvor mye Debussy senker tempoet, der hvor det er en dynamisk

nedgang.

I takt 84, Dans la sonorité du début, er Debussy tilbake i ganske nøyaktig det samme

tempoet som i begynnelsen.
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14 Analyse av La Soirée dans Grenade

Musikalsk inntrykk

Debussy spiller dette spansk-inspirerte stykket svært stemningsfullt. Han får fram ulike karakterer

underveis, og lar de ulike karakterene gli elegant over i hverandre, slik at musikken høres

improvisert ut. Stykket begynner mykt og innsmigrende, med en snikende karakter. Stemningen er

svært konsentrert.

I sterke partier har Debussy en fin rytmisk snert, og får fram det spanske

temperamentet. Debussy spiller rytmisk elegant. Han gjør det slett ikke strikt, men gir en frihet til

Habanera-rytmen slik at den lever.

Melodiene spilles svært uttrykksfullt og lidenskapelig syngende, med en karakteristisk

rubato med mye agogikk, men det holdes alltid innenfor en stabil puls.

Pedalen brukes sjenerøst, slik at det skapes mye klang og aldri oppstår noen hull.

Spillet til Debussy virker fritt og ubesværet, og tempoet er fleksibelt og flyter naturlig avgårde.

Nærmere undersøkelse av musikalske virkemidler

Det rytmiske i dette stykket er svært viktig, og det er svært interessant å studere hva Debussy gjør

her. Debussy angir at det skal være en Habanera, og beskriver rytmen som nonchalamment

gracieux. Habanera-rytmen , som opptrer gjennom hele stykket, består av en punktert

rytme og to jevne åttedeler, og jeg kan se hva Debussy gjør med denne rytmen i forhold til Philips

teori om overpunktering av punkterte rytmer.1 

1 Kapittel 4
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Debussy begynner stykket svært forsiktig, og smyger seg fram i et rolig tempo.

Fra takt 7 blir tempoet mer stødig, og kanskje en tanke hurtigere. Debussy har markert

denne delen expressif et lointain. Debussy spiller melodien med betydelig rubato ved å trekke ut

enkelte toner,  men innenfor en regulær puls, og gir den slik en svært ekspressiv karakter.

Dynamikken er likevel fremdeles svært lav. De små forslagstonene spilles kvikt og med snert, og

Debussy får fram en temperamentsfull karakter. Det brukes nesten ingen pedal.

Takt 15 og 16, som er merket Retenu, spilles i et umiddelbart saktere tempo, med en

liten ritardando helt mot slutten i takt 16.
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Fra takt 17 er det indikert Tempo giusto. Dette skulle bety “presist tempo”. Debussy spiller dette

stedet med rytmisk snert, men absolutt ikke strikt. I tillegg setter han opp tempoet betydelig, noe

som også har blitt en tradisjon i framføringen av dette stykket. Selv om Debussy ikke egentlig har

angitt noen tempoforandring, så mente han kanskje at det ville være åpenbart at karakteren her

krever et høyere tempo.

Rubatoen Debussy gjør ved Tempo giusto er en accelerando i takt 17 fram mot takt 18,

og den siste akkorden, som er notert arpeggiert, gis litt ekstra tid. Pedalen er brukt sjenerøst. Hele

takt 17 gis én pedal, og i takt 18 gjør Debussy bare en halvpedalisering, slik at bassen fremdeles

klinger. Det samme mønsteret gjentar seg i takt 19-20.

Fra takt 23 er det indikert Tempo rubato og Expressif. Etter Debussys utpregete rubato

tidligere, blir det enda mer påfallende at han spiller denne delen ganske så strikt i tempo. Han gjør

bare en subtil ritardando mot slutten av frasen i takt 28.

Ved Tempo giusto i takt 29 setter Debussy opp tempoet som på det tilsvarende stedet tidligere. Nå

trekker han imidlertid frasen videre fra takt 32 over  til neste takt. Han fortsetter i det samme høye

tempoet i den nye delen, og gjør en ritardando fra takt 35, hvor det er indikert dim. Ingen av de

frihetene Debussy her gjør i tempo er indikert, men diminuendo tolkes her også som en

tempoforandring.
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Rytmen gjøres nokså skarp, mens triolene spilles rubato ved å strekke

den andre åttedelen.  

Det er interessant å høre hvordan Debussy fraserer Habanera-rytmen, noe som

kommer tydelig fram i takt 37. Han avfraserer rytmen i takt 36 mot første slag i takt 37, og

begynner en ny frase fra sekstendelen i takten, som strekkes ut fram til Très rythmé i takt 38. Jeg

har notert med tjukk strek denne fraseringen i takt 36-37.

Som indikert i noten spilles dette partiet svært rytmisk, men langt fra mekanisk.

Debussy bygger opp til et stort følelsesmessig utbrudd med høydepunkt i takt 42-43. Punkteringen

gjøres veldig skarp, og rytmen har en intens energi. Sekstendelsgruppen i akkompagnementet i takt

39 og 41 spilles hurtig. Dette stemmer med Philips generalisering om tidens framføringspraksis.

Akkurat i dette stykket kommer selvfølgelig en slik rytmisk snert spesielt godt til sin rett.
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Det roer seg gradvis ned. Debussy har notert diminuendo, men han går også ned i

tempo parallelt med å gå ned i dynamikk. Derfor opptrer gjentakelsen av melodien oktaven under, i

et mye lavere tempo, og i et tempo som stadig sakker.

Debussy former melodien med en svært uttrykksfull rubato, som likevel holder seg

innenfor pulsen, slik at rytmen ikke ødelegges. Rubatoen i melodien fører etterhvert til en svært

karakteristisk inegalitet, der første sekstendel i hver gruppe på to forlenges. Dette er spesielt tydelig

andre gang melodien opptrer, fra takt 51.
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 Tatt i betraktning hvor vanlig akkordbrytning på denne tiden var, så er det verdt å

merke seg at Debussy kun arpeggierer de akkordene som er notert med arpeggio. De andre spilles

med alle tonene samtidig. Det eneste unntaket er første akkord i takt 50, som også blir arpeggiert.

Delen fra takt 61, merket Tempo rubato, spilles slik som den tilsvarende delen

tidligere, det vil si strikt i tempo, uten rubato! Den tidligere delen har gjennom en gradvis

rallentando ført naturlig over i det nye tempoet, som er betydelig lavere enn tempoet i Très rythmé-

delen.
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Delen fra takt 67 merket Tempo I (avec plus d'abandon) føres forsiktig over i et litt

mer livlig tempo. Debussy lager ingen brå tempoovergang. Akkordene utføres også her non-

arpeggio, med noen få mulige unntak. Noen steder bruker han imidlertid asynkronisering, spesielt i

takt 75, hvor siste åttedel i høyre hånd kommer inn etter venstre hånd. Dette lager et inntrykk av

frihet i melodien.

Fra opptakten til takt 74, skaper Debussy ganske plutselig en ny karakter, med mer

energi og et høyere tempo. Det som er notert, er en hurtige crescendo fram til forte. Debussy kobler

her helt tydelig et energisk parti sammen med det å spille hurtigere, i overensstemmelse med tidens
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framføringspraksis.

Fra takt 78 setter Debussy ned tempoet, slik at det er tilbake til tempoet fra Tempo

rubato-delen i takt 61-66. Heller ikke her er noen tempoforandring indikert i noten, men er

antakelig for Debussy helt naturlig ettersom dynamikken plutselig er pianissimo. Han lager også en

tydelig accelerando i forbindelse med poco crescendo fra takt 80.

I takt 81-84 bryter Debussy noen akkorder helt tydelig, og vil antakeligvis med det gi

et uttrykk for følelsesmessig intensitet. Jeg har satt ring rundt de akkordene som blir brutt.

Debussy øker tempoet ganske mye i Tempo giusto-delen, slik som tidligere. Han lager en ritardando

inn mot pianissimo-delen som begynner på opptakten til takt 98. Tempoet her er imidlertid ikke noe

lavere enn det var tidligere i Tres rythmé.

Habanera-rytmen ligger her i akkordene i høyre hånd. Noen av de får litt

overpunktering, men ikke alle.

I denne delen forekommer det endel akkordbrytning. Jeg har satt en ring på de stedene hvor

Debussy bryter en akkord som ikke er notert med arpeggio. I melodien i venstre hånd brytes en

akkord bare et sted, i takt 100. Det er mest akkordbrytninger i den akkompagnerende stemmen i
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høyre hånd, og det gjøres som regel på eneren i takten. Debussy vil antakelig med denne brytningen

gjøre akkorden mykere og ikke så direkte. Mot slutten av frasen fra takt 105 lager Debussy en liten

ritardando, og i denne takten blir også to akkorder brutt, i slutten av takten. Dette skal antakelig vise

en myk avfrasering.

Det brukes rikelig med pedal. Pedalen holdes over minst en hel takt, noen ganger over

to takter, muligens med halvpedalisering. Det er tydelig at Debussy helst vil ha basstonen til å

klinge. Taktene 107 og 108 pedaliseres også, og Debussy viser dermed tydelig at staccato-tegnene

ikke betyr at tonen ikke skal klinge ut.

Léger et lointain spilles hurtig, mye raskere enn en dobling av firedelen som er notert. Første gang
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fra takt 109 spilles det så og si uten pedal, og den nedre melodien artikuleres tydelig. Debussy gjør

ingen ritardando mot slutten av frasen i takt 112.  Fra takt 115 brukes mer pedal, men også her er

tempoet veldig eksakt, uten noe ritardando.
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Takt 121 avfraseres med en tydelig ritardando. Heller ikke her er det ikke indikert noe annet enn en 

diminuendo i noten.

Debussy avslutter stykket vart, i et svært lavt tempo. Melodien gjøres uttrykksfull og

ettertenksom. Habanera-rytmen i de siste taktene bevarer energi tiltross for det lave tempoet, ved å

spilles overpunktert. 
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Målinger av rubato

Jeg har allerede konstatert at Debussy bruker overpunktering av Habanera-rytmen gjennom dette

stykket, og vil måle punkteringene mer nøyaktig på ulike steder i framføringen. En punktert rytme

kan uttrykkes med forholdstallet 3:1, og en overpunktering får et høyere forholdstall.

De seks første taktene, før melodien kommer inn, utfører Debussy med følgende

punktering:

               3,98:1                3,25:1               2,54:1                2,97:1                3,96:1           4,00:1

Her ser vi at de fleste rytmene er svakt overpunktert, men ikke alle. Gjennomsnittet ligger på

3,45:1.

Fra takt 38 har Debussy notert Très rythmé, og stykket har et dynamisk høydepunkt.

Jeg vil nå se hvordan habanera-rytmen blir utført her. 

         3,86:1             4,29:1         4,79:1                                7,09:1                                    3,05:1

Punkteringene blir gradvis skarpere etterhvert som dynamikken øker. I takt 36 er punkteringen litt

under 4:1, slik som i begynnelsen av stykket, mens i takt 40 er Debussy oppe i en

dobbeltpunktering. Det kan se ut som Debussy med betegnelsen Très rythmé mener blant annet en

skarpere punktering. I takt 42 er punkteringen imidlertid normal.
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Jeg vil nå måle rubatoen i melodien fra takt 7 merket expressif. Jeg har allerede

kommentert at Debussy bruker rubato her, og på den måten får fram den uttrykksfulle karakteren.

Nedenfor er en graf som angir avvik i promille i tonelengdene fra en rent mekanisk utførelse av

denne melodien, laget etter Gabrielssons metode.1

Dette viser tydelig at rubato brukes gjennomgående. Det er også mulig å se et mønster i hvordan

Debussy anvender rubato her. Den aller første tonen i takt 7 forlenges, slik at den neste forkortes. I

sekvensen med tre noter på andre taktslag i takt 8 forlenges den første, den andre spilles kortere, og

den tredje enda kortere. Det samme skjer i takt 9 i triol-figuren, i takt 10 andre taktslag, i takt 11

første taktslag, og i takt 12 første taktslag. Debussy bruker altså en type rubato som holder seg

innenfor taktslaget, og forlenger den første tonen i en gruppe for så å accelerere tempoet gradvis.

1 Kapittel 12, “Metode for å måle tempoforandringer, rubato og rytmiske avvik“
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Tempo-graf for La soirée dans Grenade
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Tempo-grafen viser tydelig hvordan de ulike delene er karakterisert med ulike lokale tempi. Vi ser

at Debussy virkelig begynner stykket litt under tempoet, som indikert med Commencer lentement.

Kontrasten mellom de store svingningene i Tempo giusto-delen, og de moderate i Tempo rubato-

delen bekrefter det jeg allerede har kommentert; at Debussy her gjør motsatt av det han egentlig ber

om.

Très rythmé-delen fra takt 38 viser hvordan Debussy øker tempoet i kraftige og

energiske passasjer, og senker det igjen senere hvor dynamikken går ned. Dette stemmer overens

med Philips teori om fleksibilitet i tempo som et trekk ved tidens framføringspraksis.

Generelt kan man også se hvordan Debussy kommer gradvis inn i det nye tempoet ved

hver del, ved å gjøre en accelerando.
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15 Analyse av La danse de Puck

Musikalsk inntrykk

Dette er kanskje det mest fasinerende opptaket av Debussy. Slik som det blir spilt her, framstår

stykket helt forskjellig fra de versjonene jeg har hørt før av moderne pianister. Debussy viser at han

er en svært interessant pianist. Selv om spillet hans ikke alltid er så polert og nøyaktig som

innspillinger av moderne pianister ville vært, er det svært virtuost, og karakteren i musikken

kommer tydelig fram. Det musikalske er hele tiden i fokus. Karakteren er åpenbart viktigere for han

enn å spille detaljer nøyaktig og tydelig, men detaljene kommer likevel i stor grad fram.

Debussy får fram en unik 'flyktig' karakter. Han skynder seg framover hele tiden, men

uten å presse klangen. I tillegg er rytmen behandlet svært eiendommelig. Den punkterte rytmen er

på en måte tilfeldig og slentrende nonchalant. Dette er også indikert i notene: Capricieux et léger,

og Debussy spiller det svært spøkefullt og lett. Likevel er det en åpenbaring å høre hvordan

Debussy spiller det.

Det rytmiske virker til tider litt vel tilfelding og snublende, og man kan lure på om

dette kommer av Debussys upolerte teknikk, eller av et upålitelig Welte-system. Begge deler er

mulig, men denne rytmen bidrar til en uimotståelig lekende karakter, og kan godt være Debussys

intensjon. Denne rytmiske karakteren skiller innspillingen fra innspillinger av moderne pianister,

som ville foretrukket mer nøyaktig definert klarhet.

Den myke klangen som Debussy var så kjent for, kommer godt fram, og den er også

variert, selv om en grunnstemning holdes gjennom stykket. Spillet er temperamentsfullt, først og

fremst gjennom tempo og rytme, ettersom omtrent ingen skarpe aksenter kommer fram.

Dynamikken holdes nede. Selv de betonte taktdelene spilles svakt. Det er likevel begrenset hvor

mye vi kan lese ut av det dynamiske fra et pianorullopptak.

Pedal er brukt svært sjenerøst, kanskje til og med mer enn den berømte Debussy-

tolkeren Walter Gieseking gjorde, som var så kjent for sine pedaleffekter. Det er likevel mulig at

innspillingen gir et mer grøtete inntrykk enn det Debussy hadde tenkt seg, ettersom

halvpedalisering kanskje ikke kommer så godt fram gjennom Welte-systemet.

Nærmere undersøkelse av musikalske virkemidler

Takt 1 til takt 7 spilles så og si helt uten pedal, og det gir en klarhet, men alt er spilt svært legato, og

passasjen har en myk karakter. Crescendo i takt 3 og takt 5 blir det ikke gjort mye ut av, kanskje

ingenting, men den raske skalaen er i seg selv nok til å gi et inntrykk av crescendo. Hele passasjen

spilles piano og léger. 

Den punkterte rytmen gjennomføres skarpt og kvikt. I takt 3 blir andre åttendel

komprimert, for å gi plass til den raske oppadgående skalabevegelsen. Det samme skjer før den
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neste skalaen i takt 5. Dette å forkorte noteverdier og utålmodig gå videre er noe som gir inntrykket

av å skynde seg framover.

Den siste tonen (ess) i høyre hånd i takt 6 er aksentuert. Dette virker rart, og det kan være at Welte-

systemet ved et uhell har forskjøvet dynamikken, slik at det egentlig var 'hornsignalet' (tonen cess) i

venstre hånd som skulle aksentueres.

Takt 8 til 13 bruker Debussy en pedal i hver takt, og lar altså akkorden ligge gjennom takten.

Pedalen holdes nede, så vidt jeg kan høre, fra takt 12 og helt ut takt 15. Dette er ikke indikert, men

hele passasjen har det samme akkordiske underlaget, og ligger i et så høyt register at klarheten ikke

forsvinner.

Siste åttedel i hver takt forkortes, for å gi plass til den oppadgående arpeggioen. Dette
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bidrar til å holde stykket oppe i tempo, samtidig som at man får et inntrykk av hastverk.

Debussy går fra takt 14 på i tempo, som indikert med Pressez. Trillen i takt 16 får en

kort aksent, samtidig som pedalen tas vekk.

Fra takt 18 til takt 29, som er markert mouvt, er vi tilbake til stemningen fra

begynnelsen, og Debussy spiller svært svakt, men fremdeles med karakteren av å skynde seg

framover.

I takt 18 til 23 brukes svært mye pedal. En pedal for takt 18 gjennom takt 19, og en fra

takt 20 gjennom takt 21. Debussy noterer staccato-tegn over notene, men som så ofte i Debussys

musikk skal de ikke tolkes som en tørr staccato, men de sier derimot noe om et lett anslag. Debussy

gir et hint om en slik pedal, ved å notere buer fra tonen ess i bassen, og på den måten vise at den

skal klinge.

I takt 24 til 29 brukes mindre pedal, kanskje fordi akkordvekslingen kommer

hyppigere. Den punkterte rytmen i takt 28 og 29 høres særdeles tilfeldig og slapp ut, nærmest jazz-

aktig, og det er kanskje bevisst. Den er ikke klar eller aksentuert. Meningen med staccato på hver

32-del i denne rytmen er kanskje å indikere letthet, og derfor å si noe om uttrykket.

Crescendo i takt 29 kommer tydelig fram, og Debussy tar fram meloditonen c på andre

taktslag og leder den over til ess på toppen i takt 30. Denne figuren i diskanten i takt 30 trer så

tilbake i dynamikk for å gi plass til venstre hånd.
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Denne delen er svært aérien i karakteren. Diskanten spilles svært lett, og melodien i

venstre hånd kommer klart fram, men er fremdeles myk. Selv der det er notert crescendo i takt 34

og 35, forblir dynamikken nede. Debussy bruker mye pedal her, noe som bidrar til den luftige

stemningen.

Akkordene spilles stort sett non-arpeggio. Vi vet at det på denne tiden var snarere

regelen enn unntaket å arpeggiere akkorder, kanskje særlig når man, som her, vil få fram en

meloditone på toppen. Noen av akkordene blir imidlertid arpeggiert, og dette kan bety at Debussy

bruker det som et bevisst virkemiddel, for å framheve en akkord, eller for å gi den en mykere

karakter. De akkordene som tydelig blir arpeggiert, er de som jeg har satt ring rundt i takt 32, takt

33, takt 34, og takt 37. Et interessant mønster som jeg har funnet, er at i takt 33 blir den første

akkorden arpeggiert hurtig, og betont, mens den andre arpeggieres langsommere, og spilles mykere.

Dette gjentas på det tilsvarende stedet i takt 37, og må være noe som Debussy bruker bevisst som et

virkemiddel. Han viser på den måten avslutningen av fraseringsbuen.

Frasene i delen fra takt 32 til 43 spilles nokså ujevnt, ikke bare på grunn av rytmen,

men også på grunn av dynamikk. Dette kan henge sammen med at Welte-systemet, som ikke tillater

at samtidige toner i en akkord får forskjellig klang, gjorde at det har oppstått noen overraskende

aksenter og noen for svake toner her og der, som kanskje ikke var meningen. Det rytmiske er

imidlertid mer sikkert, og Debussy spiller med en nokså spesiell ujevnhet i rytmen her, samtidig

som at pulsen beholdes regulær.
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I takt 41 er det markert mf i venstre hånd. Det samme i takt 43, men alt spilles svakt.

Kanskje en glipp fra Debussys side? Ellers kan det være bevisst at han vil bevare mykheten, og at

han ikke vil ha noen 'skarpe kanter' her.

Delen fra takt 41 til takt 48 preges av svært mye pedal, mer enn noen annen innspilling

som jeg har hørt. Basstonen fra siste slag i takt 43 klinger faktisk fremdeles i takt 48. Igjen er det

ikke sikkert at Debussy har ment å holde pedalen helt nede her, siden det kan være at en

halvpedalisering ikke har kommet med på pianorull-opptaket.

I takt 48 er det indikert Cédez, og Debussy lager ingen stor ritardando her, men trekker
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seg bare litt tilbake ved fraseslutten.

Delen merket Mouvt, fra takt 49 til 52, er tilbake i tempo. Debussy skynder seg på

slutten av hver takt, ved å spille den siste åttedelen i bassen for tidlig. Dette kan ha en teknisk

grunn: han trenger tid til å rekke på plass med hånden til neste figur, men vil likevel bevare pulsen.

Dette er også noe som gir den spesielle karakteren av å skynde seg framover.

Aksenten i takt 53 merket sff bli ignorert, og en slik detalj gjør også at denne innspillingen får en

merkelig myk karakter. Debussy stopper ikke opp noen steder her før Cédez i takt 62. Han blir ikke

hindret selv av arpeggioen i takt 57 og 61. Alt suser videre i et svært høyt tempo.

Debussy skaper en myk fin klang i delen fra takt 63 til takt 66. Melodien i

midtregisteret kommer tydelig fram. Akkord-tremoloen under, og det rytmiske motivet over, skaper

bare en bakgrunnsklang, og er ikke klart artikulert. Det høres ut som om pedalen holdes gjennom

alle fire taktene. Likevel gir passasjen ikke inntrykk av å være uklar, ettersom melodien høres så

tydelig.
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I takt 69 til 72 er det ingen pedal som henger igjen, bare nok til å binde sammen tonene

slik at det blir fullstendig legato. Tonen med staccato i takt 69 gis pedal, slik at det ikke blir noe

opphold mellom tonene. Partiet fra takt 71 merket En cédant spilles tilbaketrukket i tempo, men

jevnt, og gir et øyeblikk med ettertenksomhet.

Fra takt 73 er det skrevet inn mouvt, men Debussy spiller passasjen enda mer

tilbaketrukket i tempo. Han arpeggierer andre akkord i takt 73, noe som ikke er notert, og det

samme skjer i takt 75. Dette skaper en rar effekt, i og med den raske skalapasasjen som kommer

like etterpå. I tillegg holdes pedalen over hele takten, tiltross for at akkordskiftet er kromatisk. Dette

kan skyldes en feil i Welte-systemet, hvis ikke Debussy er ute etter en helt spesiell pedaleffekt her.
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I takt 77 og 78 spiller Debussy tydelig inegalt slik at den siste åttedelen kommer for tidlig i takten.

Dette gir en skyndsom, hysterisk effekt. Han lager en tydelig crescendo fram mot et sfz, slik som

notert. I takt 79 til 86 holdes pedalen stort sett gjennom alle taktene, muligens med litt

halvpedalisering.
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Melodien i venstre hånd merket expressif i takt 87 til 90, trer tydelig fram. Det er interessant å finne

ut hva Debussy mener med expressif. Det kunne bety rubato, men tempoet holdes strikt her.

Debussy bruker her virkemiddelet med å spille venstre hånd konsekvent før høyre. Kanskje er det

for å få melodien tydelig fram, og  expressif kan da være en rent dynamisk indikasjon.

Tempoet er imidlertid lavere, men holdes konstant. Her er det forvirrende nok i

Durand-utgaven i takt 87 indikert først Dans le mouvt, så plutselig midt i frasen retenu. Det er

antakeligvis en feil, for det virker veldig ulogisk. Debussy spiller i alle fall hele passasjen

tilbaketrukket i tempo. Debussy mente kanskje med denne indikasjonen heller Dans le mouvt

retenu, altså i tempo, ikke rubato, men et lavere tempo.

Pedalen holdes nede i alle taktene fra takt 91 til 96. Den slippes opp først etter siste

tone i den raske slutt-skalaen. Tempoet er enda litt lavere, men konstant. Det er tydelig at Retenu

for Debussy betyr ikke et ritarderende tempo, men et konstant tempo som er lavere.

Siste bass-tone i takt 96 er relativt lang, tiltross for staccato-tegnet. Debussy spiller

den antakelig kort, men holder den med pedalen.
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Målinger av rubato

Jeg er interessert i å undersøke nærmere nøyaktig hvordan Debussy gjennomførte den punkterte

rytmen i begynnelsen av La dans de Puck. 

En punktert rytme kan uttrykkes med forholdstallet 3:1. En nøyaktig

dobbeltpunktering vil tilsvare forholdstallet 7:1. Ved å måle hvordan de seks første punkterte

rytmene, slik som Debussy spilte dem, var i begynnelsen av stykket, kom jeg fram til følgende tall:

                         3,6:1   5,0:1   2,5:1   2,7:1   7,75:1   2,9:1

       Gjennomsnitt: ca 4:1

Disse tallene viser tydelig at Debussy ikke spiller metronomisk rigid. Spørsmålet er i hvor stor grad

variasjonene er musikalsk motiverte, og i hvor stor grad de bare er uttrykk for teknisk ujevnhet.

Dette utføres i et svært høyt tempo, og pianister vet hvor lett punkterte rytmer i dette tempoet får

triol-underdeling, altså et forholdstall på 2:1. Jeg trekker den konklusjonen at Debussy her vil ha

punkteringen så skarp som mulig, og i alle fall ikke som trioler. Den femte rytmen er faktisk

dobbeltpunktert, og gjennomsnittet ligger på  ca 4:1, det vil si en skarp punktering.
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Nedenfor har jeg brukt Gabrielssons metode1 for å lage en graf som viser rubato hos Debussy i

venstre hånd i takt 32-34. Grafen viser hvor mye lengden på hver akkord avviker (i promille) fra det

mekaniske. Man kan se at takt 32 spilles temmelig jevnt. I takt 33 forkortes den første akkorden

nokså mye, mens tredje akkord holdes ganske lenge. Den siste akkorden i takten er svært mye

forkortet. Det kan komme av at Debussy faktisk spiller trettitodel-noten i takt 34 som en opptakt. 

Partiet fra takt 32-33 gjentas i takt 36-37. Jeg fant tidligere at Debussy arpeggierer akkordene på

samme måte på disse to stedene, og jeg vil se om rubatoen samsvarer også. Grafen for takt 36-37

blir slik:

Her er det mer uregelmessig i takt 36, men jeg ser det samme mønsteret med at den første akkorden

i takt 37 forkortes. Den siste akkorden i takten forkortes her ikke, fordi dette partiet ikke ender med

den raske trettitodels-noten.

1 Kapittel 12, “Metode for å måle tempoforandringer, rubato og rytmiske avvik“
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Tempo-graf for La danse de puck

La danse de Puck er et av de stykkene der Debussy indikerte metronomtall i noten:

Grafen viser metronomtall på firedelen, og vi ser at Debussy starter med et gjennomsnitt på ca. 90,

det vil si 180 på åttedelen, altså betydelig raskere. I tillegg øker han etterhvert tempoet, slik at fra

takt 8 er det lokale tempoet 110, og fra takt 18 er han oppe i et tempo på ca 120 på firedelen, noe

som viser seg å bli det gjennomsnittlige hovedtempoet også. Debussy er tilbake i dette tempoet,

bare litt hurtigere, i takt 76 etter et lengre rolig parti. 

Noe som grafen viser tydelig, er hvordan formdelene ofte markeres med litt

accelerando ved begynnelsen, og rallentando på slutten, noe som i følge Clarke er en generell regel

for musikkframføring.1

1 Kapittel 12, “Forskning innenfor musikk-psykologi på musikalsk uttrykk”
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16 Analyse av Minstrels

Musikalsk inntrykk

Spillet til Debussy i dette stykket er interessant. Det gir et overraskende og morsomt inntrykk.

Debussy framfører stykket kvikt og svært temperamentsfullt. Stykket får en ustabil karakter, for

rytmen virker veldig ujevn og tilfeldig, noen ganger rotete og litt klønete. Som ellers når vi har med

pianorullopptak å gjøre, må vi ta det forbeholdet at Welte-systemet kan ha fungert dårlig. Det er

også mulig at Debussy ikke hadde sin beste dag da dette ble innspilt. Likevel er det tydelig at

Debussy vil ha en uforutsigbar karakter, med plutselige innfall, og kanskje er den morsomme,

haltende rytmen akkurat hva han sikter etter.

Det generelle tempoet holdes ganske jevnt. Artikulasjonen er, som rytmen, ujevn. Til

tider er det lett og elegant, noen ganger litt tungt i bassen. Klangen er ikke spesielt myk, litt rå og

upolert. Plutselige utbrudd, med crescendo og accelerando finner stadig sted. Debussy gir et

utålmodig og hastig inntrykk. Alt dette stemmer imidlertid godt med hva som er indikert i noten:

Nerveux et avec humour.

Generelt er det brukt nesten ingen pedal, antakelig for å få fram det lette og lekende,

men noen steder spanderer Debussy på en pedal.

Nærmere undersøkelse av musikalske virkemidler

Åpningen spilles helt tørt, uten pedal, og gir et lekende og litt spottende inntrykk. Dette kommer for

en stor del av den ujevne rytmen. Debussy lager en accelerando på meloditonene d, e, fiss i både

første og andre takt. Dette er ikke synkronisert med bassen; i slutten av andre takt spilles bassen

etter fiss i høyre hånd, slik at Debussy gir et stabilt inntrykk med bassfiguren, mens melodien er

uregjerlig.

Debussy har notert at “grupettiene” skal spilles på slaget. Det går så fort at det ikke er
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mulig å høre om dette blir gjort, men å gjøre det vil også bidra til en ustabil rytme. I takt 4 er det

tydelig at Debussy tenker grupettien på slaget, ettersom han forsinker selve meloditonen og

forlenger dermed takten.

Basstonen spilles temmelig tung og lite elegant, men ettersom dette har mye med

dynamikk å gjøre, er det ikke sikkert at Welte-systemet har klart å fange opp Debussys nyanser

riktig.

Debussy setter ned pedalen i mesteparten av takt 9. Kanskje for å holde basstonen, eller for å skape

en kontrast i klang for å signalisere en ny del. Denne delen er markert Mouvt (Un peu plus allant).

Debussy øker ikke tempoet nevneverdig, men lar det flyte mer avgårde her.

Synkopen i slutten av takt 10, som bare er markert med en strek i noten, er voldsomt

sterkt understreket i framføringen til Debussy. Sekstenedel-figuren i takt 11 og 12 spilles rytmisk

ujevnt. Dette kan være fordi Debussy prøver å gi det en lett og nonlegato karakter. Det fører også til

noen åpenbare feilslag i takt 12 og 14.

Debussy  lager en tydelig accelerando fra takt 16. De tre tonene i den nye frasen i takt

16 spilles spesielt kvikt, og takt 18 preges av både en crescendo og en accelerando. Det er

påfallende at Debussy her kobler sammen crescendo, som er notert, med et accelerando, som ikke

er notert. Dette er, som vi har sett, et trekk ved framføringspraksis på Debussys tid.

Det generelle tempoet i delen fra takt 19-25 er stødig, men det er betydelig rubato

innenfor pulsslagene. Som på det tilsvarende stedet tidligere, spilles sekstenedel-figuren fra takt 21

ujevnt og lett. I takt 24 spilles sekstendelene forhastet, selv om tempoet ikke forandres.

Denne gangen lager ikke Debussy noen accelerando på de tre tonene i takt 26, men
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accelererer voldsomt fram til takt 28. Den nye delen fra takt 28 til 31, er notert med mf og f, mens

det tidligere har vært mest p. Debussy er her oppe i et betydelig høyere tempo, noe som heller ikke

er notert, og han kobler altså her en kraftig og energisk passasje med det å spille hurtigere, i

samsvar med tidens framføringspraksis. Debussy bruker forøvrig heller ikke her noe pedal, som kan

være fristende, men får fram en stor dynamisk forskjell likevel.

Sekstendelene i takt 32-33 spilles nokså kvikt, og sf spilles kraftig og plutselig.

Debussy lager en liten pause før subito piano i takt 34. Så roer Debussy tempoet slik det er notert

(En cédant), slik at han kommer tilbake til det opprinnelige tempoet.

I takt 37 er karakteren indikert med Moqueur. Debussy viser dette med et vanlig

virkemiddel fra den tiden; han bruker asynkron rubato og spiller akkordene etter basstonene. De to

første akkordene (takt 37) tillegges ekstra vekt. Ved sekstendelene i takt 39 og i takt 41 skynder han

seg. Dette er ikke notert på noen måte, og kan også være for å få fram karakteren Moqueur.

Debussy imidlertid har også tidligere i stykket spilt flere sekstendels-passasjer ekstra kvikt.
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Fra takt 39 brukes pedal, og dette er implisert i akkorden som er notert å klinge over til

takt 40. I takt 44 holdes pedalen faktisk hele takten, og slippes opp akkurat på siste tone. Dette er

også notert, i og med at basstonen her er en halvnote.

Delen fra takt 45 til 48 spilles tørt, uten pedal. Her lager Debussy også en tydelig

accelerando der det er notert crescendo. 

De parallelle akkordene fra takt 51, som er notert  pp, spilles hastig, og gir en lett og

flyktig karakter. Debussy gjør en ørliten accelerando ved crescendo i takt 55, men spiller ut takt 57

uten noen ritardando. 

Ved tambuoro i takt 58 har Debussy åpenbart problemer med repetisjonene. Kanskje

pianoet hadde en dårligere mekanikk enn han var vant til? Alle notene kommer i hvert fall ikke

med. En liten accelerando lages fra takt 60, og frasen avsluttes med en liten rallentando fra takt 62,

der det er notert dim.
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Delen fra takt 63 er markert expressif. Her ville jeg kanskje forventet rubato, men

Debussy holder rytmen overraskende strikt. Tempo har imidlertid kanskje gått litt ned. Med

expressif mener Debussy kanskje bare at melodien skal fram, men slike nyanser er noe som Welte-

systemet ikke kan gjengi. På tredje akkord i takt 64 gjør Debussy imidlertid en liten arpeggio eller

asynkronisering, kanskje for å framheve den uttrykksfulle dissonansen. Ellers arpeggierer han ikke

akkordene, noe som er verdt å merke seg med tanke på hvor vanlig dette var på den tiden.

I takt 68 og 69 forkorter Debussy den første firedelen, slik at de påfølgende åttedelene

kommer for tidlig. Dette gir et utålmodig preg, samtidig som Debussy bevarer den utholdte

karakteren på åttedelene. Det er påfallende at Debussy også her har notert crescendo, som han får

fram med å gjøre en accelerando.
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Åttedelene som er notert med staccato-tegn, klinger imidlertid legato, og det er tydelig at Debussy

bruker denne notasjonen bare for å si noe om anslag. Det virker som om det brukes en pedal per

takt i takt 67 til 69.

Crescendo i takt 71 – 72  ledsages også av en accelerando, og delen fra takt 74 til 77

spilles svært kvikt.

Tamburo-delen fra takt 81 begynner Debussy for tidlig, slik at triolen høres ut som

vanlige sekstendeler. Kanskje det er for å overkomme repetisjonsproblemene. Delen utføres

midlertid like ustødig og hastig, og Debussy kutter til og med ut et taktslag i takt 84. Det er akkurat

som han gir opp dette stedet!

Debussy skynder seg mot slutten, noe som også er notert, og sekstendelene fra takt 87

utføres også her nonlegato. Han får ikke fram noen crescendo, men de to siste akkordene spilles

kraftig. Den aller siste akkorden holdes lenge, tiltross for at det er indikert sec.
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Tempo-graf for Minstrels

For Minstrels har ikke Debussy angitt noe metronomtall. Det gjennomgående hovedtempoet er 112.

Åpningstempoet er betydelig lavere og ligger på 87. Delen fra takt 9, Un peu plus allant, er på ca.

108 og faktisk ganske mye hurtigere, mens inntrykket mitt var at tempoet var mer eller mindre det

samme. Det kan komme av at åpningen er svært rykkete i rytmen, og ikke har et så stabilt tempo

som fra takt 9.

Man kan se at tempoet øker betydelig fra takt 27, hvor det ikke er indikert noen

tempoforandring, men bare en dynamisk forandring.

Man ser også at Debussy går tilbake i tempo i takt 78, hvor det er indikert tempo 1,

selv om han ikke går helt tilbake til åpningstempoet.
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17 Sammenfatning og konklusjoner

Studiet av Debussys innspillinger har vist at Debussy var en svært dyktig pianist, som på en unik

måte klarer å karakterisere stykkene han spiller, og skape stemninger.

Debussy bruker hyppig virkemidler som arpeggiering av akkorder og asynkronisering,

men det er tydelig at han er svært bevisst på når han bruker det og hvor. Arpeggiering bruker han

ofte for å forme frasen, for å gi et ekstra uttrykk på en akkord, eller for å gjøre klangen mykere.

Opptakene viser også at Debussy oftest brukte pedalen nokså mye, men på en bevisst

måte. Noter som er markert med staccato får også ofte pedal, slik at de ikke klinger som en tørr

staccato. Han er som regel ute etter en fyldig klang uten 'hull'. I et stykke som Minstrels  vil han

imdlertid ha klarhet og rytmisk snert.

Klangen er ofte svært myk og kontrollert, men han mangler ikke temperament, noe han

viser spesielt i La soirée dans Grenade og Minstrels.

Debussy er ofte svært nøye med rytmen, og bruker ikke rubato ukritisk. Utvalgte

steder kommer det imidlertid fram en fri rubato-bruk, både av typen accelerando-rallentando, og en

forskyvning av meloditoner innenfor en regulær puls. Det var imidlertid påfallende at de stedene

Debussy har notert Tempo rubato (i La soirée dans Grenade) og expressif (Minstrels og La dans de

Puck), valgte han et nokså strikt tempo. I det ene stykket hvor det finnes metronomangivelse (La

dans de Puck), valgte han et svært mye høyere tempo enn det angitte.

To steder førte en type rubato innenfor pulsen til en tydelig inegalitet i jevne

noteverdier (La Cathédrale engloutie og La soirée dans Grenade).

Debussy i forhold til tidens framføringspraksis

Det viste seg at Debussy brukte hyppig alle de virkemidlene som Philip nevner som karakteristisk

for tidens framføringspraksis.

Debussy bruker i høy grad temposkifter som ikke er indikert i notene for å

karakterisere ulike deler av musikken. Rubato brukes noen steder mye, men andre steder spiller han

svært strikt.

Philips generalisering om at punkterte rytmer ofte ble utført dobbeltpunktert på denne

tiden, stemte godt overens med Debussys spill i både  La soirée dans Grenade og  La dans de Puck.

Dette er stykker hvor en rytmisk pregnans er viktig. I  La soirée dans Grenade var det også tydelig

at Debussy gjerne utførte grupper av raske noter ekstra hurtig.

Arpeggiering av akkorder og rytmisk separering av venstre og høyre hånd var også

typiske trekk ved framføringspraksis på denne tiden. Dette bruker Debussy enkelte steder i svært

stor grad. Andre steder er han mer 'moderne' og bruker det overhode ikke.
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Debussys opptak i forhold til skriftlige kilder

Analysen av Debussys opptak bekrefter mye av det som kom fram i de skriftlige kildene; at

Debussy var en dyktig pianist som hadde en unik evne til å karakterisere stykkene han spilte, at han

ofte foretrakk en rund klang med mye pedal, og at pedalbruken likevel er bevisst og kreativt brukt.

Debussy viser i opptakene den myke klangen som han var kjent for, men også at han kunne spille

temperamentsfullt. De plutselige innfallene man kan høre i opptaket av Minstrels minner om at et

av Debussys ideal var at musikk skulle høres ut som om den var improvisert.

Opptakene bekrefter også at Debussys stil skiller seg ut fra den typiske franske

pianismen, som karakteriseres av jeu perlé, lite pedal og en tynn klang. Et moderat og tilbakeholdt

uttrykk er heller ikke karakteristisk for Debussys stil, som ofte viser temperament og en stor, fyldig

klang.

I de skriftlige kildene kom det fram at Debussy var svært nøye med interpretasjonen av

stykkene sine, og i opptakene følger han anvisningene i notene ganske nøye. Tempoene hans er

imidlertid ofte slett ikke strikte, og han tar mange rytmiske friheter som ikke er indikert i notene.

Dette er i kontrast til de skriftlige kildene, som stort sett poengterte at Debussy brukte rubato bare i

liten grad og svært subtilt, og holdt et stødig tempo. Men sett på bakgrunn av samtidens praksis,

som karakteriseres av svært mye temposkiftinger og rubatobruk, kan man si at Debussy var

nøysom.

De skriftlige kildene ga også inntrykk av at Debussy var sterkt i mot det å arpeggiere

akkorder som ikke var notert slik. Opptakene viser imidlertid at dette var noe han gjorde selv i stort

monn, i likhet med samtidens pianister.

I de skriftlige kildene kom det ikke fram noe sikkert om hva som var Debussy

holdning til det å overpunktere punkterte rytmer, men opptakene viser at også dette var et

virkemiddel han benyttet seg av.

129



Vedlegg A

Offentlige konserter der Debussy opptrådde som pianist

Dette er en liste over konserter der Debussy opptrådde som pianist, som jeg har kompilert fra ulike

kilder, og prøvd å få mest mulig fullstendig. I senere år opptrådde Debussy i tillegg på flere

konserter som dirigent, og disse er ikke tatt med.

Juli 1874: Pianokonkuransen ved konservatoriet. Chopins 2. klaverkonsert, 1.sats.1

Juli 1875: Pianokonkuransen ved konservatoriet. Spilte Chopins Ballade nr.2.2

Januar 1876: Opptrer som pianist i Chauny utenfor Paris.3 Spiller en trio av Haydn.4

Juli 1876: Pianokonkuransen ved konservatoriet. Beethoven sonate op.111, 1.sats.5

Juli 1877: Pianokonkuransen ved konservatoriet. Schumann sonate nr.2, 1.sats.6

Juli 1878: Pianokonkuransen ved konservatoriet.

Von Weber: sonate nr. 2 Ass-dur, 1. sats.7

Juli 1879: Pianokonkuransen ved konservatoriet.

Chopin: Allegro de concert, opus 46.8

Desember 1881: Spiller på den nyåpnede kabareten Chat Noir.9

12. mai 1882: Konsert med bl.a. noen egne verk: Nocturne og Scherzo for fiolin og 

piano og to sanger, Les roses og Fête galante, med Mme Vasnier.10

1 Clevenger s. 318
2 Clevenger s. 318
3 Lockspeiser (1962) s. 236
4 Nichols s. 5
5 Clevenger s. 318
6 Clevenger s. 319
7 Clevenger s. 319
8 Clevenger s. 319
9 Lockspeiser (1962) s. 143
10 Lockspeiser (1962) s. 68
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Prix de Rome 1884: L'Enfant Prodigue. I sluttkonkuransen ble stykket framført med sangere, 

og orkesterstemmen spilt av Debussy selv og hans venn René Chansarel 

på piano.1 

1. mars 1889: Petit Suite spilles av Debussy og Jacques Durand i en musikk-salong.2

6. mai 1893: Det ble det gitt en forelesning på Wagners Ring des Niebelungen av 

dikteren og kritikeren Mendés, og Raoul Pugno og Debussy spilte 

musikk-eksempler, sammen med seks sangere.3 

20. januar 1894: 'Société Nationale'. Debussy spiller en pianoduett av Rimsky-Korsakov: 

Capriccio Espagnol.4

17. februar 1894: 'Société Nationale'. Debussy akkompagnerer Mlle Thérèse Roger i to 

sanger, De Fleurs og De Soir.5

1. februar 1896: 'Société Nationale'. Opptrådde som pianist i Quatour Inachevé av 

Lekeu.6

23. januar 1897: 'Société Nationale'. Quatour Inachevé av Lekeu.7

21. april 1903: Schola Cantorum: Nocturnes, transkripsjon for to klaver, fremført av 

Ricardo Viñes og Debussy.8

23. juni 1904: Akkompagnerer sanger, Ariettes og Fêtes galantes, hos Madame 

Colonne.9

25. mai 1910: Société Musicale Indépendante: Spiller Danseuses de Delphes, Voiles, 

La Cathédrale engloutie, og La Danse de Puck.10

1 Vallas s. 26
2 Lockspeiser (1962) s. 239
3 Lockspeiser (1962) s. 241
4 Lockspeiser (1962) s. 241
5 Lockspeiser (1962) s. 241
6 Vallas s. 108
7 Vallas s. 108
8 Brody s. 58
9 Lockspeiser (1965) s. 294
10 Lockspeiser (1965) s. 41
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25. mars 1911: Cercle Musical: Dirigerer noen orkesterverk, og akkompagnerer noen av 

sine egne sanger.1

29. mars 1911: Concerts Durand: Spiller Les Sons et les Parfums, Le Vent dans la 

plaine, Des Pas sur la neige, og Minstrels.2

5. mars 1912: Concerts Durand: Akkompagnerer Maggie Teyte.3 

12. mars 1912: Concerts Durand: Salle Gaveau: Spiller noen Préludes.4 

5. mars 1913: Concerts Durand: Spiller Bruyères, Feuilles mortes, og La Puerta 

del Vino. 5

19. juni 1913: “Gala Claude Debussy”, Comédie des Champs Elysées.

Iberia, transkripsjon for to klaver av André Caplet, framført av Viñes 

og Debussy.6

La terasse des audiences du clair de lune, Canope, Hommage à S. 

Pickwick Esq. P.P.M.P.C., Debussy.7

5. februar 1914: Spiller med fiolinisten A. Hartmann: Fiolinsonate av Grieg, og 

transkripsjoner av Il pleure dans mon cæur, La Fille aux cheveux de 

lin, og Minstrels.8

1. mars 1914: Konsert i Amsterdam viet Debussy. Han dirigerer Concertgebouw-

orkesteret, og spiller selv: Danseuses de Delphes, La fille aux cheveux

de lin, og La puerta del vino.9

21. mars 1914: Salle Gaveau: akkompagnerer Ninon Vallin i Trois Poémes de Mallarmé, 

og spiller Children's Corner, og tre préludes: Feuilles mortes, La 

Cathédrale engloutie, La Fille aux cheveux de lin.10

1 Lockspeiser (1965) s. 297
2 Lockspeiser (1965) s. 297
3 Lockspeiser (1965) s. 298, 12. mars ifølge Orenstein s. 67n
4 Lockspeiser (1965) s. 41
5 Lockspeiser (1965) s. 41
6 Brody s. 58
7 Oeuvre Complètes serie I vol 5
8 Lockspeiser (1965) s. 299
9 Lesure & Nichols s. 288n
10 Vallas s. 244
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Mai 1914: Veldedighetskonsert med Marguerite Long. Debussy akkompagnerer 

Rose Féart i noen sanger.1

21. des 1916: En krigsveldedighetskonsert. Akkompagnerer Rose Féart, og spiller En 

blanc et noir for to klaver, sammen med Roger Ducasse.2

24. mars 1917: Joseph Salmon og Debussy gir førsteframførelse av cello-sonaten.3

5. mai 1917: Salle Gaveau: Debussy akkompagnerer Rose Féart, og Gaston Poulet og 

Debussy gir førsteframføelsen av fiolin-sonaten.4

September 1917: Gaston Poulet og Debussy spiller fiolin-sonaten i Saint-Jean-de-Luz.5

Konsertseriene:

– Société Nationale de Musique var ledet av Romain Bussine og Camille Saint-Saëns. Mottoet var 

Ars Gallica, og de framførte ny fransk musikk.6

– Ravel grunnla en ny organisasjon for moderne musikk, som skulle være uavhengig av Schola

Cantorum: Société Musicale Indépendante (S.M.I.)  Åpningskonserten var 20. april 1910, der

Ravel framførte D'un cahier d'esquisses av Debussy.7

– Concerts Durand: En serie som gikk fra 1910 til 1913, til minne om August Durand som døde

1909.8

– Cercle musical: en organisasjon for kammermusikk.9

1 Long s. 7
2 Lockspeiser (1965) s. 300
3 Lockspeiser (1965) s. 300
4 Lockspeiser (1965) s. 300
5 Lockspeiser (1965) s. 300
6 Orenstein s. 20n
7 Orenstein s. 62
8 Orenstein s. 67
9 Orenstein s. 54
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Vedlegg B

Førsteframføringer av noen av Debussys sentrale klaververk1

Pour le piano: Ricardo Viñes, Société Nationale de Musique 11 januar 1902.

Estampes: Ricardo Viñes, Société Nationale, Salle Erard 9. jan 1904.

Masques, L'isle joyeuse: Ricardo Viñes, Salle Aeolian 10. feb 1905. 

Hommage à Rameau: Maurice Dumesnil, Soirées d'Art 14. desember 1905.

Images I: Ricardo Viñes, Salle des Agriculteurs 6. feb 1906.

Images II: Ricardo Viñes, Cercle Musical 21. feb 1908.

Children’s Corner: Harold Bauer, Cercle Musical 23 desember 1908.2 

D'un Cahier d'esquisses: Maurice Ravel, Société Musicale Indépendante, Salle Gaveau

20. april 1910. 

Danseuses de Delphes,

Voiles,

La Cathédrale engloutie,

La Danse de Puck: Debussy, Société Musicale Indépendante 25. mai 1910.

Les Collines d'Anacapri,

La Fille aux cheveux de lin,

La Sérénade interrompue:

Ricardo Viñes, Société Musicale Indépendante 14. jan 1911.

1 Kilder: Howat, Roy & Helffer, Claude: Oeuvres Complètes, Série I volume 2, 3, 5 og 6
2 18. desember  ifølge Lockspeiser (1965)
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Le vent dans la plaine,

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir:

Franz Liebich, Salle des Agriculteurs 16. jan 1911.

Minstrels: Ricardo Viñes, Salle des Agriculteurs 10. febr 1911.

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir,

Le Vent dans la plaine,

Des Pas sur la neige,

Minstrels: Debussy, Concerts Durand, i Salle Erard 29. mars 1911.

Fra Preludes I: Debussy, Salle Gaveau, 12. mars 1912.1

Bruyères,

Feuilles mortes,

La Puerta del Vino: Debussy,  Concerts Durand 5. mars 1913.

Les Fées sont d'exquises danseuses,

La Terasse des audiences du clair de lune,

Feux d'artifice: Ricardo Viñes,  Société Nationale 5 april 1913

Bruyères,

General Lavine: Norah Drewett,  Salle Erard 8. april 1913.

Préludes II.: Walter Rummel,  Aeolian Hall, London 12. juni 1913.

La terasse des audiences du clair de lune,

Canope,

Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.:

Debussy, “Gala Claude Debussy” 19. juni 1913.

Ondine: Jane Mortier, Paris 5. desember 1913.

1 Lockspeiser (1965)
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Pour les arpèges composés,

pour les sonorités opposées:

George Copeland, Aeolian Hall New York 21. nov 1916.1

Etudes: Walter Rummel 14. des 1916.2

pour les “cinq doigts”,

pour les Sixtes,

pour les Octaves: Madeleine Chossat, Casino St. Pierre, Geneve 7. juni 1917 

pour les Arpèges composés,

pour les Sonorités opposées,

pour les “cinq doigts”: Marguerite Long, Société nationale de musique 10. november 1917

1 Dunoyer s. 113
2 Bare fire av etudene, i følge Dunoyer s. 104
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Vedlegg C

Welte-rullene som Debussy spilte inn

Rull nr. 2733:  Childrens Corner: Doctor Gradus ad Parnassum

             Jimbo's Lullaby

             Serenade for the Doll

             The Snow is Dancing

             The Little Shepherd

             Golliwog's Cake Walk

Rull nr. 2734:  D'un cahier d'esquisses

Rull nr. 2735:  Estampes:  La soirée dans Grenade

Rull nr. 2736:  La plus que lente

Rull nr. 2738:  Préludes I: Danseuses de Delphes

 La cathédrale engloutie

 La Danse de Puck

Rull nr. 2739:  Préludes I: Minstrels

 Le vent dans la plaine
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