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Introduktion 
I	en	transskription	forsøger	komponisten	at	genskabe	eller	oversætte	en	eksisterende	musik	fra	et	
til	et	andet	ensemble.	Men	i	en	sådan	oversættelse	må	nogle	af	musikkens	kvaliteter	gå	tabt	mens	
nye	 vil	 komme	 til.	 Kun	 et	 klaver	 kan	 lyde	 som	 et	 klaver.	 Transskription	 er	 derfor	 altid	 en	
opprioritering	 af	 nogle	 og	 nedprioritering	 af	 andre	 egenskaber.	 Den	 eneste	 ydre	 årsag	 til	
forandringerne	er	almindeligvis	ændringerne	 i	 instrumentariet,	og	transskription	kan	derfor	også	
anses	for	en	underkategori	 til	 instrumentation.	Transskription	har	af	selv	samme	grund	 igennem	
århundrede	været	en	måde	hvorpå	komponister	har	øvet	sig	i	instrumentation,	og	mange	kurser	i	
instrumentation	afsluttes	stadig	i	dag	med	en	transskriptionsøvelse.	Ved	transskription	fra	et	til	et	
andet	instrumentarium,	så	er	en	–	af	mange	–	grundlæggende	problemstilling	hvordan	musikkens	
ambitus	genskabes	i	det	nye	instrumentarium.	Dette	problem	løses	enten	via	opretholdelse	eller	
oktavering	 af	 musikkens	 originale	 oktavplacering.	 Oktavering	 er	 imidlertid	 ikke	 uden	 et	
forandringspotentiale.	Med	oktavering	kan	en	velkendt	melodi	forvandles	til	ukendelighed	som	det	
er	tilfældet	med	Mysteriously	Melody	from	Deutsch’s	Musical	Illusions	And	Paradoxes	(1995)	og	en	
sekund	dissonans	kan	”opløses”	til	en	konsonans	(se	figur	1).	
	

	 	
Figur	1	

I	denne	artikel	belyses	Ligetis	anvendelse	af	oktavering	i	transskriptionen	af	6	satser	fra	Musica	
Ricercata	for	klaver	(1953)	til	Bagatellen	for	blæserkvintet	(1953).	De	spørgsmål	der	besvares	er:	
hvorfor,	hvordan	og	i	hvilket	omfang	anvendes	oktavering	i	transskriptionen	af	Musica	Ricercata	til	
Bagatellen,	men	også:	hvornår	og	hvordan	ændre	oktavering	musikkens	kvaliteter;	hvad	er	
oktaveringens	forandringspotentiale?		
Når	problemstillingen	med	fordel	kan	belyses	med	dette	værk,	så	skyldes	det	de	to	versioners	
status	som	kunstnerisk	ligeværdige,	at	Ligeti	har	udformet	begge	versioner	hvorfor	muligheden	for	
”oversættelsesfejl”	synes	minimal,	samt	værkets	omfang.	Transskriptionen	er	desuden	udarbejdet	
for	et	lille	ensemble,	der	er	tale	om	korte	satser	hvorfor	en	detaljeret	undersøgelse	er	mulig,	og	de	
seks	satser	udviser	tilsammen	stor	musikalsk	variation.	
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