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ÚVOD

Toto dielo je plodom osobnej vyše štyridsaťročnej interpretačnej 
a pedagogickej činnosti. Ako také má subjektívny charakter. Myš-
lienky, ktoré prináša, nenárokujú si úlohu všeobecne platných pravi-
diel; za každým pojmom „treba“, „musíme“, „žiak musí“, s ktorými sa 
stretneme na nasledujúcich stránkach, treba mať na mysli: „vidí sa 
mi“, „podľa mojej mienky“, „podľa môjho názoru“. Avšak i subjektív-
ne závery dlhšej skúsenosti môžu byť zaujímavé pre iných pracovní-
kov rovnakej špecializácie. I keď možno nie všetky, niektoré z týchto 
záverov sa predsa stretnú s porozumením časti pedagógov a interpre-
tov, niekde sa objaví dokonca všeobecne platná, objektívna hodnota. 
V tejto nádeji vychádza i táto publikácia. Je plodom praktickej skúse-
nosti autora, nie je však jej vyčerpávajúcou bilanciou. Nemožno zhr-
núť skúsenosť celého života v umení v jednej, ale vari ani v mnohých 
knihách. Autor sa o to ani neusiloval. Zameral sa iba na to, keď cítil, 
že môže povedať niečo premyslené a viac-menej nové. Nevyčerpané 
ostali mnohé otázky, ku ktorým nemohol dodať nič podstatné okrem 
toho, čo napísali iní, najmä Josef Hofmann v publikácii „Klavírna 
hra, odpovede na otázky o klavírnej hre“.1 Autor sa nezaoberá ani 
opätovným výskumom problémov, ktoré objasnil v knihe „Pri bráne 
majstrovstva“;2 tá predstavuje prvú časť práce, ktorej druhou časťou 
je táto publikácia.

1 Hofmann, J.: Piano Playing. 250 Questions answered by J. Hofmann, Philadelphia 1914.
2 Kogan, G. M.: U vorot masterstva. Sovietskij kompozitor, Moskva 1958. Slovenský pre-

klad Jindřich Pazděra: Pred bránou majstrovstva. Edičné stredisko VŠMU, Bratislava 
1991.
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KAPITOLA 1

Odkiaľ treba začínať prácu na diele?
„Od začiatku! – odpovedia mnohí žiaci – treba sa najskôr naučiť 

prvý takt alebo prvú frázu, potom druhý takt alebo druhú frázu a tak 
ďalej, nepokračovať s nasledujúcim úsekom dovtedy, kým sa neusadil 
v prstoch predchádzajúci“.

Takáto odpoveď je chybná. Žiadnu prácu nie je účelné začínať 
postupným vypracúvaním detailov. Maliar nemaľuje na čistom plát-
ne najprv ucho, potom líca, oko a tak ďalej. Načrtáva predovšetkým 
celkovú kompozíciu portrétu, základné vzťahy, pridáva k nim hlavné 
detaily skôr, ako sa pustí do ich dopracúvania. „Prv, ako Leonardo 
prikročil k vytvoreniu umeleckého diela, obyčajne spracoval desiatky 
kompozičných náčrtov... Potom majster pristúpil k upresneniu detai-
lov už rozvrhnutej kompozície.“3 V tomto zmysle sa vraví, že na ma-
liarskom stojane dobrého maliara nikdy nevystupuje časť obrazu (ak 
pravdaže nerátame samostatné etudy k obrazu), ale vždy – dokonca 
už od prvých chvíľ práce – obraz vo svojom celku.

Tak je to aj v iných umeniach. „Skôr, ako som sa rozhodol na-
písať prvý riadok tohto diela, nosil som ho v sebe desať rokov – píše 
Romain Rolland v úvode k siedmej časti knihy „Ján Kryštof“ – vydalo 
sa na cestu až potom, keď sa táto cesta plne ujasnila mne samému...“4 
V prvotných zápisoch Skriabinových diel ostávali často nezaplnené 
určité počty taktov, niekedy celé strany: „Skriabin nevedel vždy čo tu 
bude, ale pevne vedel, že bude a koľko bude“.5

Vo všetkých uvedených príkladoch sa vyskutuje jeden a ten istý 
jav: vypracovaniu detailov predchádza viac-menej načrtnutý plán cel-
ku.

Hudobníci-interpreti nie sú výnimkou z tohto pravidla. Klaviris-
ta, huslista, violončelista, skôr ako prikročia k štúdiu začiatočných 
alebo ľubovoľných nasledujúcich taktov, musia sa zoznámiť s dielom 
vcelku, prehrať si ho, vytvoriť si určitú predstavu o jeho charaktere 
a stavbe, ujasniť si prvotný náčrt, „pracovnú hypotézu“ interpretač-
ného zámeru, plánu interpretácie. Toto štádium prvého dotyku in-

3 Lazarev, V.: Veľký umelec a vedec. Novyj mir 1952, č. 5, s. 118.
4 Rolland, R.: Súborné dielo 4. diel. Vremja, Leningrad 1931, s. 10.
5 Engel, J.: Skriabin, A. N. Muzykaľnyj sovremennik, 1916, č. 4-5, s. 86.
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terpreta s dielom určeným na interpretáciu možno nazvať štádiom 
prehliadky. Pristupovať k práci na akejkoľvek časti diela a vynechať 
uvedené štádium je ako začať stavbu domu bez projektu. Prirodzene, 
každá fráza hudobného diela má i svoju vnútornú logiku, svoje vnú-
torné zákonitosti, no takéto čiastkové zákonitosti odtrhnuté od spo-
ločných zákonitostí celého diela nevytvárajú dostatočné kritériá pre 
správnu voľbu tempa, charakter zvuku, pre mieru zrýchlenia, spo-
malenia, zosilnenia, zoslabenia, zaokrúhlenia, akcentu a ostatných 
zvláštností interpretácie danej frázy ako časti celku. Určiť to všetko 
možno jedine porovnaním študovanej frázy s ďalšími miestami diela, 
určením jej vzťahu k celku, jej miesta, úlohy, významu v tomto cel-
ku. „Aby bolo možné napísať toto miesto – rozpráva Flaubert Luise 
Collé – musím vskutku jedným pohľadom zachytiť najmenej štyridsať 
iných“.6 Frázy študované bez takéhoto porovnania so „štyridsiatimi 
inými“, bez vzťahu k logike celku, môžu samy osebe znieť dobre, 
logicky, krásne; nevytvoria však vzájomný súlad, budú „vyčnievať“ 
z celku. K. N. Igumnov hovoril svojim žiakom: „ak fráza nebude zod-
povedať svojim susedom a stane sa nadmieru samostatná, povedie to 
nevyhnutne k chybám v melodickom pohybe a naruší to prirodzenú 
spojitosť hudobnej reči“.7 „Zostaviť“ celok z takýchto „nezávislých“ 
fráz je rovnako ťažké, ako zostrojiť automobil zo súčiastok rôznych 
typov a bez ohľadu na ich vzájomnú funkčnosť.

KAPITOLA 2

Práca interpreta na diele teda nemá začínať od štúdia úsekov, 
ale prehliadkou celého diela, jeho prehrávaním vcelku. Vynára sa 
však otázka: ako je to možné, veď dielo ešte nie je naštudované?

Všetci hudobníci vedia, že podobné prehrávanie je celkom mož-
né – nazývame ho čítaním z listu. Je známe, že v hudobnom svete 
boli majstri, ktorí priviedli toto umenie k vysokej virtuozite, ktorí hra-
li z listu najťažšie skladby vo veľkých tempách, s takou presnosťou 
a voľnosťou, ako keby išlo o dlho študované a dôkladne nacvičené 
diela. Vynikajúcimi hráčmi z listu boli v minulosti napríklad Liszt, 

6 Flaubert, G.: Listy. Gostizdat, Moskva 1937, s. 413.
7 Milštejn, J.: K. N. Igumnov o Chopinovi, Sov. Muzyka 1949, č. 10, s. 51.
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d’Albert, Blumenfeľd, Rachmaninov; spomedzi ďalších sovietskych 
pianistov sa preslávil svojou hrou z listu profesor A. B. Goľdenvejzer.

Pravda, takúto dokonalosť dosahuje pomerne málo umelcov; ale 
uspokojivo čítať z listu sa môže naučiť každý pianista: možno to 
získať. „Získať“ čo najväčší „kapitál“ v tejto oblasti je jedna z úloh, 
ktoré vyvstanú pred každým študentom interpretácie: pretože okrem 
iných predností, ktoré s tým súvisia, čím lepšie číta interpret z listu, 
tým ľahšie a skôr sa formuje jeho jasná predstava o diele a súčasne 
aj zámer, interpretačný plán. Už iba z toho, ak necháme dokonca 
bez povšimnutia ostatné úlohy, vidíme, ako je prakticky dôležité nie-
len pre budúcich sprevádzačov, ale aj pre budúcich sólistov usilovne 
sa cvičiť v hre z listu, vypracúvať a zdokonaľovať v sebe túto schop-
nosť.

Pravidlo o nevyhnutnosti prezrieť si dielo skôr, ako ho začneme 
študovať po úsekoch, sa vzťahuje v plnej miere aj na tie, žiaľ, nie 
zriedkavé prípady, kedy hra z listu nezodpovedá ani miernym požia-
davkám. Rozdiel tu pravdaže bude – a nielen v tom – že hudobník, 
čítajúci noty takrečeno po slabikách, v porovnaní s dobrým hráčom 
z listu, stratí oveľa viacej času a práce rozborom diela; rozdiel sa 
prejaví v samotnej predstave o skladbe, ktorá vzniká ako výsledok jej 
rozboru. Predstava interpreta čítajúceho „po slabikách“ nadobudne 
oveľa nejasnejšiu podobu, hemžiacu sa hmlistými škvrnami a chyba-
mi. V priebehu ďalšej práce sa takáto predstava bude musieť podro-
biť značným upresneniam, opravám, zmenám, takže obraz naštudo-
vaného diela bude niekedy minimálne podobný prvotnej „pracovnej 
hypotéze“ interpreta. Avšak i takáto „hypotéza“ je užitočná pre prácu: 
lepšie je vychádzať hoci len z rámcovej, približnej predstavy o študo-
vanom diele, ako nemať o ňom žiadnu predstavu.

Ale nie je to azda všetko v rozpore s najväčšími autoritami hu-
dobníkov-pedagógov? Či nevyžadujú všetci práve dôkladné, dokonalé 
„prepracovanie“ každého úseku – po „niekoľkých taktoch“, „v prvé 
dni nie viac ako pol stránky“, ako radila Jesipova?8 Či to nie je jedine 
správna cesta práce? Či nepovedie „náčrtkové“, „približné“ prehrá-
vanie k nedbalosti, k neporiadnej interpretácii, k tomu diletantizmu, 
ktorý zničil veľa talentov a pred ktorým varovala tak dôrazne meno-
vaná Jesipova?

8 Berkman, T.: A. N. Jesipova. Muzgiz, Moskva 1948, s. 70-71.
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Áno, k tomu to povedie – ak sa štúdium obmedzí iba na túto 
pracovnú metódu. V podstate je vhodná iba pre prvé, začiatočné štá-
dium osvojovania si diela, štádium, ktoré by sa dalo vari presnejšie 
označiť ako predbežné, pretože vlastne predchádza začiatok vlast-
nej práce. Nielenže nemožno redukovať celú prácu na diele na toto 
štádium, ale nemožno sa pri ňom ani ľubovoľne dlho zdržiavať; ak 
sa poddáme záľube neustále prehrávať nenaštudované dielo, naskut-
ku sa ocitneme na najlepšej ceste k neospravedniteľnému diletantiz-
mu. Štádium prehliadky musí byť celkom krátke, má spočívať najviac 
v dvoj- až trojnásobnom zahraní diela. Akonáhle nadobudne interpret 
všeobecnejšiu predstavu o charaktere, stavbe, hlavných momentoch 
diela, dostane „chuť“ na dielo, do práce na ňom, vtedy treba upus-
tiť od prehrávania a prejsť k iným metódam práce. Od tejto minúty 
nadobúda platnosť požiadavka Jesipovej a iných popredných peda-
gógov o štúdiu po úsekoch, požiadavka, o ktorej som práve hovoril, 
a ktorá akoby protirečila mojim poznámkam. V skutočnosti tu však 
niet žiadneho protirečenia, pretože hovoríme o rôznych etapách prá-
ce. Ani Jesipova, ani žiaden iný dobrý pedagóg nikdy neradil začí-
nať priamo štúdiom po úsekoch, bez predbežného oboznámenia sa 
s dielom vcelku. O tom jasne svedčia aj nasledujúce slová samotnej 
Jesipovej: „Po ujasnení si umeleckého zámeru diela, prečítaní skladby 
od začiatku do konca, zoberte si niekoľko taktov“ atď.9

KAPITOLA 3

Po prehliadke prechádza práca na diele do druhého štádia, kto-
ré možno nazvať štúdiom vo vlastnom zmysle tohto slova. Štádium 
štúdia je v skúmanom procese rozhodujúce. Pohlcuje deväť desatín 
celého času a práce, ktorú vynakladá interpret na ovládnutie daného 
diela. Základnú náplň tohto štádia tvorí práca na diele po úsekoch, 
technické osvojenie si a umelecké vypracovanie každého z nich. Ce-
lok dočasne ustupuje do pozadia, ktoré je zatienené raz jedným, po-
tom iným detailom. Avšak pri správne prebiehajúcej práci vnímame 
celok ako vzdialené pozadie, sťaby „komorný tón“, s ktorým myš-
lienkovo spájame vybrusovaný detail. Spojenie s týmto „komorným 

9 Ako číslo 8.
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tónom“ môže byť jemné, pohyblivé, pružné, sotva postrehnuteľné, 
chvíľami sa celok môže úplne stratiť z dohľadu. V žiadnom prípade 
však nemožno dopustiť, aby sa toto spojenie vážne narušilo, aby „psy-
chická tonalita“ celku naskutku vymizla z pamäti. „Základný tón“ 
diela musí „znieť“ v interpretácii počas celej etapy štúdia. V opačnom 
prípade sa stráca jeho „priebežné pôsobenie“, kritérium, usmerňujú-
ce prácu na detailoch, v dôsledku čoho – ako už vieme – sa tieto roz-
padnú, stanú sa „nadmerne samostatnými“, to znamená zbytočnými. 
Pri práci na jednotlivých kapitolách „Stepi“ písal Čechov Grigorovi-
čovi: „Usilujem sa, aby mali spoločnú vôňu a spoločný tón...“10 

Je však ťažké očakávať od myšlienkovej predstavy „základné-
ho tónu“, ktorá je napájaná iba pamäťou a sluchovou predstavou 
a po celý čas prehlušovaná reálnou zvukovosťou študovaných de-
tailov, že by si mohla tak dlho uchovať svoju životnú energiu. Preto 
občas, keď obraz „komorného tónu“ začína blednúť a rozplývať sa 
v pamäti, je nevyhnutné osviežiť si dojem tým, že si opäť zahráme 
celé dielo alebo určitú jeho časť vo viac-menej správnom tempe.

Pritom plne platí to, čo sme uviedli vyššie o nebezpečenstve zne-
užívania takejto činnosti; osobitne na začiatku, pokiaľ ešte nie je na-
študovaná veľká časť skladby, treba sa chrániť pred jej častým pre-
hrávaním bez dôvodu, aj to najviac ak raz až dva razy za sebou.

Potrebné je si tiež všimnúť, že všetky tieto prehrávania nebudú, 
nemôžu byť jednoduchými opakovaniami, kópiami prvého prečítania, 
každý deň práce, každý pozorne naštudovaný úsek nielenže zdokona-
ľuje splnenie úmyslov interpreta, ale neustále prináša aj niečo nové 
do samotného zámeru, upresňuje, prehlbuje, v niečom mení predchá-
dzajúcu predstavu o celku a jeho vnútorných vzťahoch. Takto sa pr-
votná „pracovná hypotéza“ postupne pretvára, prerastá do zavŕšenej 
interpretácie, ktorá sa do istej miery vždy odlišuje od „východisko-
vého“ projektu, nebýva s ním nikdy celkom totožná. V súlade s tým, 
spolu s mierou narastania množstva osvojených si detailov mení sa 
i význam podobného prehrávania; z porovnávania s projektom budú-
cej „stavby“ interpretácie mení sa čoraz viacej na skúšobnú „montáž“ 
samotnej „stavby“. No takéto zmeny charakteru a závažnosti prehrá-
vania prebiehajú bližšie ku koncu štúdia, kedy je už zavŕšené „vypra-
covanie“ ak nie všetkých, tak aspoň väčšiny detailov. Do tých čias, 

10 Čechov, A. P.: Zobrané dielo a dopisy. XIV. d. Gostizdat, Moskva 1949, s. 14. 
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ako sme už spomenuli, ostáva práca na skladbe po úsekoch hlavnou 
náplňou tohto štádia.

KAPITOLA 4

Podľa akého princípu však prebieha členenie diela na študijné 
úseky?

Základom tohto členenia je hudobná logika diela, jeho prirodze-
né delenie na časti, diely, periódy, vety a tak ďalej, až po jednotlivé 
intonácie melodickej frázy, jednotlivé figúry rýchlej pasáže. V žiad-
nom prípade nemožno dielo členiť po taktoch, vidieť začiatok, či 
koniec úseku na taktovej čiare, ktorá sa nachádza uprostred hudob-
nej myšlienky. Na druhej strane, pri práci na úseku sa neodporúča 
nadmerne upevňovať jeho logické hranice, pretože to vedie k vytvá-
raniu ťažko odstrániteľných „hrán“, ktoré sú neskôr prekážkou „toku“ 
interpretácie, vedú k jej „rozkúskovaniu“. Aby sme sa tomu vyhli, 
je potrebné praktizovať takzvané prekrývanie, to znamená študovať 
daný úsek so zachytením časti predchadzajúceho i začiatku nasledu-
júceho. Zástankyňou podobného spôsobu bola okrem iných Jesipova, 
ktorá radila učiť sa pasáž po kúskoch s dva a pol taktom tak, aby kaž-
dý nasledujúci kúsok začínal od začiatku toho taktu, v ktorého strede 
končil predchádzajúci kúsok.11 Formulácia Jesipovej nie je celkom 
uspokojivá, vyžaduje isté úpravy. Konkrétne profesor S. I. Savšin-
skij správne poznamenáva, že niet nijakých dôvodov považovať dané 
množstvo taktov, ktoré uvádza Jesipova (i keby bolo akékoľvek iné) 
za nejakú záväznú normu členenia, ktorá by platila pre ľubovoľnú pa-
sáž.12 No sama Jesipova azda vôbec nemala predstavu takého dogma-
tického, doslovného chápania jej slov. Vyjadrenie „dva a pol taktu“ 
použila znamenitá pianistka najskôr ako relatívnu mieru, ako príklad 
na ilustráciu vlastnej myšlienky, s ktorou súhlasí i profesor Savšinskij. 
Pravda, také vysvetlenie v texte Jesipovej nenájdeme; nemožno však 
zabudnúť, že uvedená formulácia je vyňatá iba z konceptov Jesipovej, 
ktoré už autorka nestihla podrobiť záverečnej redakčnej úprave.

11 Ako číslo 8.
12 Savšinskij, S. I.: Leonid Nikolajev. Muzgiz, Leningrad, Moskva 1950, s. 159.
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KAPITOLA 5

V akom poradí treba preberať úseky? V takom, ako sú zoradené 
v diele - najskôr začiatočný, potom nasledujúci a tak ďalej?

Taký spôsob štúdia je bežný; avšak pri dostatočnej vyspelosti 
žiaka je možný aj iný, produktívnejší spôsob cvičenia, s ktorým sa 
stretávame v praxi veľkých majstrov. Obraz sa nemaľuje „zľava do-
prava“, kapitoly románu sa zriedkavo píšu v tom poradí, v akom sa 
budú čítať. „Všetky svoje portréty Riepin maľoval „v rozdrobenosti“, 
nezachovával žiadne poradie pri zobrazení jednotlivých častí ľud-
skej tváre a postavy - spomína K. I. Čukovskij - a tým istým štetcom, 
ktorým práve vytvoril moje oko, nalepil mi jedným úderom na hrudi 
i gombík, i záhyb na kabáte“.13 

Vo vyššie citovanom úvode k siedmej časti a v doslove k desiatej 
časti „Jána Kryštofa“ Romain Rolland rozpráva, že niektoré kapitoly 
z piatej časti románu boli napísané skôr ako prvá časť, a že opis Kryš-
tofovej smrti na konci románu bol vytvorený mesiac predtým, ako 
začal písať prvé stránky „Úsvitu“.14 

Znamená to, že úseky treba „vypracúvať“ bez akéhokoľvek po-
riadku, pracovať vždy na tom kúsku, ktorý sa nám náhodne dostane 
pod ruky? Nie, tak to nie je. Zdanlivému neporiadku, s ktorým pra-
cujú na úsekoch mnohí majstri, vládne v skutočnosti istá zákonitosť. 
Umelec sa pustí do práce predovšetkým na tom úseku, ktorý ho oso-
bitne „vzrušuje“ - tak ako sme tento pojem nastolili v knihe „Pri bráne 
majstrovstva“, ktorý vyvoláva v umelcovi najväčší pracovný záujem, 
najväčšiu chuť do práce. V diele, s ktorým sa zoznámime, stretneme 
sa vždy s takými dvoma-troma „pochúťkami“ pre prsty, ktoré pred-
nostne vzbudzujú pozornosť, podnecujú predstavu pianistu. Práve 
od nich začínajte, lebo - ako je známe čitateľom citovanej knihy - prá-
ca sa darí najlepšie vtedy, ak sa vykonáva so záujmom, nadšením, 
ak je usmerňovaná vrúcnym želaním ovládnuť „vzrušujúci predmet“. 
Kujte železo za horúca a nečakajte, až vychladne! 

No nepovedie takýto spôsob práce k tomu, že sa žiak obmedzí 
iba na štúdium niekoľkých zaujímavých miest a všetko ostatné zosta-
ne nedopracované, bude sa hrať iba „ako-tak“? 

13 Čukovskij, K.; Riepin pri práci. Sov. Iskusstvo 28. 9. 1945.
14 Rolland, R.: Zobrané spisy, c.d. s. 10, 5 d. s. 328, Úsvit - prvá časť románu.
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Prihodilo sa vám už niekedy, že ste čistili zašpinený oblek? Blato 
na ňom vlastne už ani nevidno, treba vari vyčistiť iba tieto dve výraz-
né škvrny a všetko bude v poriadku. No hľa, výrazné škvrny sú vyčis-
tené a tu začínajú udierať do očú tri iné škvrny, ktoré boli predtým 
celkom nepozorovateľné. Odstránite i tieto škvrny, no vzápätí sa ob-
javujú odkiaľsi stále nové a nové a každá z nich nadobúda postupne 
dráždivú výraznosť, derie sa do popredia, nástojčivo si žiada odstrá-
nenie, až do poslednej, už celkom nepatrnej škvrnky, ktorá neupútala 
ani najmenšiu pozornosť, pokým bol celý oblek špinavý, no na čistom 
pozadí neznesiteľne „kričí“.

S rovnakým psychologickým javom sa stretávame v procese štú-
dia u talentovaných, kvalifikovaných interpretov. Pri pokračujúcich 
prehrávaniach sa odohráva premiestňovanie „akcentov“ v predsta-
ve o diele, ktorá usmerňuje ďalšiu prácu na ňom; popri predošlých 
„ohniskách podráždenia“, ktoré zhasínajú spolu s mierou osvojenia si 
zodpovedajúcich kúskov, vystupujú nové a tak to pokračuje dovtedy, 
kým v skladbe ostáva hoci iba jedno nedobre vychádzajúce miesto. 

Pravda, v živote sa často stretávame aj s opakom. Bývajú nepo-
riadnici, ktorí vynikajúco znášajú zašpinený odev, ktorí sa uspokoja 
s najpovrchnejším, približným vyčistením niekoľkých najvýraznejších 
škvŕn - aj to iba kvôli ľuďom. Dosť je takých neporiadnikov i v oblas-
ti hudobnej interpretácie. Preto vyššie opísaný spôsob štúdia „podľa 
stupňa vzrušenia“ je vhodný iba pre tých žiakov a samostatných in-
terpretov, ktorých umelecká zrelosť a náročnosť dosiahla dostatočne 
vysokú úroveň. U ostatných je vhodnejšie pridržiavať sa zaužívanej 
postupnosti. 

KAPITOLA 6

Teda štúdium úsekov môže prebiehať v rôznom poradí: v po-
stupnosti, alebo v poradí „podľa stupňa vzrušenia“. Ale tak či onak, 
jedným alebo druhým spôsobom, celé dielo treba, pochopiteľne, pre-
jsť od „a“ do „z“, vo všetkých jeho častiach a podrobnostiach. Či nás 
určitý kúsok „vzrušuje“ alebo nie, musí byť rovnako preštudovaný, 
nemôže ostať nedopracovaný. V tejto činnosti si osobitnú pozornosť 
vyžadujú práve „a“, a „z“, začiatok a koniec diela, ktorých význam 
niekedy podceňujú nielen žiaci. I na koncertoch sa začiatky a konce 
mnohých diel hrajú často iba ledabolo a ozajstná interpretácia sklad-
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by sa začína po jej prvých tónoch (napríklad po úvodných akordoch 
Chopinovho Scherza h mol alebo Prelúdia b mol, po prvom „e“ jeho 
Etudy op. 25, č. 4, po začiatočných taktoch Lisztovej „Campanelly“, 
alebo „Mephisto-Walzera“, a završuje sa skôr, ako sa zahrajú posled-
né tóny (napríklad pred dvoma poslednými akordami „Kráľa duchov“ 
Schuberta-Liszta, alebo pred záverečnou pasážou Rachmaninovovho 
Prelúdia g mol). A pritom začiatky a ukončenia hrajú v interpretácii 
dôležitú úlohu: dielo začaté „bez dychu“, v nesprávnom tempe, ryt-
me, charaktere, počas hry tažko možno previesť do iných, patričných 
koľajníc. Na druhej strane, nesprávne položená „bodka“ je schopná 
zmazať, rozbiť, spolovice zničiť dojem z dobre zahranej skladby, kým 
dobrá koncovka môže, naopak, zachrániť svojím „svetlom“ celú inter-
pretáciu („Divák neprepáči, ak predstaveniu chýba koniec, posledná 
bodka… - hovoril Stanislavskij. - Je veľkým umením režiséra - vytvoriť 
a nachádzať konce dejstiev a hry…“).15 Hľa, prečo treba pri štúdiu 
špeciálne a dôkladne vypracovať úplný začiatok a koniec študované-
ho diela. 

Prácu na každom úseku je nevyhnutné doviesť do konca, nepre-
rušiť ju, pokým sa nedosiahne a trvale neupevní výsledok uspokoju-
júci interpreta. To ovšem neznamená, že by to bolo potrebné dosiah-
nuť na jedno posedenie, neopustiac miesto až do úplného víťazstva. 
Nemožno pridlho pracovať na určitej epizóde: záujem o ňu uhasína. 
Práca sa citeľne dostáva do slepej uličky a jej násilné pokračovanie 
rovnakým spôsobom iba zväčšuje „zával“ na ceste k zvládnutiu ťaž-
kosti. Vzniká narastajúci odpor k „prehnanému pohostinstvu“, hro-
ziaci úplne zničiť celú prácu. Nástup takého kritického bodu si žiada 
nevyhnutne ukončiť prácu na študovanom úseku, prerušiť ju na ho-
dinku-dve, alebo do zajtra, či ešte na dlhší čas, aby si mozog hrajúce-
ho mohol oddýchnuť od „pohľadu do jedného bodu“, „stráviť“ to, čo 
urobili prsty. Nie je nevyhnutné zastaviť prácu vôbec. Ak nie je únava 
priveľká, postačí zmeniť objekt. Obvykle sa takáto zmena uskutoční 
i niekoľkokrát počas pracovného dňa. Takto sa pracuje vždy nielen 
na jednom, ale na niekoľkých dielach a štúdium každého z nich trvá 
viac, či menej dní.

15 Gorčakov, N.; Režisérske hodiny Stanislavského, 2. vyd., Iskusstvo, 1951, s. 421.
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KAPITOLA 7

Aká má byť postupnosť každodennej práce na niekoľkých objek-
toch? Od ktorého z nich je najúčelnejšie začínať túto prácu? 

Mnohí žiaci ju začínajú tam, kde je to ľahšie, čo vyžaduje viacej 
času ako napätia, viacej kvantity ako intenzity práce. Snažia sa spo-
čiatku „zbaviť sa“ ťarchy „maličkostí“, aby sa potom, sústrediac „všet-
ky sily“, ničím nerušení „sústredili“ na to základné. Takýto žiak napĺ-
ňa prvé hodiny chladnokrvnými cvičeniami, opakovaním, kontrolou, 
ľahkým dopracúvaním už naštudovaných úsekov i celých skladieb, 
netrpezlivým, „dôkladným“ prehrávaním pasáží, ktoré ešte len treba 
nacvičiť. Iba po dvoch hodinách strávených na takejto „motanici“, 
keď pritom na nej vyčerpal svoje najlepšie svieže sily, žiak pristu-
puje napokon k hlavným problémom, s ktorými neúspešne zápasí 
už mnoho dní, a pri podobnom systéme bude ešte dlho zápasiť. Nie 
je rozumné odkladať ťažké na „potom“, na ten čas, keď mozog je už 
unavený; ťažkým treba začínať pracovný deň a opakovanie, cvičenia 
atď. si nechávať na koniec, vracať sa k nim až potom, keď sme dobre 
prepracovali základné objekty. 

„Býka treba uchopiť za rohy“. Toto príslovie možno použiť nie-
len vo vzťahu k tomu, čím začínať pracovný deň, ale aj k tomu, ako 
sa dať do práce. Niektorý človek začína svoj deň od obtiažnych častí; 
považuje iba za potrebné „rozohrať“ si predbežne ruky - napríklad 
na stupniciach - po čom sa začne ihneď učiť ešte neosvojené miesto, 
to znamená, hrať ho pomaly, pevnými prstami, s akcentami a tak 
podobne. Pri takom spôsobe práce sa minie dosť času na malátnu 
„rozcvičku“, ktorá len veľmi málo podporí postup žiaka, zato však 
ho mocne „roztrasie“, rozruší jeho pracovnú náladu. Oveľa účelnej-
šie je, ak si sadneme ráno ku klavíru a prv ako budeme pokračovať 
v práci na pasáži, ktorú sme študovali včera, pokúsime sa strmhlav, 
bez akéhokoľvek „rozohrávania“ zahrať si raz, dva razy poriadne túto 
pasáž, viac-menej v tempe, s interpretačným švihom. Bezprostredné 
výsledky budú pravdepodobne žalostné, ale zato sa veľmi rýchlo „ro-
zohrejete“ duševne i fyzicky, získate svieži, mocný stimul, napätie, 
navodenie na najbližšiu prácu na danej pasáži, naraz, „z rozbehu“ sa 
začne ten živý, energický pracovný rytmus, ktorý je jedným z najdô-
ležitejšich faktorov úspešnosti každej práce. 

Úseky, na ktoré sa členia rôzne diela, bývajú, pravdaže, najrôz-
nejšieho charakteru; no aj v ich mnohorakosti možno postrehnúť istú 
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typizáciu z hľadiska pianistických úloh, ktoré sú v nich obsiahnuté. 
Vychádzajúc z toho, v minulosti sa rozlišovali „ľahké“ alebo „melo-
dické“ a „ťažké“ alebo „technické“ miesta. Takéto rozdelenie nemož-
no označiť za úspešné, pretože i v oblasti vytvárania tónu, vedenia 
melódie a tak ďalej, existuje svojrázna technika a „melodické“ mies-
ta, môžu byť veľmi náročné na interpretáciu. Okrem toho sa vysky-
tujú miesta, ktoré nevyhovujú ani jednej z uvedených klasifikácií: 
napríklad pomalé akordické sledy. Správnejšie je rozdeľovať úseky 
na také, v ktorých jednotlivé tóny a súzvuky nasledujú za sebou viac-
menej pomaly a ktoré sú preto obtiažne iba vo vzťahu k zvukovosti 
(kvalita znenia, frázovanie a podobne) a na také, v ktorých striedanie 
tónov a súzvukov prebieha rýchlo, v dôsledku čoho sa k zvukovým 
problémom, ktoré sa všade vyskytujú, pridávajú problémy motorické-
ho charakteru (rýchlosť pohybov, presnosť dopadu atď.).

Metodika štúdia každého z týchto dvoch druhov klavírnej sadzby 
vyžaduje podrobnejši výskum. Začneme s ním od prvého druhu - 
od úsekov pomalého typu.

KAPITOLA 8

Ako sme už povedali záverom predchádzajúcej kapitoly, práca 
na úsekoch pomalého typu sa redukuje hlavne na prácu s tónom. 
Práca na tóne je vlastne predovšetkým prácou na jeho kvalite, v kto-
rej prvoradú úlohu hrá vypracovanie jednej z kvalít tónu - jeho spev-
nosti. 

Starostlivosť o ňu bola vždy stredobodom pozornosti najväčšich 
ruských pianistov i najlepšich predstaviteľov západoeurópskej pia-
nistiky v klasickej etape jej vývoja. Dobrí speváci boli pre nich inter-
pretačnými vzormi, ktorým sa sami vyrovnávali a radili to aj iným 
pianistom. Ešte Philipp Emanuel Bach odporúčal „počúvať dobrých 
hudobníkov, aby sme sa naučili dobrej interpretácii… Zvlášť netre-
ba premeškať možnosť počuť majstrov spevákov, pretože od nich sa 
možno naučiť myslieť (interpretované) spevom (singend denken). Pre 
správnu interpretáciu frázy je ďalej veľmi užitočné zaspievať si ju 
sám. Takto sa naučíte vždy viac ako z objemných kníh a úvah…“16

16 Bach, C. Ph.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753). 1906, 1.d. s. 81-87.
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Takej istej mienky sa pridržiavali Hummel, Kalkbrenner, Thal-
berg: „Pokiaľ ide o dobrú interpretáciu, interpretáciu s vkusom, mož-
no ju pestovať i naučiť sa ju, počúvajúc dobrú interpretáciu a vy-
nikajúcich majstrov, najmä vynikajúcich spevákov. Vo všeobecnosti 
umelci i komponisti, ktorí prešli v mladosti dôkladnou vokálnou ško-
lou, obyčajne nielenže lepšie zhodnotia dobrú interpretáciu, ale aj 
ich vlastný citový svet je oveľa živší, vzrušenejší, bohatší i nežnejši 
- a práve preto sú ich diela i interpretácia také výrazné. Tí však, 
ktorí majú iba rámcovú, povrchnú predstavu o krásnom speve, sú 
oveľa zriedkavejšie i dobrými, výraznými interpretmi. Hasse, Nau-
mann, Gluck, obaja Haydnovci, Mozart a najznamenitejši komponisti 
všetkých čias v mladosti spievali“.17 

„Zrýchľovať grupetto a iné ozdoby je príznakom zlej školy; naj-
lepší spôsob, ako ich dobre precítiť je - zaspievať si ich skôr, ako ich 
zahráme; ľudský hlas je najlepší nástroj; musí byť vzorom pri inter-
pretácii všetkých melodických pasáží. Vy, čo sa usilujete byť dobrými 
inštrumentalistami, napodobujte dobrých spevákov! Hara, Crementi-
ni, pani Pasta a pani Malibran (známi speváci a speváčky) ma vyško-
lili v oblasti klavírnej hry viac ako ktokoľvek z pianistov“.18

„Najlepšia rada, akú môžeme dať záverom týchto všeobecných 
poznámok tým, čo vážne študujú klavírnu hru je - učiť sa prekrásne-
mu umeniu spevu, študovať ho a dobre si ho ujasniť… Nech mladí 
umelci vedia, ak im to môže slúžiť ako povzbudenie, že sme sa počas 
piatich rokov osobne učili spevu pod vedením jedného z najznameni-
tejších profesorov talianskej školy“.19 

Chopin na hodinách najviac vyžadoval to, aby klavír pod prsta-
mi žiakov „spieval“ a presviedčal ich, aby viac počúvali vynikajúcich 
spevákov, než klavírnych virtuózov.20 Anton Rubinštejn sa veľa na-
učil u znamenitého Rubiniho, ktorého spev sa veľký pianista podľa 
vlastných slov usiloval dokonca napodobovať vo svojej hre.21 Neskôr, 
keď sa stal riaditeľom Petrohradského konzervatória, Rubinštejn nútil 

17 Hummel, J. N.: Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel... 
Wien, Haslinger 1828.

18 Kalkbrenner, F.: Méthode pour apprendre le Piano-Forte. Brusel 1830, s. 8-9.
19 Thalberg, S.: L‘Art du Chant appliqué au Piano, préface, § 11. Cit. podľa nepublikovanej 

Čítanky teórie pianizmu A. Alexejeva.
20 Kleczynski, J.: O vykonawaniu dziel Chopina, Warszawa, 1879, s. 65.
21 Rubinštejn, A. N.: Autobiografické spomienky (vyd. redakcia časopisu Russkaja starina), 

1889.
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všetkých žiakov - pianistov i iných inštrumentalistov - učiť sa spievať, 
pretože - ako vravel, „kto nevie spievať - to nie je hudobník.“22 

Pravda, v posledných desaťročiach podaktorí zo západoeuróp-
skych hudobníkov začali prejavovať čoraz väčšie opovrhovanie spev-
nosťou tónu a dnes si túto kvalitu niektorí zahraniční pianisti už 
natoľko nectia; no v pianistike sovietskej školy je a ostáva jednou 
z najdôležitejších podmienok dobrej interpretácie. 

KAPITOLA 9

Akým spôsobom sa dosahuje spevný klavírny tón? 
Spevnosť tónu sa dosahuje na klavíri zvláštnym spôsobom jeho 

vytvárania - tlakom na klávesy. Jeho podstata spočíva v tom, aby 
sme do klávesu nestrkali, neudierali, ale sprvu iba „nahmatali“ jeho 
povrch, „pritisli sa“, „prilepili sa“ k nemu nielen prstom, ale prostred-
níctvom prsta - celou rukou, celým telom a potom, „neodlepujúc sa“ 
od klávesu, v nepretržitom pocite „držiac“ ho na končeku (presnejšie 
na „poduške“) dlhého, doslova po lakeť, alebo dokonca až po plece 
siahajúceho prsta, postupne zosilujeme tlak, pokiaľ sa ruka „nepo-
norí“ do klaviatúry až po odpor, do „dna“ - takým spôsobom, ako sa 
opierame o stôl, tlačíme na ramená niekoho, či vtláčame pečať do pe-
čatného vosku. (Samozrejme, keď je proces osvojený a zautomatizo-
vaný, prebieha neporovnateľne jednoduchšie a rýchlejšie v porovnaní 
s týmto opisom, takže „sprvu“ a „potom“ sa spájajú v jednu okamžitú 
činnosť.) Tohto spôsobu sa pridržiavali takmer všetci klaviristi známi 
svojím umením „spevu na klavíri“. Tak napríklad Thalberg tvrdil, že 
spevný tón sa vytvára „nie cestou tvrdého úderu do klávesov, ale 
prostredníctvom ich blízkeho nahmatávania a hlbokého vtláčania… 
Klaviatúru je treba akoby miesiť, tlačiť do nej rukou, ktorá akoby bola 
vytvorená iba z mäsa a zamatových prstov, klávesy musia byť v tomto 
prípade skôr nahmatávané ako udierané… 23 Podľa Hummela tóny 
nadobúdajú spevnosť prostredníctvom vypočítaného tlaku“.24 „Pri in-
terpretácii kantilény - vravieval žiakom K. N. Igumnov - treba držať 

22 Majkapar, S. M.: Gody učenia. Iskusstvo, Moskva-Leningrad 1938.
23 Ako č. 19.
24 Ako č. 17.
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prsty podľa možnosti čo najbližšie pri klávesoch a snažiť sa hrať via-
cej „poduškou“, mäsitou časťou prsta, to znamená, usilovať sa o maxi-
málnu mieru kontaktu, o prirodzené splynutie prstov s klaviatúrou… 
Treba s ňou splynúť, „primknúť sa“ k nej…“25 Predvedenie prstami 
učiteľa na ruke žiaka veľmi pomôže „vystihnúť“ tento princíp (ako aj 
každý iný spôsob vytvárania tónu). 

Pri používani opísaného spôsobu vytvárania tónu treba dávať 
pozor na to, aby ruka bola „oslobodená od akejkoľvek stiahnutosti“ 
(Thalberg) - najmä v zápästí. Dlaň, ako radil Deppe,26 má sa nachádzať 
nad stláčaným klávesom (alebo na priamke v jeho predĺžení) nie bo-
kom. Tým sa do značnej miery určuje aj charakter pohybov ruky pri 
prechode z jedného klávesu na druhý. Prsty treba držať podľa mož-
nosti blízko seba a nie roztiahnuté; netreba dopustiť najmä nadmerné 
vzdaľovanie sa prvého prsta. Zaokrúhlenosť prstov má byť minimálna, 
ich „oblúky“ sú čo najmiernejšie, aby sa bod styku s klávesom a celá 
hmotnosť nesústreďovala na konček prsta, ale na „podušku“. Avšak 
v prstových zakončeniach (nechtových článkoch) je nevyhnutná pev-
nosť, sila; v kantiléne je to dôležité nielen vo forte, ale i v piane. 

Popravde musíme dodať, že uvedený spôsob vytvárania „spie-
vajúceho“ tónu nie je jediný možný. Spomalené, plynulé spúšťanie 
klávesu, ktoré tu hrá hlavnú rolu, môžeme dosiahnuť aj inakšie. Na-
príklad Leschetizky i mnohí jeho žiaci to dosahovali zjednotením roz-
machu, pádu, úderu ruky, alebo prsta s prehýbaním zápästia („zápäst-
ná pružina“). Autor týchto riadkov používa vo vlastnej interpretačnej 
praxi jeden aj druhý spôsob - prvý vari častejšie ako druhý. 

KAPITOLA 10 

No všetko, čo sme povedali v predchádzajúcej kapitole, nerieši 
ešte problémy „klavírneho spevu“. To hlavné, od čoho závisí spev 
na klavíri, nie je iba spôsob vytvorenia každého tónu melódie od-
delene, ale skôr spôsob spájania tónov, ich splynutie do intonácií, 
viet, periód, spôsob frázovania. Za týmto účelom, kvôli nadobudnutiu 
umenia „myslieť spevom“ vo fráze, posielali Ph. E. Bach a Hummel, 

25 Ako č. 7.
26 Caland, E.: Učenie Deppeho. Riga 1911, s. 21.
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Kalkbrenner a Chopin svojich žiakov k spevákom; to sa učil Rubin-
štejn od Rubiniho: „Sedel som - rozprával veľký ruský pianista - celé 
hodiny pri klavíri, usilujúc sa pripodobniť svoje frázovanie na klavíri 
frázovaniu Rubiniho hlasu“.27 

Čo je základom umenia „zaspievať“ na klavíri melodickú frázu?
Základom je ovládnutie toho, čo by sme mohli nazvať dýchaním 

ruky. Ruka pianistu musí počas hry „dýchať“, musí dokázať vziať po-
stupný rad tónov „jedným dychom“, jediným zložitým, no celistvým 
pohybom, ktorý vnútorne „prežíva“ celý organizmus, celé telo hrajú-
ceho, až po brušné svaly. Jednota tohto pohybu nemá byť narušená 
žiadnym vytĺkaním, dodatočnými rozmachmi, „uvolňujúcim“ natria-
saním lakťa alebo zápästia, kývaním ramien, hlavy, trupu a podobný-
mi „autonómnymi“ vloženými pohybmi, ktoré nepatria do celkového 
rázu frázovacieho „výdychu“ ruky. Každý takýto doplnkový pohyb 
prsta, ruky, tela, trhá frázu… tak, ako keby spevák po každom tóne 
naberal dych…28; „pohyb celej ruky pri hre možno do istej miery 
prirovnať k dychovým cezúram pri speve“ tvrdí sa v zachovanom 
náčrtku Chopinovej „Metódy“29. Vznik nevyhnutnosti „oslobodzujúce-
ho“ pohybu, to značí, predčasného „nadýchnutia sa“ na nepatričnom 
mieste, svedčí iba o „krátkom dychu“ rúk pianistu, o jeho neschop-
nosti „obsiahnuť“ dlhý „pohybový horizont“; inými slovami, „stiahnu-
tie“, „nedostatok dychu“ uprostred pohybu - v deväťdesiatich devia-
tich prípadoch zo sta - je dôsledkom toho, ako sa daný pohyb začne, 
výsledkom zlých pohybových návykov pianistu, absencie ozajstného 
legata. Vypracovanie takého legata, výchova „dýchajúcej ruky“ je vari 
prvou úlohou dobrého klavírneho pedagóga. „Od samotného počiat-
ku, najjednoduchších intonácií, od postupnosti dvoch tónov sa musí 
žiak učiť viazať bez tlčenia jeden tón s druhým, akoby prestupoval 
z prsta na prst“,30 doslova „vyťahujúc“ tóny z dna klaviatúry prstami, 
ktoré v nej „uviazli“. 

Ako sa buduje „pohybový oblúk“ melodickej frázy? A predo-
všetkým, ako sa určujú hranice tohto oblúka, dĺžka a hranice frázova-
cieho „výdychu“? 

27 Kavos-Dechtereva, S.: A. G. Rubinštejn, 1895, SPb, S. 59.
28 Diruta, G.: Il Transilvano..., podľa knihy Alexejeva: Klavirnoje iskusstvo (Muzgiz Moskva-

Leningrad 1952, s. 180).
29 Kleczynski, J.: Chopins grössere Werke. Leipzig 1898, s. 5.
30 Ako č. 7.
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Tieto hranice sa určujú prirodzeným členením diela, všeobec-
nými princípmi hudobného frázovania. Tieto princípy sú dostatočne 
objasnené v odbornej literatúre, sú natoľko známe a jasné, že nie je 
potrebné sa zaoberať ich výskumom. Poznamenajme iba, že oblúky 
v notách, ktoré sa často vysvetľujú ako označenia hudobných fráz, im 
v skutočnosti ani zďaleka vždy nezodpovedajú. 

Po prvé, oblúky sa často používajú na označovanie nie celých fráz, 
ale ich častí, jednotlivých motívov, alebo artikulácií vo vnútri frázy: 

1| P. I. Čajkovskij: Valčík (Album pre mládež, op. 39 č. 8) 

2| P. I. Čajkovskij: Variácie op. 19 č. 6 (6. variácia) 

Po druhé, pri písaní oblúkov sa často splácala daň predsudku, 
podľa ktorého oblúk musí začínať nevyhnutne od ťažkej doby taktu 
a končiť na ľahkej, pred taktovou čiarou („trochejský“ oblúk). V dô-
sledku toho „slabé“, predtaktové začiatky a „silné“, „zataktové“ ukon-
čenia „jambických“ a iných hudobných myšlienok sa ocitajú každú 
chvíľu mimo hraníc oblúka:

3| P. I. Čajkovskij: Snežienka (Ročné doby, op. 37 č.4)

4| P. I. Čajkovskij: Barkarola (Ročné doby, op. 37 č.6)
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5| P. I. Čajkovskij: Starodávna francúzska pieseň (Album pre mládež 39 č. 16)

6| P. I. Čajkovskij: Dumka, op. 59

7| P. I. Čajkovskij: Koncert b mol, op. 23, 2. časť

8| P. I. Čajkovskij: Variácie, op. 19 č. 6 (12. variácia)

9| P. I. Čajkovskij: Nocturno cis mol, op. 19 č. 4

10| P. I. Čajkovskij: Sonáta G dur, op. 37, prvá časť
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KAPITOLA 11
Ihneď po určení hraníc frázy je potrebné zorientovať sa v jej 

stavbe. Typická fráza pripomína vlnu, ktorá naráža na breh a vzápätí 
sa od neho odráža. Najdôležitejšie je určiť miesto nárazu na „breh“. 
Ten kulminačný bod, ku ktorému sa „valí“, vzpína sa, a o ktorý sa 
„rozbíja“ melodická „vlna“; tento bod sa nachádza obyčajne bližšie 
ku koncu frázy a podľa slov K. N. Igumnova vytvára „priťahujúci 
centrálny uzol“, na ktorom sa buduje celá interpretácia daného úse-
ku.31 

Pri určovaní takéhoto bodu ako i celkovej stavby frázy často po-
máha jej prehrávanie v rýchlejšom tempe - pri zachovaní rytmických 
vzťahov reálu. Podobné zrýchlenie tempa vytvára ten istý efekt ako 
zväčšenie vzdialenosti odstupu pri sledovaní nejakej stavby. V oboch 
prípadoch prebieha zúženie objemu celku vo vnímaní, v dôsledku 
čoho sa stáva každý jednotlivý detail menej zjavný, zatiaľ čo celok 
sa stáva prehľadnejším, ľahšie vnímateľným zrakom či sluchom, jas-
nejšie vystupujú jeho obrysy, jeho stavba, ľahšie sa postihujú vzťahy 
medzi detailami, miesto každého z nich v celkovom „obrazci“. Že ta-
kýmto spôsobom „náčrt“ frázy, jej „harmonickej kostry“ predchádza 
práci na jednotlivých intonáciách, a nie naopak - je rovnako logické 
a účelné ako i to, že výstavba diela vcelku podlieha jeho ujasneniu 
si ešte pred začiatkom štúdia po „úsekoch“, o čom sme sa zmienili 
v prvej kapitole. Dodáme vari, že dôkladnejšia predstava o schéme 
danej stavby, ktorá vzniká v dôsledku „stlačenia“ tempa, pomáha 
i lepšiemu, ľahšiemu a rýchlejšiemu zapamätávaniu študovaného 
miesta. 

Ak si ujasníme, kde sa nachádza kulminačný bod melodickej 
„vlny“, treba „zadeliť dýchanie“ ruky tak, aby sa „nieslo“ k tomuto 
„bodu príťažlivosti“ (Igumnov), dávať pozor na stratu „vzduchu“, kto-
rého najväčšie „množstvo“ má byť „vypustené“ v samotnom „bode“. 
Nasledujúce, záverečné tóny musia „opadnúť“, akoby „vyprchali“ sa-
močinne, „v priebehu“ toho istého dychu. Tak frázovali a učili frá-
zovať mnohí vynikajúci ruskí pianisti a klavírni pedagógovia. Práve 
tento princíp bol napríklad základom Leschetizkého i Jesipovej pe-
dagogiky, ich povestné „vidličky“ označovali nielen neustálu zmenu 
crescenda a diminuenda, ako sa domnievali niektorí povrchní kritici, 

31 Ako č. 7.
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ale skôr „logiku melodického pohybu, jeho dýchanie, smerovanie“, 
ukazovali, ku ktorému tónu treba smerovať, cez aký tón „sa prevaľu-
je“ melodická vlna.32 Práve to mal na mysli Rachmaninov, keď objas-
ňoval Mariette Šagiňanovej, že každá stavba má svoj „kulminačný 
bod“, ku ktorému treba „vedieť dohnať celú narastajúcu masu tó-
nov“, a ak sa takýto bod „zošmykne“, potom sa rozsype celá stavba.33 
Analogický názor zastával aj K. N. Igumnov, ktorý prišiel k tomuto 
presvedčeniu ako k výsledku mnohoročných skúseností: „Pre mňa je 
teraz vo vete, perióde vždy centrum, bod, ktorý všetko priťahuje, ku 
ktorému akoby všetko smerovalo. To robí hudbu celistvejšou, zväzuje 
jedno s druhým...“34 

Ako dosiahnuť, aby sa tento „bod“ nezošmykol? Čo treba urobiť, 
aby sme doviedli až k nemu neroztratené, potrebné „množstvo vzdu-
chu“? 

K tomu je treba správne „rozdeliť“ pohybový „oblúk“ od jeho za-
čiatku, to znamená, ako sme už povedali, správne začať frázu. Jedna 
z častých chýb spočíva v tom, že žiak začína frázu príliš veľkým 
pohybom ruky, vypúšťa odrazu, už na prvom tóne, takmer celú svo-
ju „zásobu vzduchu“, berie na danom tóne podľa Lisztovho výroku 
– „sedaciu vaňu“.35 Frázu treba začať postupne sa rozvíjajúcim po-
hybom, často bez „náporu“, z miesta, „z perí“, akoby povedal spevák. 
Za týmto účelom, kvôli odstráneniu „sedacej vane“ na počiatočnom 
tóne, býva užitočné cvičiť sa v interpretácii začiatku frázy tak, akoby 
išlo o jej stred, to znamená tak, ako keby prvému tónu predchádzali 
ešte dva-tri tóny, napríklad: 

 11| F. Chopin: Balada As dur, op. 47 (v zátvorke sú pridané tóny)

32 Ako č. 8
33 Šagiňan, M.: Besedy so začínajúcim autorom. Novyj mir 1934, č. 3, s. 120, 43, č. 4, s. 

112 ... poznámka: v danom prípade nešlo o jednotlivé fázy, ale o diela vcelku. Rachma-
ninovove interpretácie sú dobre známe, nedovolia ani na chvíľu zapochybovať o tom, 
že veľký pianista vzťahoval tieto výroky rovnako na „stavby“ každého rozmeru. 

34 Ako č. 7.
35 Siloti, A.: Moje spomienky na F. Liszta. SPb, 1911.
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Ešte užitočnejšie je zahrať si občas niekoľkokrát frázu s opač-
nou predstavou, jej stredu - ako začiatku. Inými slovami, nepridáme, 
ale uberieme, odsekneme prvé tóny frázy. Najprv sa oddelia všetky 
tóny, ktoré predchádzajú kulminačný bod alebo intonáciu, na ktorú 
sa umiestni centrum „výdychu“ ruky, takže frázu interpretujeme začí-
najúc priamo z tohto centra. Potom oddelené tóny postupne pridáva-
me - najprv posledný v poradí, potom predposledný a tak ďalej; 

12| F. Liszt: Obermannovo údolie (Roky putovania, Švajčiarsko, č. 6)

 

Takto sa v interpretovi vychováva dôležité umenie „stúpať“ nie 
odrazu „celou stopou“, ale „pribehnúť po špičkách“ - a každý raz 
z väčšej diaľky ku kulminačnému bodu frázy. 

KAPITOLA 12 
Avšak nepôjde iba o to, naučiť sa hrať melodickú frázu „jedným 

dychom“. 
Je nevyhnutné dokázať na jednej strane zjednotiť niekoľko fráz 

do jednej rozmernejšej, na druhej strane rozčleniť tú alebo onú frázu 
na jednotlivé motívy a intonácie, zachovávajúc pritom jej jednotu. 

Potrebu prvej z týchto schopností stretáme na každom kroku. 
Zoberme si napríklad nasledujúci úryvok: 
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13| F. Schubert - F. Liszt: Dvojník 
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Frázovanie v duchu označení, ktoré sa nachádzajú v okrúhlych 
zátvorkách podávalo by správne kresbu každej melodickej „vlny“, no 
charakter, umelecký zmysel daného miesta vyžaduje, aby sme celý 
úryvok chápali ako jednu veľkú vlnu, ktorá smeruje k jedinej, hlavnej 
kulminácii (v desiatom takte). Energia tohto smerovania musí preko-
nať vplyv „pocestných“ kulminácií miestneho významu - podobne 
ako príťažlivosť veľkej planéty prekonáva silu príťažlivosti menších 
hviezd. Pri takom frázovaní, ktoré zodpovedá označeniu v hranatých 
zátvorkách, zaokrúhľujúce spády druhého, štvrtého, šiesteho a ôsme-
ho taktu sa menia na postupnosť zdvihov, zlievajú sa takto do jedné-
ho mocného, nepretržitého, priebežného narastania, v ktorom miznú 
hranice jednotlivých vĺn. 

Podobné umenie cielene interpretovať veľké úseky hudby, pre-
nikať ich silou príťažlivosti k ďalekému „bodu“, bolo vždy príznačné 
pre najvynikajúcejších ruských pianistov. Pozoruhodné vzory takého 
umenia sú obsiahnuté v gramofónových nahrávkach Rachmanino-
vovej hry; pripomeniem hoci len interpretáciu melódie v parte ľavej 
ruky Schubertovho Impromptu As dur. 

14| F. Schubert: Impromptu As dur, op. 90 č. 4 

Veľkým majstrom v tom bol Anton Rubinštejn. Vo vyššie citova-
ných spomienkach Majkapara sa opisuje pozoruhodné majstrovstvo 
Rubinštejna vo výstavbe jednoliatych i grandióznych foriem, pripo-
mínajúcich veľkolepé architektonické výtvory. „Na mňa osobne - píše 
autor spomienok - pôsobila vždy silným dojmom neobyčajná šírka ru-
binštejnovského frázovania. Ohromné stavby fráz, pri všetkej jasnosti 
vnútorných motívov, melódií a častí, zjednocoval Rubinštejn do veľ-
kého, nedeliteľného celku… Veľké hudobné dielo v jeho interpretácii 
vyznievalo vcelku ako jedna celistvá, nedeliteľne zjednotená fráza 
kolosálneho rozmeru“.36 

36 Ako č. 22.
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KAPITOLA 13 
Rovnako dôležitá je i druhá z uvedených vlastností - umenie uká-

zať nielen jednotu frázy, ale i jej členenie, sprostredkovať intonačný 
zmysel jednotlivých „slov“. Dobrou podporou je pritom v mnohých 
prípadoch primerané otextovanie študovanej melódie: „mŕtva“ fráza 
vyložene ožíva potom, ako „vyberieme“ k nej vhodné slová. Taký 
spôsob práce na fráze kultivoval ešte veľký taliansky huslista 18. sto-
ročia Giuseppe Tartini. Jeden z jeho žiakov objasňoval neskôr poľ-
skému huslistovi Karolovi Lipińskému podstatu tejto metódy takto: 
„Vybral (Mazzurana, žiak Tartiniho) zošit Tartiniho sonát s textom 
podpísaným pod notami, ktorý mal Lipiński niekoľkokrát po sebe na-
hlas a výrazne prečítať. Ihneď potom starec (Mazzurana) prikázal Li-
pińskému hrať toto miesto dovtedy, kým mu nevyjadril svoj súhlas“. 
Lipiński spomínal, že od tých čias sa usiloval vždy práve takto vysvet-
ľovať a „prepracúvať“ interpretované skladby. Osobitne jasne sa to 
prejavilo v jeho interpretácii Beethovenových diel.37 Totožné postupy 
používal Anton Rubinštejn, ktorý sa podujal „vpísať slová“ pod každý 
takt jednej z Beethovenových sonát“.38 Uvediem niekoľko príkladov 
podobného „otextovania“ rôznych myšlienok v klavírnych dielach.

V jednej z Clementiho sonát je nasledujúce miesto:

15| M. Clementi: Sonáta D dur, op. 39 č. 3, finále

37 Ehrlich, A.; Berühmte Geiger der Vergangenheit und Gegenwart. Verlag von A. H. Payne, 
Leipzig 1893.

38 Ako č. 27.
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Hudba tohto úryvku, ako aj mnohých ďalších Clementiho diel, 
vytvára dojem suchých, neživých formúl, ktoré sa vzpierajú akejkoľ-
vek „intonácii“, ktoré sú bezmocné na prebudenie umelcovej predsta-
vy. No je to tak naozaj? Či nemožno vdýchnuť život do tejto ochab-
nutej stariny? 

V jednej starodávnej komédii sa hovorí o tom, ako milovaný čer-
noško v dome istého pána získal takú moc, že sa tu nedalo ani žiť 
a ako dôvtipná neter domáceho pána šikovne zbavila rodinu tohto 
nebezpečonstva tým, že vyľakala strýka perspektívou svojho manžel-
stva s jeho favoritom, predstierajúc, že je doň zaľúbená. Predstavte si 
starú buffo-operu na tento námet, predstavte si z nej komickú scénku 
na spôsob dialógov medzi Bartolom a Rosinou v Barbierovi zo Sevil-
ly, započúvajte sa do hundravého basu prekvapeného starca, do ľsti-
vých replík dievčenského sopránu: 
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16| Presto
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Hudba doslova zhadzuje masku. Spoza formálnych obratov vy-
stupujú obrazy, ktoré nielenže počujeme, ale i vidíme – sťa posmeš-
ný tanečný pohyb dievčaťa pri texte „zlého slova“ (4. riadok, 2. takt 
v príklade 16).

KAPITOLA 14
„Operné“ asociácie využijeme nielen pri práci na Clementiho 

Sonáte D dur. Analogické miesta sa vyskytujú aj v iných dielach vý-
znamnejších skladateľov. Taká je napríklad pasáž z Koncertu A dur 
W. A. Mozarta:

17| W. A. Mozart: Koncert A dur, č. 23, 1. časť
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Niekedy sa chápe i podáva ako „čiste technická“ postupnosť 
stúpajúcich a klesajúcich stupníc. Až keď sa prenesieme v predsta-
ve do atmosféry Figarovej svadby, Únosu zo Serailu, Cosi fan tutte, 
potom sa nám i uvedená pasáž prestane javiť ako „fragment z etu-
dy“, nadobúda živý výraz. V tomto svete zaľúbení chlapci prosíkajú 
o stretnutie, kým koketné dievčatá predstierajú zaujatosť inými sta-
rosťami: 

18| 

V odpovedi znie nežný nárek „gavaliera“: 
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19| 

Pedagógovia vedia, ako neľahko sa darí mnohým žiakom „od-
poveď gavaliera“ so šesťnásobne po sebe opakovaným jedným tó-
nom s „bodkovaným“ rytmom uprostred (najskôr h, potom fis), ako 
táto bubienková formula bráni postihnúť lyrický charakter frázy, aké 
tažké je zahrať ju tak, aby dýchala. „Otextovanie“ uľahčuje riešenie 
problému, pomáha uchopiť výrazový zmysel danej myšlienky, dodá-
va prirodzenosť jej intonáciám. Pritom v závislosti od výberu slov 
textu a od umiestnenia tzv. „luftpáuz“ medzi nimi („nádychových po-
mlčiek“) je možná veľká ohybnosť a rôznorodosť intonačnej kresby, 
pravdaže, v hraniciach podmienených celkovým charakterom frázy. 
Intonačné varianty podobného druhu dodávajú interpretácii sviežosť, 
obohacujú jej výraznosť jemnými odtienkami. Tak napríklad jedna 
myšlienka „zaspievaná“: 

20| 

Vyznie inakšie v takejto interpretácii:

21| 
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Tretí odtieň pri prenose nádychovej pauzy ešte o jednu osminu 
vpred: 

22| 

To, o čom sme hovorili v posledných riadkoch, môže vyzerať ako 
protirečenie voči vyššie uvádzanému princípu jednoty frázovacieho 
„výdychu“. No je to iba zdanie. Dychové preryvy vo vnútri frázy sú 
neprípustné iba vtedy, ak sú vyvolané nie umeleckými dôvodmi, ale 
predčasným nedostatkom vzduchu, to znamená technickou neobrat-
nosťou interpreta; sú však plne prípustné vtedy, keď sú umelecky 
zdôvodnené a podporujú väčšiu výraznosť frázy. I v tom sa môžu 
klaviristi mnoho naučiť od dobrých spevákov. Neprekonateľným maj-
strom „výrazového dýchania“ bol Šaljapin, v ktorého rukách sa tento 
princíp stal mocnou zbraňou umeleckého pôsobenia.39 Započúvajte 
sa z tohto hľadiska do spevu veľkého umelca, do gramofónových na-
hrávok Šaljapinovej interpretácie. Do „Pochybnosti“ Glinku, „Starého 
kaprála“ Dargomyžského, „Trepaku“ Musorgského a iných diel, po-
zorujte, kde sa objavujú dychové pauzy, kde sa prerušuje a obnovuje 
dýchanie, ako umne sa takto oddeľuje potrebné slovo, zdôrazňuje 
rozhodujúca intonácia, aký sa tým dosahuje silný a neočakávaný do-
jem - odhalíte jedno z „tajomstiev“ geniálneho speváka, ktorého ume-
nie možno právom považovať za vysokú školu majstrovstva pre inter-
pretov všetkých špecializácií. 

Bolo by možné uviesť ešte mnoho príkladov z Mozartových 
a Clementiho diel, z Beethovenových sonát, Bachových fúg a z diel 
iných skladateľov, „otextovaných“ v „opernom“, „piesňovom“, „ro-
mancovom“ alebo „zborovom“ žánri, avšak nie je to potrebné. Nevy-
hnutné je však zdôrazniť, že ako v uvedených príkladoch, tak aj vo 
všetkých podobných prípadoch nie je vôbec dôležitý text, ktorý by 
si robil nároky na úlohu programu, odhaľujúceho zmysel danej myš-

39 Speváčka H. I. Zabela-Vrubeľ, ktorá spolupracovala so Šaljapinom v Mamontovovom di-
vadle, hovorila o ňom: „Tento šťastlivec Šaljapin prekvapujúco frázuje. V jeho frázovaní 
akoby boli čiarky, bodkočiarky, výkričníky a pritom všetko je to v medziach napísanej 
hudby, nič sa nemení...“ Jakovskij, M.: Šaljapin, Muzgiz, Moskva 1955, s. 41.
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lienky, alebo na nejaké literárne hodnoty. V jednom, ani v druhom 
vzťahu by takto pridávané texty väčšinou neobstáli ani voči žiadnej 
kritike. Ich určenie a význam tkvie v inom: slúžia počas práce ako 
pomocný orientačný bod, za pomoci ktorého je možné ľahšie nájsť 
prirodzené rozvrhnutie dýchania, presvedčivý prednes jednotlivých 
intonácií. 

KAPITOLA 15 
Doteraz sme hovorili o interpretácii melódie. No klavirista pra-

cuje pomerne zriedkavo iba na „obnaženej“ melódii, táto obyčajne 
vystupuje „odetá“ do harmónie, na pozadí sprievodu. 

Jeho význam sa často nedoceňuje. No pritom sprievod hrá najdô-
ležitejšiu úlohu pri vytváraní hudobného obrazu, môže mnohonásob-
ne zosilniť alebo zoslabiť umelecký dojem. Glinka, Musorgskij, Rach-
maninov, Blumenfeľd, Richter a iní znamenití ruskí umelci ukázali 
presvedčivo v praxi, aká sila pôsobnosti je ukrytá v sprievodnom par-
te. 

V klavírnych dielach má sprievod väčšinou akordický, alebo fi-
guratívny charakter: 

23| F. Chopin: Nocturno f mol, op. 55 č. l 

24| P. l. Čajkovskij: Romanca, op. 5 
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25| F. Mendelssohn; Pieseň bez slov, op. 19 č. 2 

26| J. N. Hummel: Rondo, op. 11

27| J. Field: Nocturno č. 5

28| F. Chopin: Etuda c mol, op. 10 č. 12
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29| S. Rachmaninov: Moment musicaux, op. 16 č. 4 

Ako vidieť v posledných dvoch príkladoch, sprievod môže byť 
vystavaný aj z rýchlych pasáží, zložitých nielen po zvukovej, ale 
i po motorickej stránke. Problémom tohto druhu sa budeme venovať 
v nasledujúcich kapitolách. Na tomto mieste si preto povšimneme 
iba zvukovú stránku problematiky sprievodu, pri prvoradej orientácii 
na tie jeho typy, ktoré sme uviedli v príkladoch 23 až 27. 

Prvé, o čo sa treba snažiť pri interpretácii sprievodu je to, aby 
sprievod nezakrýval melódiu, nebránil jej „dýchať“, „niesť sa“, „spie-
vať“; každý jej tón musí nielen jasne zaznieť, ale aj doznieť neza-
hlušený do konca, to znamená, do začiatku nasledovného tónu (pri-
rodzene iba v tom prípade, ak medzi takými dvoma tónmi nie je 
pomlčka). 

Niektorí žiaci sa pokúšajú dosiahnuť to zvýrazňovanie melódie 
zo všetkých síl, forsírovaním jej znenia, nútia ju predierať sa cez figu-
ráciu na spôsob človeka stisnutého davom, čo vyvoláva nepríjemný 
antiumelecký dojem. Melódia sa nemá vydeľovať umelým spôsobom, 
má sa prirodzene oddelovať od sprievodu a pritom súčasne ostávať 
s ním vnútorne spätá, „plávať“ na jeho vlnách ako olej na vode; nemá 
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sa zdôrazňovať (s výnimkou myšlienok charakteru marcato), nie vy-
nášať sa, ale akoby „osvetľovať“ sa, vyjasňovať sa, podobne ako vr-
cholky stromov pri mesačnom svetle. To vyžaduje vytvoriť medzi me-
lódiou a sprievodom taký zvukový odstup, taký „vzdušný priestor“, 
aby sa melódia „vznášala“ „voľne“, nenásilne vo „vzduchu“, ale aby 
sa nezadychčala v pedáli, neutápala sa v zvukovej „tlačenici“, z ktorej 
by sa musela „prebíjať lakťami“. 

Za účelom takéhoto „vyjasnenia“ melódie, jej zreteľnejšieho odde-
lenia od sprievodu, mnohí pianisti používajú malé posunutie niekto-
rých jej tónov v čase, berú ich máličko neskôr oproti sprievodu. 
Tak postupovali občas napríklad Leschetizky, Jesipova, Paderew-
ski, Igumnov. Tento spôsob, prípustný a efektívny v rukách veľkého 
umelca, vyžaduje však najjemnejší umelecký vkus, inak by dodával 
interpretácii neúnosnú manierovitosť: menil by ju v nevkusnú kari-
katúru. 

Niekedy je namieste aj iný druh malého nesúladu medzi meló-
diou a sprievodom, pri ktorom sa zvuk sprievodu zruší o máličko skôr 
ako tón melódie, ktorý na okamih prežíva svoju harmóniu a napokon 
opäť „vypláva“ v sluchu: 

30| F. Liszt: Funerailles 

KAPITOLA 16 
Avšak úvahami, ktoré sme tu rozvinuli, sa problematika sprievo-

du vôbec nevyčerpáva. Správny pomer medzi stupňami dynamiky 
melódie a sprievodu je iba jedna a pritom najjednoduchšia stránka 
všeobecnejšej požiadavky, ktorá je hlavnou, základnou požiadavkou 
dobrej interpretácie sprievodu. Táto hlavná, základná požiadavka 
spočíva v tom, aby sa ľavá ruka (ktorej sa najčastejšie zveruje sprie-
vod), „započúvala“ do pravej v tom zmysle, ako talentovaný majster 
umeleckého sprievodu počúva sólistu, citlivo zlaďuje zvuk klavíra so 
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zvukom hlavného partu. Ide tu nielen o to, aby sprievod nezakrý-
val melódiu, ale aj o charakter zvukovosti sprievodu, o to, aby sprie-
vod neoberal poslucháča o potrebnú náladu, nenarúšal poetické čaro 
hudby. Dojem závisí od zvuku, akým sa hrá sprievod nie v menšej 
miere, ako od zvuku, akým sa hrá melódia. Jednotvárna, remeselná 
interpretácia sprievodu, prozaická, necitlivá zvukovosť harmonic-
kých alebo rozložených akordov sprievodu je schopná zahubiť nežnú 
lyrickú frázu, „zakryť“ ju poslucháčovi, zbaviť pôvabu, skutočnej vý-
razovej sily i najjemnejšie odtiene, najpresvedčivejšie, úprimné into-
nácie odhalené interpretom. V takýchto prípadoch, keď žiak zistí, že 
fráza „nedošla“ k poslucháčovi, hľadá často príčinu v konaní pravej 
ruky, v nedostatkoch interpretácie melódie. V skutočnosti však „spev“ 
pravej ruky neurobil dojem nie z jej viny, ale z viny ľavej.40 Pozorujte 
kvalitu znenia ľavej ruky, pokúste sa hrať akordy a harmonickú figu-
ráciu sprievodu nie ako v tanečnej hudbe, ale mäkko, tak mäkko, aby 
okamih „úderu“ bol pre sluch nepostrehnuteľný, aby tóny v harmónii 
vznikali akoby samočinne, nevedno odkiaľ, „zo vzduchu“, doslova 
ako na aiolskej harfe - zahalená touto „aiolskou“ zvukovou hmlou 
– tá istá melódia zaznie celkom inakšie, „prevraví“ a od jej reči sa za-
chveje poslucháčovo srdce: 

31| W. A. Mozart: Sonáta C dur, č. 15, 2. časť 

40 V tých prípadoch, keď je sprievod sústredený do pravej ruky, treba to všetko chápať pre 
túto. 
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32| P. l. Čajkovskij: Snežienka (Ročné doby). Op. 37 č. 4 

33| P. I. Čajkovskij: Valčík, op. 40 č. 9 

34| P. l. Čajkovskij: Sentimentálny valčík, op. 51 č. 6 

35| S. Rachmaninov: Melódia, op. 3 č. 3 
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Nebezpečenstvo „tanečnej“ zvukovosti vzniká veľmi často tam, 
kde je sprievod založený na opakovaní (príklady 32, 33, 35), alebo 
na ustavičnom návrate (príklady 25, 26, 31) tých istých tónov. V ta-
kýchto prípadoch treba využiť repetičný mechanizmus klavíra, to 
znamená, po zahratí prvého z opakujúcich sa alebo vracajúcich sa tó-
nov neopustiť daný kláves (klávesy) a nedovoliť mu plne sa zdvihnúť 
po celý čas trvania danej figúry, ale stláčať ho pri opakovaní tónov 
„z polovice“, z napolo zdvihnutej polohy, kým ostatné prsty hrajú tak, 
akoby sa ruka „zachytila“ o „opakovaný“ kláves, ktorý vytvára akýsi 
oporný bod hracej páky. Pri striedaní tónov jedného akordu, hraného 
v úzkej polohe, to znamená - v hraniciach jednej polohy ruky (príkla-
dy 27, 31) - treba postaviť všetky prsty ihneď na zodpovedajúce kláve-
sy, akoby sa mal hrať akord súčasne, a potom iba zľahka pohybovať 
prstami, nemeniť ich polohu, nedvíhať ich od klávesov a nedovoliť 
im zdvihnúť sa po údere nahor počas trvania jednej harmónie. 

To, čo sme povedali v tejto kapitole, platí s dvoma výhradami. 
Po prvé, mäkký, „bezúderný“ sprievod predstavuje iba jeden typ sprie-
vodu, ktorý nemožno použiť ani zďaleka všade. Na miestach iného 
charakteru musí byť aj zvukovosť sprievodu iná, musí mať iné fareb-
né odtiene. Dôležité však je, aby sa táto zvukovosť nestala neutrálna, 
ako pri hre klaviristu do tanca, aby jej zafarbenie vždy zodpovedalo 
hudobnému charakteru. 

Po druhé, vyššie uvedené rady, ponoriť sprievod do „hmly“ a po-
dobne, netreba chápať tak, že by sprievod - hoci aj „aiolského“ typu 
(zvukovosti, pozn. prekl.) mal byť takmer, alebo dokonca celkom ne-
počuteľný. I keby mal znieť akokoľvek mäkko a vzdušne, predsa len 
musí znieť, úplne zreteľne, v ideálnej vyrovnanosti (zvláštne prípady 
tu nespomíname), tak, aby ani jedna nota „nevyčnievala“, ani nevy-
padla. Sprievod je harmonickou i rytmickou oporou melódie.

Je to málo, ak melódiu iba „nedusí“; je potrebné naviac, aby pevne 
podporoval jej „vznášanie sa“, tak ako tanečník podporuje balerínu. 

KAPITOLA 17 
Pritom hrá mimoriadne dôležitú úlohu bas. Basový tón je zá-

kladom harmónie. Preto ho vždy treba hrať (opäť s výnimkou oso-
bitých prípadov) hoci mäkko, no znelo, s dostatočnou šťavnatosťou 
a plnozvučnosťou. Musí zaznieť nielen jasne, ale i oveľa nosnejšie 
ako na jeho základe stavané a budované tóny sprievodu, ale často 
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i melódie a musí si zachovať túto dominujúcu zvukovosť, udržovať 
„zvukovú nadvládu“ počas celého trvania danej harmónie tak, aby sa 
ostatné jej komponenty počúvali cez „hučanie“ basu, na pozadí tohto 
hučania. Pravda, ako všade, i tu je potrebný cit pre mieru; bas musí 
zahaľovať melódiu i harmóniu závojom, ale nie závesom. Treba dú-
fať, že sa o to postará sluch, že nepripustí príliš hromové basy „z inej 
opery“, ktoré by zabúdali na ostatné hlasy a nijako by nezodpovedali 
charakteru interpretovanej hudby. S touto výhradou platí pravidlo 
o relatívne zvučnejšej interpretácii basového hlasu ako pre hlasnú, 
tak i pre tichú hudbu: 

36| F. Liszt: Sny lásky, č. 3 

37| F. Liszt: Sny lásky, č. 3 
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38| S. Rachmaninov: Elégia, op. 3 č. 1

39| S. Rachmaninov: Elégia, op. 3 č. 1

40| S. Rachmaninov: Elégia, op. 3 č. 1
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41| S. Rachmaninov: Elégia, op. 3 č. 1

42| S. Rachmaninov: Elégia, op. 3 č. 1

43| L. van Beethoven: Sonáta cis mol, op. 27 č. 2, 1. časť
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44| F. Chopin: Koncert e mol, op. 11, 1. Časť

45| F. Liszt: Útechy, č. 3

Konkrétne, ak chcete, aby nejaké miesto zaznelo veľmi nežne 
a intímne, alebo priezračne, tajomne, v „pavučinovom“ pianissime, 
nemôžete hrať v takom pianissime všetky hlasy vrátane basu; hrajte 
všetko pianissimo, ale bas mezzopiano a dosiahnete želaný výsledok:

46| W. A. Mozart: Sonáta D dur, 2. časť
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47| W. A. Mozart: Sonáta D dur, 2. časť

48| F. Chopin: Uspávanka, op. 57

49| F. Chopin: Nocturno b mol, op. 9 č. 1

50| F. Chopin: Scherzo h mol, op. 20
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51| F. Chopin: Scherzo b mol, op. 31

52| F. Liszt: Gondoliéra

53| F. Liszt: Zabudnutý valčík

54| F. Liszt: Gnomenreigen
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 55| F. Mendelssohn: Scherzo a capriccio fis mol

56| S. Rachmaninov: Etuda, op. 39 č. 9

57| C. Debussy: Prelúdium (Bergamská suita, č. 1)
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58| C. Debussy: Menuet (Bergamská suita, č. 2)

59| C. Debussy: Serenáda bábike (Detský kútik, č. 3)

60| C. Debussy: Sneh tancuje (Detský kútik, č. 4)
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Zahrajte si tieto príklady a presvedčte sa, že mierna zvuková 
prevaha basu nijako nezaťažuje celkový zvuk, že cez basový „závoj“ 
jasne počuť celú „čipku“ hudobného tkaniva, všetky intonačné jem-
nosti melódie, celý obrazec figuračných arabesiek. Zotrite tento „zá-
voj“, zbavte zvuk basu, vyrovnajte ho s ostatnými hlasmi - a zvukový 
obraz stratí svoje čaro i priezračnosť, všetko zaznie hrubšie, príliš 
reálne, „odhalene“. A akokoľvek by ste sa pritom veľmi snažili o zvu-
kové vypracovanie takého obrazu, dôkladne brúsili svoje pianissimo 
- hlasy budú znieť akosi biedne a prázdno, buď prislabo, alebo príliš 
„otvorene“. Iba ak „oblečiete“ hudbu, prehodíte na ňu ľahkú basovú 
pokrývku - všetko sa zrazu postaví na miesto. 

Z toho vidieť, akú úlohu hrá bas v celkovom zvuku a aké ne-
bezpečné je nechávať melódiu so sprievodom bez závažnej podpory 
spodného hlasu. 

KAPITOLA 18
Pri objasňovaní problému sprievodu sme sa dosiaľ zaoberali iba 

jeho harmonickými funkciami. Avšak úloha sprievodu sa neobmedzu-
je iba na túto stránku veci. Ako sme poznamenali už vyššie, sprievod 
je nielen harmonickou, ale aj rytmickou oporou melódie; jeho „tep“ 
udržiava kantilénu „vo vzduchu“, zjavne, či utajene ju sprevádza pri 
každom „vzlete“. 

Avšak táto podpora môže mať veľa podôb. U niektorých inter-
pretov sa sprievod mení z pomocníka na jej otroka, ktorý sa „úsluž-
ne“ náhli, aby vyhovel všetkým jej zrýchleniam, alebo spomaleniam. 
U iných sa, naopak, stáva žalárnikom, ktorý „stráži“ vedúci part, ako 
dozorca väzňa. Takí interpreti uzatvárajú melódiu do metrickej kliet-
ky sprievodu, trhajú jej živé telo na jednolivé tóny, ktoré sú umiestňo-
vané do „samotiek“ matematicky presne vymeranej „obytnej plochy“. 
Hudba zmiera, prestáva „dýchať“, stráca to najhlavnejšie, čo tvorí jej 
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dušu, energiu melodického smerovania, jednotu a smerovanie melo-
dickej vlny. 

Umelecká hra je vzdialená obidvom týmto krajnostiam. Vyžadu-
je, pravdaže, rytmickú jednotu melódie a sprievodu, no jednotu, ktorá 
je zväčša zložitá, dialektická, jednota protikladov. V rytmickom toku 
hudby melódia i sprievod na každom kroku hrajú úlohu akoby klad-
ného a záporného elektrického náboja, vystupujú, ak sa tak možno 
vyjadriť, ako javy s opačnými rytmickými znamienkami. Melódia po-
súva hudbu vpred, ku kulminačnómu bodu, sprievod ju sťahuje späť, 
bráni metrickú rovnomernosť pohybu. Zadržiavaný konflikt dvoch 
navzájom si odporujúcich „gravitácií“, neustále pociťovaný podpovr-
chový „spor“ medzi nimi je tým, čo dodáva rytmu život, pružnosť, 
silu pôsobenia; je to jedna z foriem toho vnútorného protirečenia, 
bez ktorého niet ani rytmu, ani hudby, ani života.41 Práve v takomto 
konflikte spočíva tajomstvo interpretácie napríklad takých diel ako je 
Chopinovo Prelúdium Des dur alebo stredná časť Rachmaninovovej 
„Melódie“ (príklad 35). To isté, ako sa zdá, mal na mysli Chopin, keď 
žiadal, aby sa rubato pravej ruky spájalo s „kapelnícky“ presným za-
chovávaním metra v ľavej. 

No ak umelecký sprievod zadržiava „smerovanie“ melódie, či 
možno vravieť, že je rytmickou oporou jej vzletu? 

Áno, možno. Spomeňte si napríklad na streľbu z luka. Ako je 
známe, tetiva sa napína v smere, ktorý je protikladný letu strely, 
a tým vytvára jeho oporu. Čím je tetiva silnejšie odtiahnutá, tým ďalej 
a - dá sa povedať – „rytmickejšie“ letí strela; naopak, slabo natiahnutá 
tetiva pozbaví strelu akejkoľvek „letovej energie“. 

S niečím podobným sa stretávame aj v hudobnej interpretácii. 
Čím húževnatejšia je rytmická pevnosť sprievodu, tým viac sa rozpa-
ľuje energia melodického ťahu. No v hudbe má takéto pôsobenie aj 
opačný charakter. Účinok každého z dvoch bojujúcich elementov si 
žiada protiúčinok druhého, „prináša mu podnet“, „prilieva olej“ do ryt-
mického ohňa, ktorého prudkosť je priamo úmerná napätiu oboch 
„nepriateľských strán“. Najlepším príkladom je Rachmaninovova hra. 
Tuhá tetiva rachmaninovovského rytmu, dunivo hučiaca pod nápo-
rom neskrotného, vpred sa derúceho melosu - práve to bolo základom 

41 „Živé telo ostáva žiť, pokiaľ existuje jeho protirečenie“. Chalifman, L: Včely, Molodaja 
gvardija, Moskva 1953.
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„rytmickej mágie“, ktorá dodávala pianistovi takú hypnotizujúcu moc 
nad poslucháčmi. Nemožno zabudnúť na iskry, ktoré sa sypali spod 
„nabitých“ prstov geniálneho umelca, búrlivé dynamické výboje, kto-
rými vybuchovala postupujúca energia melodického pohybu brzdená 
metrom. Nemožno zabudnúť na mocné potoky zvuku, ktoré prelamo-
vali metrickú priehradu a ako prudká lavína sa niesli k „bodke“, ako 
nemožno zabudnúť ani na stotonové akcenty, ktorými Rachmaninov 
„v plnom cvale“ zastavoval „rútiacu sa“ melódiu a opäť ju vháňal 
do metra. Či by sa nieslo z klaviatúry rachmaninovovského klavíra 
také jasanie, taký triumf, keby víťazstvo melosu, alebo metra vyžado-
valo menšie napätie síl, keby porazený živel nebol taký mohutný? 

Hľa, prečo umelecká interpretácia vyžaduje aktívnu účasť oboch 
rytmických princípov a čo najväčšiu silu každého z nich. Odstráňte 
alebo zoslabte ktorýkoľvek z nich - a namiesto rytmicky živej a pôso-
bivej hry vzniká buď remeselná, alebo diletantská interpretácia, su-
chá schéma, trup hudby, alebo bezforemný a bezradný amaterizmus, 
„Anna Karenina“ bez Anny, alebo bez Karenina.

Záverom tejto kapitoly si dovolím zopakovať slová, ktoré som po-
užil v istom dávnejšom článku: 

„Rytmus veľkého umelca je postavený akoby na neustálom boji 
dvoch tendencií – jednej, ktorá tvorí metrum (rovnomerná pulzácia) 
a druhej, ktorá ho narušuje (emocionálna dynamika). „Zachovávanie“, 
alebo naopak „narušenie“ metra pôsobí tým mocnejšie, čím viacej sa 
pritom pociťuje sila odporu „skrotenej“ alebo „prelomenej“ tenden-
cie. Interpret, ktorému takéto „zachovanie“ alebo „narušenie“ nestojí 
za povšimnutie, obyčajne v deväťdesiatich prípadoch zo sta sám ne-
stojí za povšimnutie v umení“.42

KAPITOLA 19 
Preskúmali sme niektoré problémy, ktoré sa týkajú vzťahu akor-

dov sprievodu a melódie. No akordický sprievod je iba jedným z dru-
hov akordickej faktúry. Pohovoríme teraz o všeobecných princípoch 
interpretácie akordov, predbežne sa nedotkneme problémov moto-
rického charakteru, ktoré vznikajú pri rýchlom striedaní rozličných 
akordov. 

42 Grimich, K.: G. Ginzburg. Sov. muzyka 1933, č. 2, s. 116. 
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Prvé, čo sa tu vyžaduje, je schopnosť zahrať všetky tóny akor-
du dokonale súčasne. Nehovoríme tu o tej „súčasnosti“, ktorá je iba 
zdanlivá pre nedostatočne vnímavý sluch a na ktorú si privykli mno-
hí žiaci. Vravíme o súčasnosti bez úvodzoviek, o skutočnej, úplnej, 
absolútnej súčasnosti. Akord zahraný takýmto spôsobom znie celkom 
inakšie ako ten istý súzvuk, zahraný „takmer“ súčasne. To, pravdaže, 
neznamená, že všetky akordy, vyskytujúce sa v ľubovoľných dielach 
treba interpretovať práve takto. Ale bez tejto schopnosti nemožno do-
siahnuť úplne dobrú zvukovosť dokonca ani v arpeggiovaných akor-
doch. 

Niekto si myslí, že prísne súčasne zahrané akordy vyžadujú ver-
tikálny úder ruky, ktorej prsty sú už pred začiatkom pohybu tuho 
zafixované v potrebnej polohe. Avšak podľa názoru autora tejto práce 
akord sa berie spravidla rukou, ktorá letí zhora nadol nie zvisle, ale 
trocha šikmo v smere od piateho prsta k prvému (zriedkavejšie na-
opak), pričom ruka začína svoj „let“ v mäkko „zhrnutej“ polohe, s voľ-
ne spojenými prstami, ktoré sa rozpájajú a pevne stavajú na svoje 
miesta až v okamihu dotyku s klaviatúrou. Takýto pohyb, pripomína-
júci chmatnutie mačky, chráni ruky dobre pred stiahnutím, ktorého 
nebezpečenstvo striehne na klaviristu vždy pri interpretácii akordic-
kých úsekov. 

Keď sa naučíme takto súčasne hrať akordické súzvuky, môžeme 
prejsť k rozloženým akordom, tieto tiež nemožno hrať akokoľvek, ale 
rozvíjať rozklad tón po tóne vo veľmi rovnomernej a presnej postup-
nosti. 

Druhé, čo sa vyžaduje pri hre akordov, je schopnosť kvalitatívne 
vyrovnať všetky tóny akordu, a to v sile i farbe. Pravdaže, v skladbách 
nachádzame aj také súzvuky, ktoré je potrebné hrať nevyrovnane, 
s vydelením alebo potlačením nejakého tónu. No umenie zahrať 
akord tak nevyrovnane ako treba je nedosiahnuteľné, ak ho nedo-
kážete zahrať vyrovnane: neúmyselné nevyrovnanosti zničia účinok 
úmyselne vydeľovaného tónu. 

Vyrovnávanie znenia akordu sa dosahuje cestou sluchovej vý-
chovy. Jedno z cvičení, ktoré tomu pomáhajú, spočíva v arpeggiovaní 
študovaného akordu a pozornom započúvaní sa do znenia každého 
jednotlivého tónu. 

Tu sa žiada istá výhrada. Podľa úvah rozvedených v predchádza-
júcej kapitole, basový tón podlieha iba farebnému vyrovnaniu s ostat-
nými tónmi, pokiaľ ide o jeho silu, musí nad nimi prevládať: 
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61| F. Liszt: Kaplnka Viliama Tella (Roky putovania, Švajčiarsko, č. 1)

62| C. Debussy: Potopená katedrála (Prelúdiá, 1. zošit, č. 10)

63| C. Debussy: Mesačný svit (Bergamská suita, č. 3)

64| S. Rachmaninov: Barkarola, op. 10 č. 3
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Šikovným využitím tónovej „váhy“ basov sa veľmi uľahčuje inter-
pretácia akordických úsekov nasledujúceho typu:

65| P. I. Čajkovskij: Koncert b mol, op. 23, 1. časť

66| S. Rachmaninov: Prelúdium, op. 32 č. 10

67| A.Skriabin: Koncert fis mol, op. 20, 1. časť



G. M. KOGAN58

Na miestach podobného druhu sa žiaci obyčajne snažia hrať 
čo najsilnejšie všetky akordy, čo vedie k prebytočnému napätiu 
a k ostrej, forsírovanej zvukovosti. A pritom, ak dobre zaberieme 
basy, zachytíme ich pedálom a relatívne zmäkčíme ostatné akordy, 
najmä v hornom registri, potom bude strata síl oveľa menšia, ale zvu-
kovosť pôsobivejšia. Vysvetľuje sa to tým, že mohutnosť celkového 
zvuku závisí najmä od basových vyšších čiastkových tónov, ktorých 
rozvoju napomáha viac alebo menej mäkká podpora v horných regis-
troch, ale veľmi prekáža „rúbanie“ do nich. 

KAPITOLA 20 
Technika pomalej akordickej hry sa neobmedzuje iba na schop-

nosť zahrať akord súčasne a zvukovo vyrovnane. Je potrebné ešte na-
učiť sa dodávať akordom rôznu farbu zvuku. Pravdaže, už samotná 
faktúra, ktorú používa skladateľ, voľba registra, široká, alebo úzka po-
loha akordu, samotná jeho stavba určitým spôsobom zafarbujú zvuk. 
Tak napríklad jasná, bohatá farebnosť lisztovského klavírneho ruko-
pisu je spojená po prvé so zámenou „neutrálneho“ stredného regis-
tra za okrajové registre, bohatšie „odtieňované“ vo farebnom zmysle 
(spomeňme „zvoniacu“ zvukovosť „Campanelly“, posledné dve časti
Koncertu Es dur, alebo „mrmľavé“ intonácie „Visions“, tarantely na
témy Auberovej „Nemá z Portici“), po druhé, s „obnažením“ registro-
vých protikladov za pomoci odstránenia harmonických „výplní“, kto-
ré zväzujú rôzne klavírne registre a vyhladzujú ich kontrastnosť:

68| N. Paganini: Capriccio č. 9,

 poznámka k príkladu: porovnanie transkripcií R. Schumanna a F. Liszta 
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69| N. Paganini: Capriccio č. 9

 poznámka k príkladu: porovnanie transkripcií R. Schumanna a F. Liszta 
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70| N. Paganini: Capriccio č. 9

 poznámka k príkladu: porovnanie transkripcií R. Schumanna a F. Liszta 

Lisztovi bola celkom cudzia schumannovsko-wagnerovská ná-
chylnosť k jednoliatym harmonickým „výplniam“ (v tom sú si Schu-
mann a Wagner podobní), to znamená, spôsob týchto skladateľov 
„komentovať“ novou harmóniou takmer každý tón melódie. Ak by 
začiatočné takty „Tannhäusera“

71| R. Wagner: Predohra k opere Tannhäuser v úprave Liszta:

boli vytvorené Lisztom, vyzerali by pravdepodobne asi takto:

72| 
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No žiadnym opisom nemožno úplne definovať farebnosť akor-
dického (ako ani žiadneho iného) zvuku, veľkú úlohu tu hrá umenie 
interpreta, pedalizácia, spôsob úderu atď. Žiadny pianista sa nepod-
ujme vymenovať všetky podobné princípy. Obmedzíme sa na niekoľ-
ko príkladov.

KAPITOLA 21
Jedným z prostriedkov „vyfarbenia“ akordu je jemné odstupňo-

vanie sily tónov, ktoré ho tvoria: niektoré možno zľahka, alebo plas-
tickejšie zvýrazniť, iné naopak stíšiť, hrať iba „v náznaku“ krátkym, 
nehlbokým dotykom s klávesom. Tak v nasledujúcich príkladoch au-
tor tejto práce ľahko zvýrazňuje tóny označené znamienkom plus (+) 
a utlmuje tóny, pri ktorých je znamienko mínus (-): 

73| F. Liszt: Tanec smrti 

74| F. Liszt: Pohreby 
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75| F. Liszt: Pohreby

76| R. Wagner - F. Liszt: Pochod z opery Tannhäuser 

77| R. Wagner – F. Busoni: Smútočný pochod z hudobnej drámy Súmrak bohov

Pri „zafarbení“ akordu veľa závisí od toho, ktorá ruka druhú 
sprevádza, to znamená, ktorý klavírny register je v popredí, vytvára 
základný zvukový kolorit, a ktorý vystupuje v úlohe zvukového tieňa 
„hlavného partu“. Niekoľko príkladov:
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78| J. S. Bach – F. Busoni: Ciaconna

79| F. Busoni: Improvizácia na Bachov chorál

80| F. Chopin: Prelúdium, op. 28 č. 20

81| F. Schubert – F. Liszt: Dvojník
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82| F. Liszt: Tanec smrti

83| C. Debussy: Dievča s vlasmi ako ľan (Prelúdiá, 1. zošit, č. 8)

84| S. Rachmaninov: Prelúdium, op, 32 č. 4

Ak v týchto miestach prenesieme centrum zvukového ťažiska 
na ľavú ruku a part pravej ruky budeme hrať „tieňovým“, „šedivým“ 
zvukom, celý úsek „stemnie“, nadobudne tajomnejší charakter. To 
isté platí i o akordoch na druhej štvrtine taktu v závere iného Rach-
maninovho prelúdia:
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85| S. Rachmaninov: Prelúdium, op. 32 č. 10

Pozoruhodné je aj nasledujúce miesto:

86| R. Wagner – F. Busoni: Smútočný pochod zo Súmraku bohov

Tu hrá autor tejto práce druhý takt vo „farbe“ pravej ruky, tretí - 
vo „farbe“ ľavej ruky. 

„Zafarbenie“ akordu je spojené aj s jeho prstokladom, s posta-
vením ruky atď. Busoni v jednej z myšlienok Lisztovej Sonáty h mol 
dosahoval veľkolepý „kovový“ zvuk pomocou zámeny obvyklého „pri-
rodzeného“ prstokladu: 
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87| F. Liszt: Sonáta h mol 

za takýto: 

88| 

pri postavenej polohe všetkých hrajúcich prstov do tvaru akoby 
nožičiek trojnožky. 

To sú niektoré spôsoby zafarbenia zvukovosti akordov. Existuje 
ešte množstvo iných spôsobov, ku ktorým sa každodenne pridávajú 
ďalšie. Pri ich objavovaní sa jasne prejavuje sila fantázie pianistu, 
bohatstvo jeho zvukovej predstavy, jej aktivita, pre ktorú sa v tejto 
oblasti otvára nekonečný priestor. 

KAPITOLA 22 
Doteraz sme hovorili o práci na úsekoch pomalého typu. Netreba 

si však myslieť, že to, o čom sa hovorilo v predchádzajúcich kapito-
lách, sa týka iba takýchto miest. Hudba ostáva hudbou aj v rýchlom 
striedaní tónov, aspoň by mala ostať. A z toho vyplýva, že všetko, 
alebo takmer všetko, čo sme vyššie povedali o tóne, frázovaní, inter-
pretácii sprievodu atď. sa vzťahuje aj na úseky rýchleho typu. 

No k ťažkostiam, ktoré sú spoločné pre pomalé i rýchle úseky, 
v rýchlych pribúdajú ešte vlastné, špecifické, predovšetkým motoric-
kého charakteru. Veď hrať rýchlo a súčasne zreteľne a čisto, triafať 
v určitom okamihu na patričné klávesy, to znamená uskutočňovať 
veľa rýchlo po sebe sa striedajúcich pohybov a uskutočňovať ich 
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s pružnosťou a presnosťou hodnou športovej, či cirkusovej arény.43 Je 
to veľmi neľahká úloha. Jej riešenie pohlcuje spravidla najväčší po-
diel času a práce z pracovného rozpočtu pianistu. 

Ako sa dosahuje takéto riešnie? 
Oddávna panovali názory, že na rýchlych úsekoch treba spo-

čiatku pracovať dlho v pomalom tempe. Pravda, pred tridsiatimi - 
štyridsiatimi rokmi sa niektorí teoretici pianistiky pokúsili poškvrniť 
túto tradíciu. Poukazovali na laboratórne skúsenosti, dokazujúce, že 
„tvar“ pohybov sa celkom mení pri prechode do iného tempa a „me-
chanizmus rýchlych pohybov sa na klavíri“ značne a zásadne „odli-
šuje od mechanizmu pomalých pohybov“, dochádzali k záveru o „ne-
opodstatnenosti štúdia v pomalom tempe a skandovania obtiažnych 
pasáží“.44

Avšak pianisti - praktici nesúhlasili v týchto otázkach s teoretik-
mi a zdá sa, že mali pravdu. Hoci „tvar“, „mechanizmus“ pohybov sa 
naozaj mení prechodom z pomalého do rýchleho tempa, po prvé ne-
mení sa ani zďaleka rovnako v rozličných druhoch techniky: naprí-
klad v oktávach, alebo v skokoch oveľa silnejšie ako povedzme v jed-
nohlasných45 alebo terciových pasážach, kde sú rozdielnosti takmer 
nepozorovateľné, najmä ak sa v pomalom tempe nedvíhajú nadmer-
ne prsty. 

Ale veď nie skoky, či dokonca oktávy, ale práve jednohlasné pa-

43 V tomto porovnaní nie je nič hanlivého. Kedysi sa v istých kruhoch vyskytovalo opo-
vrhovanie cirkusovým umením (a niekedy i hudobno-interpretačnou virtuozitou), ktoré 
bolo iba jedným z prejavov protirečenia medzi duševnou a fyzickou kultúrou, charakte-
ristického pre buržoáznu spoločnosť, ktorého sa dnešná spoločnosť zbavuje. Iné je však 
to, že v pianistike nie je «športová» stránka ani zďaleka všetkým. Zlý je ten interpret, 
v ktorého vedomí ona zakrýva základné hudobno-umelecké úlohy. Jazykom tvorcov 
divadla možno dokonca povedať, že v rade prípadov (nie vždy) má športovec „umrieť“ 
v umelcovi-interpretovi; avšak až po nahromadení a zanechaní dedičstva v podobe do-
statočného „technického kapitálu“, bez ktorého umelec na svojej ceste nezájde ďaleko. 
„Ak si želám stať sa viacej ako virtuózom, treba ním spočiatku byť“ - správne pozname-
náva Busoni. Vraví sa: „on, chválabohu, nie je virtuózom. Malo by sa hovoriť: on nie 
je iba - je viacej ako virtuóz“. (Ferrucio Busoni: Von der Einheit der Musik. Max Hesses 
Verlag, Berlin 1922. s. 144).

44 Bernštejn, N. A., Popova, T. S.; Výskumy biodynamiky klavírneho úderu (práce Gos. 
institutu muzykaľnoj nauki - zborník prác klavírne-metodologickej sekcie. Vyd. l. Muz-
sektor Gosizdata, Moskva 1930, s. 46-47). 

45 Týmto termínom i ďalej označujeme pasáže, ktoré sa obyčajne dosť nejasne nazýva-
jú prstovými, ako napríklad part pravej ruky vo väčšine Czernyho etud, vo finále 
Beethovenovej „Appassionaty“, v oboch Chopinových koncertoch, v jeho Scherze h 
mol, Impromptu As dur, Fantázii-Impromptu, v 4. a 6. Valčíku, Prelúdiu č. 16, v Etudách 
op. 10, č. 4, 5, 8, op. 25, č. 2, 11 atď. 
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sáže predstavujú základný, v literatúre najrozšírenejší druh klavírnej 
techniky. Práve tu nachádza metóda pomalého štúdia svoje hlavné 
uplatnenie. Mimochodom, v skúsenostiach Bernštejna a Popovej sa 
tento, v danom prípade najdôležitejší typ faktúry úplne ignoroval; 
študovali sa v nich (kimocyklografickou metódou) iba princípy ok-
távovej techniky, to znamená, iba tá oblasť pianistiky, kde sa rozdiel-
nosti v charaktere pohybov v pomalom a rýchlom tempe prejavujú 
najplastickejšie. Je zrejmé, že závery uvedených autorov sú správne 
v najlepšom prípade vo vzťahu k tomuto jedinému konkrétnemu dru-
hu klavírnej techniky, ale nie k jej celku, a už najmenej k jej hlavné-
mu odseku - jednohlasným pasážam. 

Po druhé, zmysel pomalého štúdia spočíva nielen - a podľa môjho 
názoru nie iba vo „vypracovaní“ potrebných pohybov, ale skôr v tom, 
aby sa položil pevný „psychický základ“ nasledujúcej rýchlej hry: pre-
niknúť do študovaného miesta, zahľadieť sa do jeho kresby, započúvať 
sa do intonácií, „preskúmať“ to všetko „pod lupou“ a „uložiť“ do moz-
gu; „nadrezírovať nervový systém na určitú postupnosť tónopohybov“ 
(termín G. P. Prokofieva), telesne si osvojiť a upevniť ich metrickú 
schému; rozvinúť a upevniť psychický proces útlmu - nevyhnutnú 
podmienku dobrej motorickej techniky. Problém spočíva v tom, že 
„rýchla rovná hra je výsledkom presného vzájomného vzťahu strieda-
júcich sa procesov podráždenia a útlmu“, no udržať tento vzájomný 
vzťah – „je najťažšia úloha“, pretože proces podráždenia vzniká rých-
lejšie a obyčajne pevnejšie ako proces útlmu, avšak tento, ako slabší 
a labilnejší (pohyblivý), veľmi ľahko mizne pri zrýchlení tempa. Kvôli 
miznutiu (pretrhnutiu) alebo dokonca jednoduchému zoslabeniu útl-
mu nemá práca svalov správnu reguláciu: ...prsty začínajú vstupovať 
do činnosti predčasne a po činnosti sa už nedostávajú do pokojného, 
uvoľneného stavu. V dôsledku toho sa reťaz pohybov neúmerne zužu-
je, jedny ohnivká „narážajú“ na druhé, hra sa stáva skrkvaná, kŕčovitá 
- je to vážna a ťažko napraviteľná chyba. Odvrátiť, respektíve vyliečiť 
ju možno iba zintenzívneným, dlhým a nepretržitým tréningom útl-
mového procesu: „...problém zručnosti nespočíva v tréningu procesu 
podráždenia, ako by sa zdalo na prvý pohľad, ale v tréningu slabšie-
ho a pre velké pologule (mozgu - G.K.) náročnejšieho procesu útlmu, 
ktorý reguluje pohyby“. Prečo teda napriek Bernštejnovi a Popovej, 
je nevyhnutné začínať štúdium z pomalého tempa, ale aj pravidelne 
„prečisťovať“ pomocou tohto istého prostriedku už naštudované dielo, 
nech by sa „darilo“ sebaveľkolepejšie pri mnohonásobnom (i koncert-
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nom) uvádzaní v najrýchlejšom tempe: „...pomalosť pohybov je nevy-
hnutná pri výchove nových návykov, pretože pri pomalom pohybe 
dosahujeme presnosť každého pohybu, ktorý nezastrie pocit z nasle-
dujúceho pohybu a ľahšie sa vytvára predbežný útlm, ktorý robí hru 
voľnou a rovnou... K pomalej hre je nevyhnutné sa vracať aj po doko-
nalom osvojení si hudobného diela... prehrávanie i dobre osvojených 
skladieb v pomalom tempe je jedným z najdôležitejších prostriedkov 
zachovania a ďalšieho zdokonaľovania techniky“.46

„Ovládnutie“ pomalého „tempa nie je iba nevyhnutnou etapou 
na ceste k technickému majstrovstvu, ale aj najlepším kritériom 
ušľachtilosti, nefalšovanosti. Navrhnite klaviristovi, ktorý hrá niečo vo 
veľmi rýchlom tempe, aby zahral tú istú skladbu (alebo jej časť) v po-
malších tempách, ktoré mu určíte, až po najpomalšie tempo. Ozajstný 
majster (či ten, kto sa nachádza na správnej ceste k majstrovstvu) sa 
vyrovná s úlohou bez najmenšieho zaváhania, dôkladne a metricky 
rovno „vyskanduje“ ľubovoľne pomaly akékoľvek miesto. No klavi-
rista, ktorý to nedokáže urobiť, je „falošnou mincou“. Neverte jeho 
„technike“: je postavená na piesku. Hoci sú jej nerovnosti v rýchlej 
hre zatiaľ ešte vari málo pozorovateľné, očakáva ju nevyhnutné „za-
motávanie sa“ a skorý krach. 

Končiac kapitolu treba poznamenať, že nie každá pomalá hra 
je zárukou úspechov v technickej práci. Nevyhnutnou podmienkou 
úspechu je plná sústredenosť, maximálna koncentrácia pozornosti, 
bez čoho akoby sa „psychický základ“ modeloval iba z hliny. Počas 
pomalého štúdia je neobyčajne dôležité, aby ani jeden detail nepre-
šiel mimo vedomia: každý tón, každý pohyb prsta sa musí vryť, vtla-
čiť do psychiky až bolestne zreteľne, jasne „sa premietnuť“ v mozgu. 
Preto niekedy, nie vždy a nie po celý čas, býva užitočné dvíhať prsty 
dosť vysoko a púšťať ich nadol so silou, aktívnym energickým pohy-
bom zo záprstného kĺbu, čo zanecháva veľmi zreteľnú „stopu“ v ner-
vovom systéme. Účelné je hrať študované miesto v rôznych stup-
ňoch sily: iba forte, iba piano, s „dynamikou“ podľa Leschetizkého 
(striedajúc crecendo a diminuendo), pričom vo všetkýcb prípadoch 
sa treba usilovať o absolútnu vyrovnanosť zvuku. Pre jej vypracova-
nie je mimoriadne užitočné cvičiť sa vo vyrovnanom pianissime; pre 

46 Kleščov, S. V.: K voprosam o mechanizmach pianističeskich dviženij. Sovietskaja muzy-
ka 1935, č. 4. 
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dosiahnutie tohto cieľa nepoznám lepšie cvičenie, ako je nasledujúca 
Busoniho etuda, vytvorená na základe prvého Prelúdia z prvého die-
lu Bachovho „Dobre temperovaného klavíra“: 

89| (atď. až do konca Prelúdia) 

Pri ďalšom štúdiu prechádzajúc (ešte stále v pomalom tempe) 
od „relatívnej“ dynamiky etudového typu k dynamickým odtienkom, 
ktoré si žiada text a hudobný zmysel diela, je dobré výraznejšie ak-
centovať tie noty, ktoré majú vynikať, alebo ktoré hrajú slabé prsty: 
inakšie sa v rýchlom tempe „vrcholné“ tóny zmenia na málo výrazné 
kopčeky, ktoré sa takmer celkom strácajú medzi okolitými rovinami, 
tieto zase zničia nepredvídané zvukové „priehlbiny“. Na ilustráciu 
uvádzame nasledujúce miesta: 

90| W. A. Mozart: Sonáta D dur, 3. časť

91| F. Chopin: Etuda, op. 10 č. 5 

92| F. Chopin: Etuda, op. 25 č. 11 
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93| F. Liszt; Gnomenreigen 

94| F. Liszt; Polonéza E dur, č. 2 

95| F. Liazt: Polonéza E dur, č. 2 

96| F. Liszt; Polonéza E dur, č. 2 

97| S. Rachmaninov: Prelúdium, op. 32 č. 8

Treba sa ich učiť asi takto:
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98| 

99| 

100| 

101| 

102| 

103| 
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104| 

105| 

V rýchlom tempe ostane z tohto cvičenia podčiarkovaním iba 
stopa, ktorá po ľahkej sluchovej korekcii vytvára ako výsledok práve 
potrebnú zvukovú mieru. 

Podľa tých istých úvah - ak máme na zreteli relatívnu „tažkopád-
nosť prvého prsta, jeho tendenciu „vyskakovať“ z rovnej zvukovej 
línie - treba ním hrať zblízka, ľahšie, tichšie, ako inými prstami. Táto 
poznámka sa nevzťahuje na tie prípady, kedy palec vedie melódiu, 
alebo zachytáva zvlášť akcentované tóny, alebo napríklad na oktávy 
a akordy, kde vytvára základnú zvukovú oporu, dodávajúcu zvuku 
požadovanú hutnosť. 

Vidíme, že pomalé štúdium je dôležitou a nevyhnutnou časťou 
práce na motorickej technike, takrečeno základom rýchlej hry. Ale 
základ, i keď je jeho úloha veľká, nie je ešte stavbou. Ako ju teda po-
staviť, ako prejsť od pomalého tempa k rýchlemu - o tom si pohovorí-
me v nasledujúcich kapitolách. 

KAPITOLA 23
Teoretici dvadsiatych-tridsiatych rokov, ktorých sme spomenu-

li v predchádzajúcej kapitole, odmietali nielen pomalú hru; niektorí 
z nich pochybovali aj o užitočnosti opakovaní. No aj v tom sa mýlili. 
Príslovie netvrdí zbytočne, že „opakovanie je matkou učenia“. V kla-
vírnej hre sú opakované prehrávania potrebné nielen na zapamätanie 
pohybov a ich následností, ale hlavne preto, aby sa tieto do značnej 
miery automatizovali. 

Čo značí tento pojem vo vzťahu ku klavírnej hre? Objasníme to 
na príklade. Študujeme napríklad nasledujúcu pasáž: 
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106| L. van Beethoven: Sonáta f mol, op. 57, 3. časť 

Pianista ju spočiatku nedokáže zahrať rýchlo nielen preto, že 
prsty „neposlúchajú“, ako skôr preto, že poslúchať tu niet koho: vedo-
mie ešte nevie, ale ak aj vie, potom nestačí ešte s potrebnou rýchlos-
ťou „napovedať“ rukám, aký kláves treba stlačiť, ktorým prstom, akou 
silou atď. Avšak po určitom čase, po mnohonásobných opakovaniach 
a iných cvičeniach si pasáž osvojí (pianisti vravia: „vošla do prstov“) 
a začína sa interpretovať presvedčivo a nenútene v rýchlom, ba do-
konca aj veľmi rýchlom tempe. Ako k tomu došlo? Azda vedomie 
sa naučilo rýchlejšie napovedať prstom? Nie, jeho možnosti v tomto 
ohľade, hoci sa s postupným osvojovaním si pasáže i trochu zväčšujú 
(čo spočiatku naozaj pomáha istému zrýchleniu hry), no ani zďaleka 
nie do takej miery, akou narastá rýchlosť prstového pohybu. Vyrov-
nať sa jej, viesť „napovedanie“ v tom závratnom tempe, v ktorom sa 
dokážu pohybovať iba prsty pianistu, nie je v silách žiadneho intelek-
tu: maximálna rýchlosť „napovedania“, ktorej je schopné ľudské vedo-
mie, v každom prípade, pri všetkých individuálnych rozdielnostiach 
medzi ľuďmi je oveľa nižšia od danej úrovne, ba nemožno ju udržať 
čo len trocha dlhší čas bez neustáleho váhania a katastroficky naras-
tajúceho mozgového preťaženia. O tom sa možno ľahko presvedčiť, 
ak sa pokúsime zahrať pasáž v potrebnom tempe tak, aby každej note 
predchádzal zodpovedajúci „príkaz“ vedomia. 

Rýchle tempo sa nedosahuje tým, že sa vedomie naučí neobyčaj-
ne rýchlo „diktovať“ každý pohyb, ale práve naopak tým, že to vôbec 
prestane robiť, že prsty už nepotrebujú nepretržité „diktovanie“, nau-
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čia sa zaobísť sa bez neho. Mnohonásobne opakovaný sled pohybov 
postupne vytvára jeden celok, mení sa na celistvú retiazku, podľa ter-
minológie Pavlova „dynamický stereotyp“, ktorej každé ohnivko auto-
maticky podľa princípu podmienených reflexov ťahá za sebou nasle-
dujúce; vedomiu postačí však „zapojiť“ prvé ohnivko, správnejšie: dať 
počiatočný signál, aby sa celá retiazka rozvinula „sama od seba“.47 
Okrem tohto „prvého popudu“ ostáva vedomiu v hraniciach „retiaz-
ky“ iba celková, sluchová a proprioceptívna48 kontrola interpretácie 
a v prípade potreby i isté korekcie („rýchlejšie“, „pomalšie“, „tichšie“, 
„hlasnejšie“, „s väčším crescendom“, atď.); všetko ostatné v „retiaz-
ke“ sa odohráva pomimo vedomia, bez jeho účasti - nielen pokiaľ sa 
to dotýka vôľových aktov („príkazov“), ale aj „správ“ o každom naj-
menšom detaile (aký prst atď.). Inými slovami, počas hry prechodné 
ohnivká retiazky vypadávajú z vedomia hrajúceho: „vošlo do prstov“ 
v tomto prípade znamená „vyšlo“, „ušlo“ z vedomia. 

Tento proces sa nazýva automatizácia. V jeho dôsledku sa prs-
ty (presnejšie nervové centrá, ktoré riadia pohyby prstov a ostatných 
častí ruky) oslobodzujú od detailov poručníctva impulzov vedomia, 
čo im dovoľuje „rozbehnúť sa“ oveľa rýchlejšie, v tempách, ktoré sú 
vedomiu nedostupné. Na druhej strane sa zasa intelekt oslobodzuje 
od povinnosti „pestúnky prstov“, prestáva byť prikovaný k behu rúk 
po klávesoch. To, čo sa spočiatku chápalo ako desaťtisíce nôt, které si 
vyžadovali priliehavú interpretáciu, desaťtisíce „prejavov vôle“,49 mení 
sa na niekoľko stovák „retiazok“, z ktorých každá potrebuje iba prvý 
príkaz, „zapínajúci“ naraz celú postupnosť vytvárajúcich ju „tónopohy-
bových“ operácií (tónopohyb - termín G. P. Prokofieva, pozn. prekl.). 

Teda tieto „príkazy“ sa stávajú menej početnými a zriedkavej-
šími, oddelenými navzájom od seba (relatívne) dosť významnými 
časovými prestávkami. Inými slovami, vedomie riadi pohyby bez 
akéhokoľvek náhlenia, s častými oddychmi, oveľa pomalšie oproti sa-
motným prebiehajúcim pohybom. A čím väčší pokrok dosahuje auto-
matizácia v motoricky náročných miestach, čím dlhšie sú „retiazky“, 
čím pomalšie sa v dôsledku toho striedajú vedomé - vôľové pohybové 

47 Podobne ako pri stlačení zodpovedajúceho tlačidla kybernetického stroja, ktoré uvedie 
do činnosti určitý „program“ uložený do jeho pamäti. 

48 Prostredníctvom vnútorných pocitov. 
49 Termín používaný v niektorých vedeckých prácach na označenie toho, čo sme vyššie 

pomenovali „príkazom vedomia“. 
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impulzy, tým rýchlejšie sa pohybujú prsty pianistu, tým väčšia je jeho 
motorická technika. 

Aby bolo možné rýchlo hrať, treba v oblasti riadenia motoriky po-
maly myslieť. Nechápte to ako paradox. Pozorujte, ako pokojne, bez 
vnútorného náhlenia hrajú veľkí virtuózi. Naopak, „myslenie v cvale“ 
rodí iba zmätené, bezmocné pobehovanie, ktoré nemá nič spoločné 
so skutočnou rýchlosťou, technickým majstrovstvom, virtuozitou.50

Z toho, čo sme uviedli vyplýva, aký význam má automatizácia 
v klavírnej hre. A nielen v klavírnej hre. Automatizácia je nevyhnut-
nou podmienkou normálneho priebehu všetkých pobybov, ktoré 
uskutočňuje človek, ba aj zvieratá. Bez nej by bol nemožný pohyb, 
komunikácia, celý život. Ako by sme mohli napríklad chodiť a behať, 
ak by každý pohyb nohy potreboval zvláštny „príkaz“ vedomia? Na čo 
by sa premenila reč, ak by sme museli myslieť v slabikách, uvedomo-
vať si všetky pohyby pier, líc, jazyka, hrtana, ktoré sú potrebné na to, 
aby bolo možné vysloviť tú alebo onú slabiku? 

Pritom sa mýlia tí žiaci, ktorí - zamieňajúc si automatizáciu vo 
fyziologickom a automatičnosť interpretácie v estetickom zmysle slo-
va - predpokladajú, že jednu ani druhú nemožno spájať s tvorivou 
slobodou a teda ani s umeleckosťou interpretácie. Práve naopak. 
Umelecky plnohodnotná interpretácia je fyzicky nemožná dovtedy, 
pokým nedosiahla pohybová motorická stránka interpretácie značný 
stupeň automatizácie. A skutočne, akáže je to interpretácia, aká tvo-
rivá sloboda, ak je vedomie proti svojej vôli takmer pohltené „tech-
nickými problémami“, „prikované“ postupne ku každému z „desaťti-
sícov“ pohybov?51 Iba po oslobodení sa z tohto otroctva získa intelekt 
hrajúceho možnosť venovať celú pozornosť umeleckej stránke inter-
pretácie, tvorivo ju riadiť, nie však ako zlý riaditeľ, čo sa sám pokúša 
robiť všetko za všetkých, ale ako vodca, ktorý riadi boj bez toho, aby 
každú minútu kontroloval činnosť každého vojaka. Pravda, vojvodca 
sa môže, ak je to potrebné, zapojiť i do činností jednotlivých vojakov, 

50 V súvislosti s tým si vždy spomínam na istého priateľa z konzervatória, ktorý sa usilovne 
snažil zahrať čo najrýchlejšie Chopinovu Etudu Ges dur zrýchľovaním tempa „príkazov“ 
vedomia jednému prstu za druhým. Nemôžem zabudnúť na ten súcit, ktorý vyvolávala 
jeho technicky bezmocná, náhlivo-pomalá hra. (Pozri i pozn. č. 53.) 

51 Sú, pravda, nadaní interpreti, ktorí upriamujú hlavnú pozornosť na umeleckú stránku 
interpretácie nehľadiac na technickú nedokonalosť svojej hry. No po prvé, podobnú in-
terpretáciu nemožno nazvať umelecky plnohodnotnou. A po druhé, i u takých umelcov 
je v hre predsa veľmi veľa automatizovaného, inak by vôbec nemohli hrať. 
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usmerniť ich, alebo zmeniť. Tak i vedomie si zachováva analogickú 
možnosť vo vzťahu k ľubovolnému ohnivku automatizovanej „retiaz-
ky“. Inými slovami, automatizácia v oblasti nášho výskumu (ako aj 
všeobecne u človeka v porovnaní s nižšími živočíchmi) má dosť pruž-
ný charakter na to, aby vyvrátila rôzne obavy, týkajúce sa jej vplyvu 
na slobodu interpretácie. 

KAPITOLA 24 
Automatizácia je základnou cestou k zručnosti, jej hlavnou pod-

mienkou: bez prvej je druhá nemožná. Z toho však nijako nevyplý-
va, že zručnosť prichádza „sama od seba“, ako „bezplatná príloha“ 
k mnohonásobným pomalým prehrávaniam daného miesta. Čiastoč-
ne je to vari aj tak, ale iba čiastočne: sama „prirodzená“ automatizá-
cia väčšinou nestačí na to, aby doviedla rýchlosť interpretácie na po-
trebnú úroveň, tým menej (u istého jednotlivca) po možné maximum. 
Prirodzené procesy potrebujú aktívnu pomoc, doplnkovú podporu zo 
strany hrajúceho; ak sa spoľahneš iba na „živelnosť“, riskuješ, že sa 
zastavíš na polceste, zďaleka nevyčerpajúc všetky rezervy rýchlosti 
utajené v našom tele a nervovej sústave. 

Spočiatku, po istom období pomalej práce, „narastá“ tempo dosť 
ľahko a rýchlo, takmer bez úsilia z našej strany. Ale postupne sa toto 
narastanie spomaľuje a prichádza okamih, od ktorého sa ďalšie na-
rastanie tempa nijako nedarí, vyzerá ako nemožné. Neponáhľajte sa 
však so skladaním zbraní; všimnite si spočiatku dobre to, ako hráte: 
či nespočíva azda všetko vo vašich spôsoboch hry, neudomácnili sa 
v nich akési odstrániteľné prekážky vo vašom úsilí hrať rýchlejšie? 

Jednou z takých najčastejšie sa vyskytujúcich prekážok je nedosta-
točná ekonómia pohybov: vysoký zdvih prstov, nárazy, veľké pohyby 
ruky pri podkladaní palca, obratoch, výmenách polôh, bezdôvodne ši-
roké oblúky pri prenosoch atď. Pri štúdiu v pomalom tempe sa niekto-
ré z podobných spôsobov môžu používať niekedy zámerne, z určitých 
dôvodov - ako sme napríklad videli - so zámerom veľkej plastičnosti 
„stôp“ v mozgu. Avšak pri rýchlej hre je každý zbytočný pohyb breme-
nom, zdržiavaním, niet naň jednoducho čas. Preto čím je tempo rých-
lejšie, tým musia byť spravidla pohyby menšie, bližšie, „filigránskejšie“. 

V práci „Pri bráne majstrovstva“ som už poznamenal, že tech-
nický pokrok sa prejavuje najčastejšie nie pridávaním, ale uberaním, 
zbavovaním sa zbytočného: pri chôdzi dospelý uskutočňuje omnoho 
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menej pohybov (a menšie pohyby) ako dieťa, ktoré pri prvých kro-
koch „chodí“ i rukami, i perami a celým telom. Tajomstvo rýchlosti je 
v úspornosti (nezamieňať so stiahnutosťou, kŕčovitosťou), v minimál-
nosti pohybov. Najnázornejšie to vidíme tam, kde sa rýchlosť spája 
s tichou, „šepkajúcou“ zvukovosťou typu Chopinovej Etudy op. 10 č. 2, 
„chromatickej“ Lisztovej etudy a iných diel. V prestissimo leggiero sa 
pohyby prstov stávajú takmer neviditeľnými, iba samotné ich končeky 
sa sotva pozorovateľne trepotajú, podobne ako krídelká motýlika. 

Pravda, presto sa nespája vždy s leggierom; niekedy rýchle 
miesto vyžaduje súčasne silu zvuku. No ani toto nevedie nevyhnutne 
k všeobecnému zväčšeniu prstových pohybov. V mnohých podob-
ných prípadoch je účelnejšie postupovať podľa toho, čo sme uviedli 
vyššie (v 11. kapitole) o interpretácii melodickej frázy; pasáž začína-
me „z pier“ a „prebehneme“ jej veľkú časť ľahko, „na špičkách“, a nie 
„celou stopou“, to znamená, že nestláčame klávesy do dna, ale po ces-
te sa ich iba „dotýkame“, „po dotyčnici“; postupne k stredu pasáže 
zväčšujeme „ponor“, a iba na konci pasáže urobíme jasné, „švihácke“ 
crescendo, ktorým „prejdeme“ do záverečných nôt. Po celý tento čas 
musí byť ruka zľahka otočená a naklonená nabok - podľa smerova-
nia pohybu na stranu „adresy“, ku ktorej smeruje pasáž, čo súčasne 
zmenšuje „váhu“ dotyku príliš tažkého prvého prsta a zväčšuje ju 
u štvrtého a piateho ako najslabších prstov.52 Ak je pritom pravá ruka 
podporovaná pedalizovanými zvučnými akordami v base, vytvára sa 
dojem silno a s leskom zahranej pasáže: 

107| F. Chopin: Balada g mol, op. 23 

52 Máme tu na mysli pohyb pravej ruky nahor po klaviatúre - najčastejší druh takýchto 
pasáží. 
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108| F. Chopin: Etuda, op. 25 č. 11

109| F. Chopin: Prelúdium, op. 28 č. 24 

110| F. Chopin: Koncert e mol, op. 11, 3. časť 

111| F. Chopin: Koncert e mol, op. 11, 3. časť 
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112| F. Chopin: Koncert e mol, op. 11, 3. časť 

113| F. Chopin: Koncert e mol, op. 11, 3. časť 

114| F. Chopin: Koncert e mol, op. 11, 3. časť 

115| F. Chopin: Koncert e mol, op. 11, 3. časť 
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116| F. Liszt: Tanec smrti 

V uvedených príkladoch by ozajstné prstové fortissimo na začiat-
ku pasáže iba zoslabilo ilúziu. 

Avšak lesk rýchlych pasáží nemožno vo všetkých prípadoch do-
siahnuť okľukou, na účet zvukového pozadia. Je dosť miest, v kto-
rých sa nijako nezaobídeme bez prstového forte, prstového „hrachu“ 
a teda i väčšieho rozkmitu prstov. 

Po prvé, rýchlosť sa pritom určite znižuje: môže vyzerať ako ma-
ximálna (vďaka silnému tónu, zvukovej a metrickej vyrovnanosti, či 
iným pianistickým kvalitám), no v skutočnosti nikdy nebude taká, 
aká je možná v leggiere. Pretože rýchlosť a sila sú protikladné vlast-
nosti a zväčšovanie jednej nevyhnutne sprevádza zmenšenie druhej. 
A po druhé, zásada minimálnosti pohybov si aj tu zachováva svoj 
význam v tom zmysle, že na dosiahnutie maximálnej rýchlosti, ktorá 
je možná pri danom stupni sily, pohyby nesmú byť ani o vlas väčšie, 
ako je za týchto podmienok nevyhnutné. 

Často sa stáva, že koreň zla nespočíva v spôsoboch, ktorými sa 
pasáž hrá vcelku, ale v nejakom jedinom zbytočnom pohybe. Študu-
jete napríklad takéto miesto: 

117| P. l. Čajkovskij: Dumka, op. 59 
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Nedarí sa vám nijako „posunúť“ tempo interpretácie, zdvihnúť 
ho vyššie z určitej nepostačujúcej úrovne. Preskúmajte to a spozo-
rujete, že vlastne celú pasáž, veľkú jej časť môžete zahrať i rýchlej-
šie, ale sú dva-tri body, na ktorých sa tvrdošijne „zachytíte“, a práve 
kvôli nim treba znižovať tempo celého úseku. Ak sústredíte pozor-
nosť na tieto body, skoro zistíte, že celá vec spočíva v akejsi maličkej 
„skrutke“ pohybového mechanizmu, napríklad v trocha väčšom pohy-
be ruky ako je potrebné pri prechode z „c“ na kvintu „as-es“: 

ľavá ruka:

118| 

alebo s „b“ na „es“: (ľavá ruka) 

119| 

Takýto nedostatok, ktorý v miernom tempe nepociťujete, „vylie-
za“, stáva sa niekedy hlavnou prekážkou pri pokuse prejsť k rých-
lostiam vyššieho virtuózneho rádu. Odstráňte túto - na pohľad malú 
prekážku - a nájdite spôsob ako zmenšíť, „skrátiť“ daný pohyb a celá 
pasáž bude značne rýchlejšia. Preto si teda veľkí virtuózi pri práci 
všímajú každý „detail“, podobajú sa v tomto umným racionalizáto-
rom práce, ktorí neúnavne hľadajú i najmenšie možnosti, ako ušetriť 
na pohyboch (napríklad cestou lepšej organizácie pracovného miesta, 
šikovnejšieho rozloženia nástrojov atď.). Každý ozajstný majster po-
zná skutočnú cenu takej, pre laika alebo diletanta na pohľad „haliero-
vej“ ekonomiky a neponechá bez väčšej pozornosti ani jednu z tých 
„utajených skrýš“, kde sa niekedy môžu skrývať značné „rezervy 
rýchlosti“. 

Medzi podobné „skrýše“ okrem iného patrí poloha, akú zaujíma 
ruka pred začiatkom rýchlej pasáže. Niektorí študenti už „pri jej štar-
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te“ široko rozťahujú prsty, akoby v snahe čím prv pokryť, zachytiť ru-
kou podľa možnosti veľkú časť územia nadchádzajúceho „behu“. To 
vyvoláva iba škodlivé napätie v ruke a nezväčšuje, ale zmenšuje ob-
ratnosť nasledujúcej interpretácie. Najväčšia obratnosť - za inak rov-
nakých podmienok – sa dosahuje vtedy, keď sa predbežná „skúška“ 
odohrá iba v predstave a pasáž vyletí ako raketa, zo zhrnutej a nie 
roztiahnutej ruky (sledujte osobitne prvý prst!). Čím je ruka v tomto 
okamihu menšia a mäkšia, tým má väčšiu virtuóznu „výdrž“. 

Druhé „tajomstvo“ je spojené s využitím repetičného mechaniz-
mu klavíra v „repetíciách“, trilkoch, tremolách a pasážach typu:

120| J. N. Hummel; Rondo, op. 11 

Tento mechanizmus dovoľuje skutočne „hrať“ iba časť nôt, pri 
opakujúcich sa tónoch obmedzovať sa iba na najľahší dotyk so za-
držiavaným klávesom v jeho polostlačenej polohe. Podrobnejší opis 
tohto postupu nájde čitateľ v 16. kapitole. 

Tieto dve „tajomstvá“ nie sú jediné; sú aj iné. Nech ich čitateľ-
pianista vyhľadáva sám: pripúta to jeho pozornosť k „tajomstvám re-
mesla“ a zaostrí jeho profesionálnu pozorovaciu schopnosť. 

KAPITOLA 25 
Obsah predchádzajúcej kapitoly sa vzťahuje pravdepodobne 

v prvom rade iba na pravú ruku. Na ľavú sa myslí obyčajne menej 
a vari aj preto často značne zaostáva vo svojom vývoji, čo vytvá-
ra vážnu, hoci aj nie vždy vedomú prekážku motoricky-technického 
zdokonaľovania interpretácie. Koľkokrát sa pritrafí počúvať žiakov 
dokonca i v treťom-štvrtom ročníku konzervatória (v Rusku = vysoká 
škola, pozn. prekl.), ktorí majú v štvrtom ročníku vlastne iba pravú 
ruku, pokým ľavá uviazla kdesi v prvom, ak nie v učilišti (naše kon-
zervatóriá, pozn. prekl.): ľavá akoby im ani nehrala, ale iba horko-
ťažko nahrávala pravej, keď však ostane sama, ihneď odhaľuje úplnú 
bezradnosť. Nie je potom prekvapením, že sa takým žiakom darí nie-
len všetko horšie, ale jednoducho „neznie“ v porovnaní s ozajstnými 
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pianistami; veď pokým títo hrajú desiatimi prstami, spomínaní žiaci 
iba piatimi (ba dokonca i menším počtom, ako uvidíme ďalej). 

Technická neschopnosť ľavej ruky je najväčší nedostatok, kto-
rý je potrebné rozhodne odstrániť: klavirista - ako správne hovorila 
Wanda Landowska - musí mať „dve pravé ruky“. Prax veľkých maj-
strov (nevraviac ani o takých fenoménoch, ako boli Géza Zichy, alebo 
Paul Wittgenstein, ktorí stratiac celkom pravú ruku, stali sa rovnako 
známymi pianistami-virtuózmi) svedčí o tom, že to možno plne do-
siahnuť. Godowsky dokonca tvrdil, že po istom výcviku je ľahšie hrať 
ľavou rukou ako pravou. Je len potrebné venovať tomuto problému 
náležitú pozornosť. 

Pre vývin ľavej ruky sa používajú rozličné prostriedky. K nim 
patrí štúdium obtiažnych miest z partov ľavej ruky - ľavou rukou 
zvlášť; prehrávanie takých miest spolu s pravou rukou, ktorá o oktá-
vu vyššie zdvojuje part ľavej ruky,53 špeciálne cvičenia, etudy a sklad-
by osobitne pre ľavú ruku. 

Z toho nijako nevyplýva, že pri interpretácii musia všetky tóny 
v ľavej ruke znieť bez výnimky v plnej sile, s rovnakým stupňom zre-
teľnosti. Naopak, prirodzená plnozvučnosť spodného klavírneho re-
gistra, kde sa obyčajne nachádza part ľavej ruky, osobitne napomáha 
používaniu zvukových ilúzií podobných tým, o ktorých sme vraveli 
v predchádzajúcej kapitole. Interpretujú sa napríklad pasáže typu: 

121| S. Rachmaninov: Koncert c mol, op. 18, 3. časť

53 Pravá ruka tu hrá akoby úlohu dirigenta, ktorý ťahá za sebou orchester. Presne tak isto, 
keď nejakým prstom jednej, či druhej ruky nijako nedosiahneme potrebnú silu tónu, treba 
niekedy uchopiť tento prst druhou rukou a energicky ním udrieť do klávesu, v dôsledku 
čoho tento vzápätí dosiahne i samostatne želanú silu tónu, ktorá sa mu predtým nedarila. 
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122| S. Rachmaninov: Romanca, op. 14 č. 4 

Tón, alebo dokonca dva-tri tóny, ktoré nasledujú ihneď za baso-
vým tónom, nemožno hrať hlasnejšie, ani na rovnakej úrovni s ním, 
ale značne tichšie, a iba potom sa vrátiť do ozajstného forte (ale-
bo crescenda). Do tejto chvíle sa dojem sily alebo narastania zadrží 
v sluchu ako dôsledok „šírenia sa“ mocnej zvukovej vlny, ktorá vznik-
la z prvého tónu. Jeho čiastkové tóny podporené s nimi totožnými 
najbližšími tónmi pasáže: 

123| 

určujú harmonický „výzor“ basu; ak však prvé tóny po basovom 
tóne zoberieme prisilno, potom sa nimi pretrhne spomenutá vlna, 
nemôže sa rozvinúť rad jej čiastkových tónov, tieto nepodporia bas, 
ale narušia ho príliš zreteľným znením vlastných čiastkových tónov, 
ktoré vstupujú do konfliktu so základnou harmóniou. 

Rovnako v sprievodoch založených na neustálom návrate k jed-
nému tónu (pozri príklad 120), ktorý treba hrať sotva znateľným 
pohybom prsta, spočívajúceho po celý čas na polostlačenom klávese. 
O tomto spôsobe sme už hovorili na iných miestach, a je zbytočné 
znova ho opisovať. 
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KAPITOLA 26 
Pri zvyšovaní tempa veľmi veľa závisí od prstokladu. Žiaci často 

nedoceňujú jeho význam, predpokladajú, že to je jedno, aký prsto-
klad používajú. Niekedy ani sami dobre nevedia, akými prstami hra-
jú jedno, či druhé miesto. Taký postoj je chybný. Pravda, ak hovo-
ríme o miestach, ktoré nie sú tažké po motorickej stránke, alebo 
pokým sa virtuózne miesto hrá ešte v neveľkom tempe, niekedy je 
naozaj takmer ľahostajné, aký prstoklad používame. No spolu s mie-
rou narastania rýchlosti sa to mení. Prstoklad, ktorý nespôsobuje 
žiadne tažkosti v pomalom alebo miernom tempe, môže sa - podob-
ne ako neekonomické pohyby prstov - stať veľkou prekážkou zrých-
ľovania hry, a pri určitej, zďaleka nie dostatočnej hranici i zastaviť 
celý tento proces. Ďalšie pokusy o prekonanie dosiahnutej úrovne 
rýchlosti sú pri rovnakom prstoklade obyčajne bezvýsledné. Ale aj 
zámena predchádzajúceho, už zakoreneného, automatizovaného 
prstokladu za iný, lepší, darí sa v tejto etape s veľkou námahou. 
„Kto by nevedel, ako samočinne, úporne sa reprodukujú nadviaza-
né, nadobudnuté spoje určitých podmienok, to znamená určitých 
podnetov s naším konaním, často dokonca bez ohľadu na zámer-
né protipôsobenie z našej strany?“54 V rade prípadov zotrvačnosť 
„úpornej reprodukcie“ navyknutého prstokladu je taká mocná, jej 
prekonanie na pódiu vyžaduje také napätie pozornosti, spojené s ta-
kým rizikom pretrhnutia organizovanej automatizácie, a tým aj in-
terpretačnej slobody v celom „okruhu“ podnikanej „prestavby“, že 
v poslednú chvíľu pianistovi chýba takzvaná duchaprítomnosť, a ten 
sa vracia do starých koľají, až sa napokon po niekoľkých nových, 
rovnako márnych pokusoch, definitívne s nimi rozlúči a do konca 
života bude hrať toto miesto vedome zlým prstokladom, to znamená 
pomalšie a horšie, ako by mohol, ak by sa bol od počiatku zamýšľal 
nad jeho kvalitou. 

Teraz je jasné, prečo skúsení pianisti venujú toľkú pozornosť tej-
to otázke a dôkladne si stanovujú prstoklad. Jeho výber má spravidla 
predchádzať štúdiu vo vlastnom zmysle slova, aby sa hneď spočiatku 
uberalo po múdro a dôkladne uváženom spôsobe prstokladu, čo by 
nevyžadovalo ani ustavičné „opravy“, a tým viacej ani generálne pre-

54 Pavlov, I. P.: Lekcii o rabote boľšich polušarij golovnovo mozga. Izd. Akademii medic. 
nauk ZSSR, Moskva 1952, s. 264-265. 
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kládky. Pri rozhodovaní o prstoklade sa nemožno riadiť tým, nakoľko 
je šikovný v pomalej hre - a ako už vieme - to ešte nezaručuje jeho 
vhodnosť pre ozajstnú interpretáciu. Treba ho nevyhnutne „odhad-
núť“ i pre rýchle tempo. Užitočné je tiež prehrávanie pasáže v opač-
nom slede, od konca do začiatku; pomáha to často odhaliť skryté 
chyby prvotného náčrtu. 

V podstate sú dva druhy prstokladu: „trojprstový“, ktorý začína 
od „Czernyho a jeho žiaka Leschetizkého a „päťprstový“, ktorý vychá-
dza od Liszta a jeho nasledovníka Busoniho. Ako vyplýva z názvov, 
charakteristickým príznakom prvého druhu je snaha využívať pre-
važne tri silné prsty – prvý, druhý a tretí, podľa možnosti sa vyhýbať 
štvrtému a piatemu;55 pre druhý druh je charakteristické rovnomer-
nejšie využívanie všetkých piatich prstov. Nasledujúce príklady po-
môžu vytvoriť si predstavu o týchto dvoch typoch prstokladov: 

124| (Tausigov prstoklad)

125| L. van Beethoven: Sonáta f mol, op. 57 (Lisztov prstoklad)

126| F. Liszt: Scherzo a pochod (Lisztov prstoklad)

55 Hovoríme tu o jednohlasných pasážach (okrem ich okrajov), nie o oktávach a akor-
doch. 
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127| F. Liszt: Španielska rapsódia (Lisztov prstoklad)

128| F. Liszt: Balada h mol, č. 2 (Lisztov prstoklad)

129| F. Liszt: Mephisto-Walzer (Lisztov prstoklad)

130| F. Liszt: Tanec smrti (Busoniho prstoklad)
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131| F. Liszt: Don Juan (Busoniho prstoklad)

132| F. Liszt: Turandots Frauengemach (Busoniho prstoklad)

Zavedenie „trojprstových“ prstokladov bolo vo svojej dobe odô-
vodneným krokom a zohralo užitočnú úlohu v pianistickej praxi. Pri 
vtedajších spôsoboch hry - spájaní legatovosti s takmer nehybnou 
rukou - zbavovalo pianistov do značnej miery niektorých neriešiteľ-
ných problémov („vyrovnanie“ štvrtého prsta s ostatnými, podklada-
nie palca po piatom prste), ktoré zničili nemálo pianistických talen-
tov (spomeňme aspoň Schumanna). V nasledujúcich desaťročiach 
nastali však v pianistických postupoch značné zmeny: legato sa stalo 
menej „zviazaným“, „iluzórnejším“, jeho miesto zastúpilo čiastočne 
non legato; ruka dostala voľnosť pohybov, začal sa používať najmä 
„sústredený“ vrh ruky k piatemu prstu prostredníctvom väčšieho či 
menšieho obratu predlaktia ruky z horizontálnej polohy (pronatio) 
do polovertikálnej (v smere supinatio). 
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Za týchto okolností odpadá nevyhnutnosť obmedzovať množstvo 
fakticky hrajúcich prstov: palec je možné nepodkladať, ale prehadzo-
vať (pohybom vretennej kosti) cez štvrtý, alebo piaty prst, menšia sila 
týchto dvoch prstov sa vyvažuje prenosom centra ťažiska ruky na ich 
stranu za pomoci jej vyššie opísaného „sústredeného“ pohybu. Vtedy 
aj uvedené Lisztove a Busoniho prstoklady (pozri príklady 125 až 
132) prestanú vyzerať nezmyselne (ako vyzerajú vo svetle viac-me-
nej prežitých predstáv o pianistických pohyboch), odkrývajú svoju 
zdôvodnenosť a dobrú možnosť interpretácie. Naopak, priliš úporná 
oddanosť niektorých pedagógov hre iba alebo takmer iba prvými tro-
mi prstami s nevyhnutnými podkladmi palca ihneď za tretím prstom 
stráca stále viacej - aspoň v mnohých prípadoch - rozumný dôvod. 
Do akej miery - v podstate klapky na očiach tejto dogmy - zužujú 
prstokladový obzor i kompetentných špecialistov, ukazuje nasledu-
júci príklad (hore je prstoklad Hermanna Scholtza, redaktora peter-
sovského vydania Chopinových diel, nižšie uvedený prstoklad autora 
týchto riadkov): 

133| Pr. F. Chopin: Nocturno, op. 72 č. l 

No ide nielen o to, že „päťprstový“ prstoklad nezaostáva v dobrej 
interpretácii za „trojprstovým“; hlavné je to, že prvý má rad predností 
v porovnaní s druhým a predovšetkým, ako ukázala prax, zabezpe-
čuje obrovský zisk v rýchlosti. Objasňuje sa to najmä menej častou 
výmenou „polôh“ a teda aj „príkazov“ vedomia, vôľových impulzov, 
predĺžením automatizovaných „retiazok“: tak v príklade 124 zámenou 
„trojprstového“ za „päťprstový“ prstoklad sa počet polôh znižuje z pia-
tich na tri, v príklade 127 z piatich na tri, v príklade 129 - z desiatich 
na päť.56 Významnú úlohu hrá i zriedkavejšie používanie palca (pozri 
konkrétne príklady 124, 129 a 130) - toho, podľa Hofmannových slov 
„zarytého sprisahanca proti presnej prstovej technike“.57

56 V príkladoch sú polohy označené značkami /___/ 
57 Hofmann, J.: Klavírna hra. Muzgiz, Moskva 1961, s. 110. 
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Napokon otázku o relatívnych hodnotách dvoch uvedených 
prstokladových systémov ešte nemôžeme považovať za doriešenú: vy-
voláva naďalej spory medzi pedagógmi. A už vôbec sa tu nemôžeme 
opierať iba o všeobecné, hoci i správne zásady, alebo jednoducho 
opisovať cudzie recepty. Mnohé tu závisí od stavby ruky a iných in-
dividuálnych daností interpreta. A napokon, ako posledné v poradí 
výkladu, zďaleka však nie vo význame, popri technických úvahách 
existujú umelecké požiadavky, ktorým musí aj popri konflikte jed-
ných s druhými patriť vždy rozhodujúce slovo: „nepohodlné sa môže 
ukázať i vhodnejšie ako pohodlné, ak presnejšie vyjadruje, či lepšie 
sprostredkuje poslucháčom zámery autora alebo interpreta“.58 Cha-
rakter myšlienky, zádumčivá zvukovosť môže určiť a zdôvodniť cel-
kom neočakávaný, všetkým „pravidlám“ protirečivý prstoklad, ako na-
príklad hru jedným prstom: 

134| F. Liszt: Ilustrácie k opere Prorok od G. Mayerbeera 

135| F. Liszt: Fantázia na motív z opery Rienzi od R. Wagnera 

136| F. Liszt: Rigoletto 

58 Kogan, G. M.; Pri bráne majstrovstva, s. 15. 



PRÁCA PIANISTU 93

137| W. A. Mozart - F. Busoni: Koncert č. 9, Andantino

138| J. S. Bach - F. Busoni: Ciaconne 

139| F. Liszt: Don Juan 

Vynaliezavosť v tejto oblasti, schopnosť objavovať vtipné prstok-
ladové riešenia obtiažnych zvukových alebo motoricko-technických 
úloh je jedným z najvýraznejších znakov pianistického nadania 
a majstrovstva. Uvedieme ešte niekoľko príkladov takej vynaliezavos-
ti: 

140| L. van Beethoven: 32 variácií c mol (prstoklad Bülowa) 
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141| Bach - Busoni: Chorálová fúga d mol (prstoklad Busoniho), (pozri, aj príklad 88) 

Želal by som si, aby uvedené príklady neslúžili ako predlohy 
na kopírovanie, ale ako stimulátory vlastného myslenia a tvorivej fan-
tázie mladých pianistov, čitateľov týchto riadkov.

Končiac rozhovor o prstoklade nemožno nespomenúť jeden 
z jeho zvláštnych, ale dôležitých druhov, ktorý je medzi pianistami 
známy pod názvom rozdelenie rúk (správnejšie by bolo nazývať ho 
rozdelením pasáže medzi rukami). Od Lisztových čias hrá tento prin-
cíp stále dôležitejšiu úlohu v klavírnej technike, často značne uľahču-
je prekonanie istej obtiažnosti. 

142| J. N. Hummel: Rondo, op. 11 
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143| J. N. Hummel: Rondo, op. 11 

144| F. Chopin: Brilantné variácie op. 12

145| F. Chopin: Polonéza-Fantázia, op. 61
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146| F. Liszt: Legenda č. 2
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147| F. Liszt: Etuda „Ab irato“

148| N. Paganini - F. Liszt: Etuda č. 2 (porovnanie prvej a druhej redakcie)
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149| N. Paganini: Capriccio op. 1 č. 1 a jeho Lisztova transkripcia

150| F. Liszt: Španielska rapsódia (porovnanie originálu a Busoniho úpravy)

151| F. Busoni: Turandots Frauengemach
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Pri rozdelení medzi ruky, zvlášť takého druhu ako v príkladoch 
143 až 145, 147, 149 je potrebné vyhýbať sa zlozvyku rozšírenému 
madzi žiakmi, a to hrať vsunuté noty druhou rukou z rozmachu, pre-
hadzujúc ruku z predchádzajúcej polohy až v poslednom okamihu: 
zdržuje to tempo, narušuje zvukovú vyrovnanosť, v mnohých prípa-
doch i dodáva spôsobu rozdelenia rúk nespravodlivú povesť čohosi 
nepohodlnáho, ťarbavého, i tu treba zohľadňovať princíp ekonómie 
pohybov, i tu, ako takmer všade pri hre, neuviaznuť, nedovoliť ruke 
„prežívať minulosť“ na už „odohranej“ polohe, ale „myslieť vopred“, 
a mať predstavu ako to vyznie. Vo vzťahu k daným konkrétnym okol-
nostiam to znamená, že každá vsunutá nota musí byť pripravená 
skôr, súčasným prenosom ruky v minimálnej výške ihneď po splnení 
si povinnosti na predchádzajúcej polohe a zahraná ľahkým, blízkym 
pohybom („na mieste“); vtedy prebehne všetko hladko, rýchlo a po-
hodlne. 

Prirodzene, pri rozdeľovaní pasáže medzi ruky, ako aj pri výbere 
prstov v polohe jednej ruky, je potrebné predovšetkým riadiť sa zvu-
kovosťou, rozhodne zavrhnúť hoci i najpohodlnejšie rozdelenia, kto-
rých výsledkom by bol pokazený umelecko-výrazový charakter prí-
slušného miesta. Čo sa týka rozličných spôsobov rozdeľovania medzi 
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ruky, sú podrobne preskúmané v inej mojej práci,59 na ktorú chcem 
čitatateľa upozorniť. 

KAPITOLA 27 
Rozvinutiu zručnosti pomáha nielen racionalizácia pohybov 

(vrátane zdokonaľovania prstokladu). Ešte lepšie výsledky vytvára 
niekedy to, čo možno nazvať racionalizáciou predstáv hrajúceho. 

Predpokladajme, že študujete „Buľbu“ od Klumova: 

152| 

Spočiatku budete asi takzvane „klincovať“ rovnakou silou každý 
akord. 

Rytmické frázovanie v zmysle striedania prízvučných a neprí-
zvučných dôb tu ešte chýba: všetky zvuky sú „prízvučné“, „ťažkých 
dôb“ je fakticky toľko ako akordov. V podobnej interpretácii je zá-
kladnou rytmickou bunkou, jednotkou pulzácie - osminová hodnota: 
myslíte v osminách. 

Pri takejto činnosti neprekonáte hranice veľmi mierneho tempa. 
K jeho podstatnému zrýchleniu musíte, ako už vieme, „rozriediť prí-
kazy vedomia“, začať, ako hovoria dirigenti, rátať nie „na štyri“, ale 
„na dve“: 

Jednotka pulzácie sa zmení, zväčší, stane sa ňou, ak použijeme 
termín poetiky, stopa zložená z jednej prízvučnej a jednej neprízvuč-
nej osminy, to znamená jedna štvrtina: začnete myslieť v štvrtinách. 

Ak si to osvojíte, pokúste sa po istom čase ísť ďalej po tej istej 
ceste – „prejsť na jednu“, začať myslieť v celých taktoch s jednou prí-
zvučnou a tromi neprízvučnými dobami v každej „stope“: 

59 Kogan, G. M.: O fortepiannoj fakture. Sov. kompozitor, Moskva 1961. 
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153| 

Tempo sa opätovne zrýchli.
Ak potom prekonáte ešte raz tú istú myšlienkovú operáciu 

a vezmete po dva takty „na jeden úder dirigentskej paličky“ („veľký“ 
takt s jednou ťažkou a siedmimi ľahkými dobami), dosiahnete nové 
zrýchlenie hry: 

154|                155| 

            

Práve opísaný spôsob postupného zväčšovania „jednotky pulzá-
cie“ sa efektívne využije na veľmi mnohých miestach, napríklad: 

156| J. N. Hummel; Rondo, op. 11 
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157| F. Chopin; Etuda, op. 10 č. 2 

158| F. Chopin: Etuda, op. 10 č. 5

159| N. Paganini – F. Liszt: Etuda č. 4
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160| N. Paganini – F. Liszt: Etuda č. 6, (9. variácia) 

161| B. Smetana: Polka F dur
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162| F. Schubert – L. Godowski: Putovanie

163| N. Rimskij-Korsakov – Michnovskij: Tanec z opery Snehulienka 

Čím redšie dokážete v každom z týchto príkladov rozdeliť ryt-
mické akcenty, čím väčšiu časť pasáže sa vám podarí zahrať „jedným 
dychom“ - tým viac narastie rýchlosť interpretácie. 

Myšlienkové narastanie jednotky pulzácie má svoje, v každom 
prípade individuálne hranice: v príkladoch, povedzme 158, 160, 162, 
163 ju smelo možno rozšíriť na štyri takty - na jeden úder, v iných 
prípadoch je potrebné obmedziť sa na menšie úryvky. Okrem toho, 
každé dielo a každá myšlienka v ňom majú vlastnú jednotku pulzá-
cie, ktorá najlepšie zodpovedá charakteru hudby, a ktorej zmenšenie, 
alebo zväčšenie (jednotky) znižuje, alebo kazí umeleckú výraznosť 
interpretovaného. No počas práce na virtuóznej skladbe je niekedy 
užitočné i prekonať, ak sa to podarí, „normálnu“ veľkosť takej jed-
notky, aby sme potom, pri hre na pódiu cítili „za chrbátom“ určitú 
rezervnú „zásobu“ rýchlosti, bez čoho je ozajstná virtuózna sloboda 
interpretácie nemožná. 

Racionalizácia vedomých predstáv ako cesta k zdokonaľovaniu 
motorickej stránky pianistického majstrovstva sa najjasnejšie preja-
vila v takzvanej metóde „technického frázovania“. Jej propagátor Bu-
soni spozoroval, že pohodlnosť a rýchlosť interpretácie pasáže, ktorá 
je vytváraná radom tónov rovnakej dĺžky, do značnej miery závisí 
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od toho, ako myšlienkovo členíme tento rad, ako sa v našej predstave 
zoskupujú tóny, z ktorých rad pozostáva. Keď odovzdával túto skú-
senosť verejnosti (v dodatku k desiatej fúge prvej časti svojej redak-
cie Bachovho „Dobre temperovaného klavíra“, sám Busoni ju vzťaho-
val iba na oktávové pasáže. V skutočnosti však ostáva opodstatnená 
a plodná aj vo vzťahu k iným druhom klavírnej techniky, ba dokonca 
i za hranicami hudby vôbec. Predstavte si, napríklad, že máte za úlo-
hu predniesť v rýchlom tempe reči: 

ukbukbukbukbukbukbukbuk atď. 
Každý ihneď zbadá, že táto postupnosť predstavuje mnohoná-

sobné opakovanie tej istej skupiny písmen a pri výslovnosti bude celé 
cvičenie nepochybne členiť v predstave na skupinky: 

ukb-ukb-ukb-ukb- atď. 
Pokúste sa teraz preskupiť ten istý rad písmen inakšie, predstaviť 

si ho v takomto tvare: 
(uk)-buk-buk-buk-buk-buk atď. 
Ťažké sa doslova zázrakom stalo ľahkým: pohodlie a tempo vý-

slovnosti sa zvýšili „sami od seba“ najmenej dvojnásobne. 
V čom spočíva toto tajomstvo? Predsa v automatizácii. Skupina 

„buk“ vyžaduje jeden pokyn vôle, skupina „ukb“ - dva (nielen na za-
čiatku, ale aj pri prechode od písmena „k“ k písmenu „b“), z toho 
vyplýva, že pri zoskupení „ukb-ukb“ je oproti zoskupeniu „buk-buk“ 
nevyhnutné dvojnásobné množstvo „príkazov vedomia“ a preto sa 
prvé „interpretuje“ dvakrát pomalšie ako druhé. 

Rovnako je to v klavírnej hre. Na dôkaz toho pripomeniem prí-
hodu, ktorá sa odohrala v dvadsiatych rokoch na verejnej hodine, 
ktorú usporiadal na Moskovskom konzervatóriu známy pianista Egon 
Petri, najvýznamnejší žiak a nasledovník Busoniho. Petri nastolil zú-
častneným pianistom na hodine problém, keď im dal za úlohu zahrať 
ihneď, bez prípravy - rýchlo a čisto - rad lomených decím, rozlože-
ných po stupňoch zmenšeného saptakordu: 

164| pravá ruka 

atď. 
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Po niekoľkých neúspešných pokusoch „neskúsených“ pianistov 
im Petri potom poradil myšlienkovo preskupiť zadaný rad tónov ta-
kým spôsobom, aby sa prvá nota stala predtaktím60 a všetky ostatné - 
postupnosťou lomených oktáv; 

165| pravá ruka 

atď. 
Výsledok experimentu prekvapil zúčastnených; podľa svedectva 

na hodine prítomného G. P. Prokofieva sa ukázalo, že zmena predsta-
vy „vytvorí ihneď veľkú rýchlosť a presnosť pasáže“.61

„Trik“, ktorý predviedol Petri, vyvolal v tom čase veľa rozruchu 
a rečí (v moskovských pianistických kruhoch). Avšak nebol by bý-
val takou novinkou, keby naši pianisti boli viacej oboznámení s té-
zami o „technickom frázovaní“, ktoré uverejnil Busoni tridsať rokov 
pred opisovanou udalosťou. Veď Petriho experiment pri všetkej svo-
jej efektnosti nie je ničím iným ako jedným z príkladov spomenutej 
Busoniho koncepcie. Jeho psychologický mechanizmus je analogický 
mechanizmu „triku s rýchlou výslovnosťou“; decima je pre pianistu 
„ukb“, oktáva – „buk“, a takto sa vyriešil problém na Petriho hodine. 

Analýza oboch preskúmaných príkladov umožňuje urobiť nasle-
dujúci dôležitý záver: z technického hľadiska je najpohodlnejšie to 
zoskupenie, pri ktorom hlavná pohybová ťažkosť, „zaseknutie“, ktoré 
prekáža automatizácii („k-b“ v rýchlej výslovnosti), nie je vo vnútri 
skupiny, ale medzi skupinami, to znamená tam, kde aj tak je potreb-
ný „príkaz vedomia“. V klavírnej hre v úlohe podobných „zaseknu-
tí“ vystupuje ostrá zmena polohy (pozri ďalej príklady 168, 171 až 
173) a zmena smerovania pohybu (príklady 177 až 186), najmä častá 
a nepretržitá, keď sa ruka pohybuje stále raz na jednu, raz na druhú 
stranu (príklady 180 až 186), skok, (príklady 172,173), v oktávach - 
vtrhnutie cudzorodého intervalu do reťaze rovnorodých, najmä ak 

60 Podobne ako sme postupovali so skupinkou „uk“ pri preskupení písmen vo vyššie uve-
denom príklade. 

61 Prokofiev, G. P.: Igra na fortepiano. Muzsektor Gostizdata, Moskva 1928, s. 79. 
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je tento interval širší oproti ostatným (príklady 190, 191), výmena 
roviny pohybu (po bielych - po čiernych, príklady 188, 189), a naj-
mä vzlet z bielych na čierne klávesy.62 Uvedené úvahy definujú kon-
krétne princípy „technického frázovania“; ich ilustráciou môžu byť 
ďalej uvedené príklady, ktorých časť (príklady 185 až 191) je prevza-
tá z vyššie uvedenej práce Busoniho („frázovacie skupiny“ sú všade 
označené značkou /____/): 

166| 

167| 

168| F. Chopin: Etuda op. 10 č. 8 

62 Nielen v oktávach, ale aj v ostatných druhoch „dvojhmatov“ kĺzanie z čiernych kláve-
sov na biele je naopak značne pohodlnejšie (príklady 176 a 187). Hľa, prečo sa mi zdá 
breithauptovské zoskupovanie v príklade 166 menej výhodné ako busoniovské (príklad 
167). Príklady 176 a 187
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169| W. A. Mozart: Sonáta D dur, 3. časť: 

170| F. Busoni: Scherzino, op. 33B, č. 3

171| F. Chopin: Polonéza As dur, op. 53

172| J. S. Bach: Prelúdium DTK I č. 6 

173| W. A. Mozart: Sonáta D dur, l. časť

174| 
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175| F. Liszt – F. Busoni: Španielska rapsódia

176| J. Brahms: Variácie na Paganiniho tému, op. 35

177| L. van Beethoven: Sonáta cis mol, 3. časť

178| L. van Beethoven: Variácie c mol, variácia XX
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179| L. van Beethoven: Variácie c mol, variácia X

180| R. Schumann: Kreisleriana, op. 16 č. 1

181| F. Chopin: Etuda, op. 10 č. 4

182| David – Liszt: Capriccio h mol

183| N. Paganini – F. Liszt: Etuda č. 2
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184| F. Liszt – F. Busoni: Figarova svadba

185| F. Liszt: Spomienky na Normu

186| J. S. Bach – C. Tausig: Toccata d mol

187| 

188| 
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189| 

190| 

191| 

V niektorých prípadoch je výhra, dosiahnutá vďaka „technické-
mu preskupeniu“ mimoriadne názorná. Tak v príkladoch 172, 173 
ťažké skoky:

192|      193| 

  

V dôsledku preskupenia jednoducho „miznú“ pre interpreta, na-
koľko čas potrebný na myšlienkovú prípravu „preletu“ ruky na vzdia-
lenú polohu sa predlžuje z jednej šestnástiny:

194|      195| 
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Na tri: 

196| 

a dokonca na šesť šestnástin: 

197| 

Práve tým sa „skok“ mení na pokojný prenos ruky: myšlienkové 
rozšírenie časového intervalu neutralizuje šírku priestorového inter-
valu. 

Technické výhody vytvárané podobnými preskupeniami sú oči-
vidné. Avšak napriek tomu použitie tejto metódy vyvoláva veľké spo-
ry medzi pianistami. Niektorí padagógovia zavrhujú „technické“ zo-
skupovanie preto, že protirečí autorskému, mení jeho vzhľad, „kazí“ 
ho. Tieto námietky sú nepremyslené a ľahkovážne. O akom to vlastne 
„autorskom zoskupovaní“ môže byť reč? Ako je známe, noty a zvlášť 
osminy, šestnástiny, dvaatridsatiny, z ktorých sa obyčajne vytvárajú 
virtuózne pasáže, sú zjednocované do skupín nie podľa subjektívnej 
vôle autora (okrem jednotlivých, výnimočných prípadov), ale podľa 
určitých štandardných pravidiel, ktoré sú záväzné pre všetkých auto-
rov a ktoré predvídajú jedine zachovanie metrickej jasnosti a rovno-
mernosti: ľubovoľná pasáž s akoukoľvek skutočnou motivickou štruk-
túrou sa neustále, s malými výnimkami člení na rovnaké skupiny 
po 4, 8, 16 (alebo po 3, 6) nôt, pričom každá z týchto skupín sa začína 
na ťažkej (alebo relatívne ťažkej) a končí sa na ľahkej dobe toho isté-
ho taktu („trochejská“ rytmika). Takto práve toto zoskupovanie, kto-
ré nachádzame v notách a nazývame obyčajne „autorským“ z veľkej 
časti protirečí myšlienke komponistu, kazí melodickú logiku pasáže, 
okliešťujúc taktovými čiarami raz chvost, inokedy hlavu jednotlivých 
jej motívov alebo ich vtláča do Prokrustovho lôžka rovnomerných 
notových skupín. Neskúsení žiaci, ktorí sa nedokážu orientovať vo 
vnútornej stavbe napríklad takýchto miest: 
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198| J. S. Bach: Prelúdim DTK I č. 6 

199| J. S. Bach - C. Tausig: Toccata a fuga d mol 

200| F. Chopin: Etuda, op. 10 č. 8

niekedy naivne stotožňujú ich metrický odev s melodickým te-
lom pasáže, ktoré sa skrýva pod ním; no ani jeden, čo len trocha dob-
rý hudobník, sa nikdy nedopustí takej hrubej chyby. 

Oveľa vážnejšia je druhá otázka, ktorá sa týka vzťahu technické-
ho a umeleckého frázovania, toho, čo je niekedy vyznačené oblúkmi 
v notovom texte, niekedy nie je autorom nijako vyznačené, avšak 
vyjadruje v každom prípade hudobný zmysel pasáže. Pravdaže, ak 
„frázovanie“ ukb-ukb-ukb zameníme frázovaním uk-buk-buk, zmysel 
frázy neutrpí žiadnu škodu; pretože fráza nemá žiadny zmysel. Ale 
hudba, ozajstná hudba má zmysel; nie je to bezvýrazná konštrukcia 
typu lomeného septakordu Petriho, je to výrazná reč. A vo výraznej, 
zmysluplnej reči jedno, či druhé „zoskupenie“ prestáva byť „neutrál-
nym“, stáva sa faktorom, ktorý vplýva na zmysel vyslovovaného. Nie 
je jedno, ako rozdelíme slová a rozostavíme interpunkčné znamien-
ka napríklad v takých frázach ako „popraviť, netreba milosť“, alebo 
„popraviť netreba, milosť!“ (príklad G. E. Konjusa), „a na ústach jeho 
– pečať“, alebo „a na ústach - jeho pečať“ ako čítajú niekedy málo 
gramotní interpreti známu Lermontovovu báseň („Na smrť Puški-
na“). Či sa to isté neprejavuje i v hudbe? Či nekazí preskupovanie 
jej umeleckú logiku, jej emocionálny zmysel? Či sa tento niekedy 
celkom nestráca v dôsledku ostrého kontrastu medzi „technickým“ 
a „hudobným“ frázovaním? Či sa nenadobúda rýchlosť s ľahkosť in-
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terpretácie za cenu premeny hudobnej reči na nezmyselné rapota-
nie? 

Predvídajúc tieto estetické úskalia, Busoni vo svojom výklade 
princípov „technického frázovania“ špeciálne poznamenal, že „hu-
dobné frázovanie“ musí ostať nedotknuté, že technické rozčlenenie 
„má byť počuteľné iba pre interpreta a pri verejnom vystúpení môže 
byť prítomné, vlastne iba myšlienkovo“. Že takáto „dvojakosť mys-
lenia“ je v zásade možná, to dokazuje všeobecne známa schopnosť 
niektorých interpretov venovať potrebnú pozornosť aj metrickej, aj 
motivickej stavbe pasáže, nehľadiac na občasné ostré protirečenie 
medzi jednou a druhou. No podobné „rozdvojenie pozornosti“ sa 
nedarí vždy rovnako ľahko, čoho dôkazom môže byť okrem iného 
i prax samotného Busoniho a jeho školy. 

Naskutku, venujte pozornosť nasledujúcej zaujímavej okolnosti. 
Pri pozornom skúmaní vyššie uvedených príkladov je nápadné, že 
vo veľkej väčšine prípadov „technické preskupenie“ vedie k presu-
nutiu začiatku frázy na ľahkú, a jej konca na ťažkú taktovú dobu, čo 
dodáva pasáži náležitú energiu a spád. Také „jambické“ frázovanie 
je veľmi príbuzné duchu Bachovej a Lisztovej hudby; v ich dielach 
takmer vždy pomáha odhaliť melodický podtext, vnútornú stavbu ich 
hudobných myšlienok, to znamená, súhlasí s umeleckým frázovaním 
(pozri príklady 172, 199 a iné). No nie všetci skladatelia mysleli „jam-
bicky“; Chopinova hudobná reč je napríklad skôr „trochejská“. Inými 
slovami, pri interpretácii jeho diel sa technické frázovanie väčšinou 
dostáva do protirečenia s umeleckým. Či sa v tom azda neskrýva jed-
na z príčin javu, že v Busoniho a Petriho interpretácii zneli tak pre-
svedčivo, prirodzene Bachove a Lisztove diela, pokým z ich interpre-
tácie mnohých Chopinových diel, pri všetkej technickej dokonalosti, 
s akou hrali napríklad jeho etudy, predsa len ostával dojem určitej 
umelosti, „nehodnovernosti“, akéhosi násilia na umeleckej vôli skla-
dateľa (spomeňte si hoci len na zdôraznené koncovky pasáží v etu-
dách op. 25 č. 6 a op. 25 č. 9 u Petriho)? 

Je očividné, že k „technickému frázovaniu“ možno pristupovať 
bez akéhokoľvek nebezpečenstva iba v tých, inak veľmi častých prí-
padoch, kde sa toto kryje s umeleckým frázovaním, alebo mu aspoň 
neprotirečí. V ostatných prípadoch však možno preskupovanie vyu-
žívať - ak treba - iba veľmi obozretne a s mierou, či iba ako dočasný, 
výsostne „pomocný“ prostriedok v určitej pracovnej etape. Inými slo-
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vami, „technické frázovanie“ nie je panaceou63 vhodnou pre všetky 
prípady pianistického života, ktorá by sa dala používať bezmyšlien-
kovite v každej pasáži, ale je pracovným postupom, ktorý je potrebné 
použiť v práci na správnom mieste rozumne, riešiac otázku v každom 
prípade jednotlivo, individuálne. Ale či vari nemôžeme to isté vyslo-
viť bez výnimky o všetkých pianistických postupoch? 

KAPITOLA 28 
V rade ostatných kapitol sme hovorili o vývine zručnosti. No 

zručnosť ešte nie je virtuozita. Na klavíri možno hrať veľmi rýchlo 
a predsa ešte nebyť virtuózom. Pod pojmom virtuozity (z latinského 
virtus = statočnosť, udatnosť) treba chápať nielen rýchlosť, zreteľnosť 
a presnosť hry, ale aj odvahu, smelosť, strhujúcu šikovnosť „vrhu“. 
Virtuózne zahrané miesto, to nie je neporiadne a ľahostajné pobe-
hovanie, „prechádzka“ po klávesoch, ale prudká pasáž „s adresou“, 
vrhnutou ako kameň z praku na určitý „cieľ“: Dobrými príkladmi sú 
autorské interpretácie známe z gramofónových nahrávok nasledujú-
cich miest z Rachmaninovho Druhého koncertu a Polky. 

201| S. Rachmaninov; Koncert c mol, 3. časť 

63 panacea - z gr. - údajný všeliek alchymistov (pozn. prekladateľa).
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202| S. Rachmaninov: Polka [Allegretto] 

Vypracovanie týchto kvalít, vypracovanie virtuóznych zásad tvo-
rí zvláštnu, takmer vždy nedoceňovanú, v skutočnosti však veľmi 
dôležitú úlohu v procese pianistickej prípravy. V podstate ide o „zva-
renie“ niekoľkých rýchlo sa striedajúcich polôh v automatizovaný ce-
lok, podriadený jednému vôľovému impulzu. Prebieha to takto: keď 
je pasáž už dostatočne „prepracovaná“ obvyklými spôsobmi a začína 
sa dariť v dosť rýchlom tempe, pokúste sa raz-dva nie „prebehnúť“ 
ju, ako ste to robili prv, ale takpovediac, „vrhnúť“ ruku naraz na celú 
pasáž, jedným švihom ju prehnať po celej klaviatúre a „vohnať“ ju 
do „cieľa“. Pritom je však nevyhnutné zachovať isté podmienky. Pre-
dovšetkým si treba pokojne sadnúť, uvoľniť svaly, vytvoriť rovnováhu 
nervovej sústavy, vyhnať z nej všetky zvyšky predchádzajúcich vzru-
chov. Potom sa dobre „sústrediť“, upriamiť celý organizmus na nasle-
dujúci „vrh“, v myšlienkach ho niekoľkokrát uskutočniť pri súčasnej 
vonkajšej nehybnosti, ale nie napätí! Pomaličky celkom zamrieť, ako 
mačka pred skokom - predovšetkým bez myšlienkového napätia, ale 
v plnej pohotovosti k nemu - dva-tri razy s neveľkými prestávkami 
dať „skúšobný povel“ („pripraviť sa“ – „späť“) a napokon. v určitom 
okamihu skočiť. 

Vykonajte to a nenáhlite sa! Neskáčte prv, kým nepocítite, že ste 
pokojní a „sústredení“, že sa vaša nervová sústava dobre pripravila 
na skok; inakšie sa tento stane iba pokusom s nevhodnými prostried-
kami, povedie iba k nervovému zlyhaniu, k diletantskej, ale nie virtu-
óznej smelosti. 

Prvé „dejstvo“ – „zameranie“ na cieľ sa skončilo; nastupuje druhé,
centrálne - samotný „vrh“. Tu je najdôležitejšie bezvýhradné zamera-
nie vedomia a pohybu do jedného bodu - do „adresy“ pasáže; výbuš-
ná energia okamžitého „náboja“ ako blesk; hlavné je – „vrhnúť sa“ 
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strmhlav k cieľu, bezhlavo, ozlomkrky, bez zastavovania, „neopravu-
júc“, nezdržiavajúc tempo pred ťažkými intervalmi, iba tak v behu 
vletieť do „cieľa“, „vrútiť“ sa do posledných klávesov pasáže - alebo 
kamkoľvek vedľa. A hoci tieto slová môžu vyvolať rozpaky, opakujem 
a zdôrazňujem so všetkou rozhodnosťou: raz začatý „vrh“ treba do-
viesť tak ako je začatý - do konca, ak by sa „po ceste“ udialo čokoľvek, 
to znamená, ak by ruky „skĺzli“ kamkoľvek a „nevošli“ do zakončenia 
pasáže. Inakšie je celý trik odsúdený na neúspech. Pretrhnutý, alebo 
hoci iba niekde trocha zadržaný „vrh“ naučí všeličo, okrem... vrhu; 
v tomto prípade sa „výchova impulzu“ neuskutočnila. 

Avšak to nie je všetko. Aby sme prácu doviedli úspešne do kon-
ca, je potrebné ešte zahrať - a dobre zahrať - tretie „dejstvo“ (ktoré 
by bolo možné nazvať „upevnením výsledkov“). Dospejúc k záveru, 
na tie či oné klávesy, je nevyhnutné na tom istom mieste okamžite 
znovu ako na začiatku, pred vrhom, zamrieť bez pohybu - práve tam, 
kde sa všetko skončilo (nezávisle od toho, či sú to správne, alebo cu-
dzie klávesy v porovnaní s adresou vrhu), a presne v tej polohe rúk 
a tela, ako sa to podarilo, bez akýchkoľvek opráv: zamrieť, bez pohnu-
tia, ani brvou nemihnúť, nieto prstom, iba nepozorovateľne uvoľniť 
svaly, ako pred fotografom v momente, keď tento povie: „snímam“. 
Iba po jednej-dvoch sekundách, čo váš mozog urobí presnú „snímku“ 
záverečnej polohy vášho tela, polohy, ktorá často ohromuje i samot-
ného hrajúceho - napríklad takmer ležiac hruďou na hornom registri 
klaviatúry s rukou vyvrtnutou takmer naopak, možno sňať ruky z klá-
vesov, „voľne“ si sadnúť a zamyslieť sa nad tým, čo sa vlastne odo-
hralo a ako ste sa ocitli tam, kde ste sa ocitli. Ak by sa zmenila hoci 
len nepatrne „záverečná poloha“, ktorú je dôležité vziať do úvahy pri 
nasledujúcej práci na pasáži, skôr, ako ju stihne mozog zafixovať, po-
tom sa už „neobjaví v ohnisku“, vyprchá z nášho vedomia, rozplynie 
sa ako sen, ktorý sme nestihli „zachytiť“ a zapamätať si ho v okamihu 
prebudenia. 

Pokiaľ ide o „kódu“ vašej skúsenosti či zhrnujúce úvahy, treba 
predpokladať, že nebudú veselé. Sotva vás čaká na prvý raz úspech; 
zorientujúc sa v tom, čo ste vykonali, skôr sa presvedčíte, že „vrh“ sa 
vám podaril za cenu poriadnych „krkiev“ a „mazania“ v strede, ba 
dokonca i na konci pasáže. Neochabujte, neklesajte na duchu, ale 
po zvážení všetkých chýb a po chvíli oddychu znova sústreďte sily 
a zopakujte pokus. Len to nerobte ihneď po skončení prvého poku-
su: nenapodobujte príklad žiakov, ktorí sa snažia chytro „zatrieť“ ne-
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úspech a hneď, bez meškania „opraviť“, „zotrieť“‚ falošné noty. „Zma-
zať“ neúspech nie je možné, ba je to i zbytočné; naopak, treba sa 
v ňom plne a jasne zorientovať. Ponáhľať sa s opakovaním - nielenže 
to prekáža, ale nevytvára ani možnosť vhodným spôsobom pripraviť 
nový pokus, čo má isté následky. Pri ďalšom neúspechu sa žiak väč-
šinou dáva strhnúť stále horúčkovitejším, nepretržitým „atakovaním“ 
nedariaceho sa problému, v márnej nádeji dobyť ho nejako „útokom“ 
(toto slovíčko používajú študenti!), „na hurá“, zlým „prístupom“, na-
priek tomu naostatok iba vyčerpá nervovú sústavu, nepretržitými po-
pudmi dezorganizuje, znemožní normálny rytmus psychických pro-
cesov, kladie pevný základ tej zmätenej a špinavej lži-technike, pred 
ktorou autor už niekoľkokrát varoval mladých pianistov. 

Aby sme sa tomu vyhli, je potrebné medzi opakovania „útoku“, 
presnejšie medzi koncom jedného a začiatkom nasledujúceho „vrhu“ 
vsunúť dostatočný časový interval, počas ktorého by sa svaly uvoľnili 
a pohybové centrá nervovej sústavy by sa dostali do útlmu. Nový 
pokus treba začínať každý raz od začiatku, od „prvéhu dejstva“, nie 
prv, kým sa v nervovej sústave „vybitej“ z predchádzajúceho „vrhu“, 
neobnoví nový „náboj“. Nebude chybou, ak sa spočiatku na všetky 
tieto „pokusy“ minie dosť času: Leschetizky považoval za normálne, 
ak z hodiny, ktorú pianista venuje technickej práci, hrá fakticky spo-
lu iba dvadsať minút, ponechávajúc zvyšných štyridsať minút „ml-
čanlivej a sústredenej práci vedomia“64. Počiatočná dĺžka prestávok 
medzi „vrhmi“ sa neskôr vráti s úrokmi a okrem toho, spolu s mierou 
osvojovania si pasáže, sa budú stále viacej skracovať, kým sa nepri-
blížia až k nule, to znamená k takému bodu, keď nielenže plne ovlád-
nete daný „vrh“, ale budete schopní uskutočniť ho aj niekoľkokrát 
za sebou. 

Opakujúc teda študovaný „vrh“, treba to robiť rozumne - s dosta-
točnými prestávkami medzi „útokmi“. Ale ani také opakovanie „vr-
hov“ nemožno zneužívať. „Zvarovanie“ polohy sa nepodarí naraz, 
na jedno posedenie: na to treba čas, trpezlivé striedanie „skúšok“ 
a „šitia“, „horúcej“ a „chladnej“, rýchlej a pomalej práce. Ak „vyskú-
šame“ dva-tri razy študovaný vrh, treba sa potom vrátiť k pomalému 
„šitiu“ a dôkladne popracovať na miestach, ktoré „nevyšli“, na oprave 

64 Jenkins, C.: Theodore Leschetizky. The Musical Times 1930 june. Cit. podľa knihy Ale-
xejeva, A.: Russkie pianisty, Muzgiz, Moskva-Leningrad 1948. 
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nedostatkov, ktoré sa odhalili pri previerke „v tempe“. Iba po istom 
čase sa možno odhodlať na „novú skúšku“, ktorej výsledky poskytnú 
opäť materiál na ďalšiu pomalú prácu. A tak - niekoľkokrát: 

„... Kypieť, horieť - a zhasínať, 
a znova horieť, a znova chladnúť“...

(Nekrasov) 

Iba pri takej kombinácii pomalej a rýchlej hry sa vypracúva 
ozajstná virtuózna technika. Iba v nej spočíva protijed proti remesel-
nej technike, ktorá sa chráni pred každým „rizikom“, opiera sa iba 
o pomalé štúdium, ako aj proti diletantskej technike, ktorá je nevy-
hnutným dôsledkom zneužívania rýchlych „rozbehov“ a nedoceňova-
nia pomalej hry. 

Keby som však akokoľvek zdôrazňoval dôležitosť dôkladného po-
malého „prečisťovania“ pasáže od „špiny“, ktorá sa v nej objaví pri 
pokusoch o interpretáciu „vrhom“, predsa len viem, že sa nájde dosť 
študentov a pedagógov, ktorých naľaká tento navrhovaný spôsob „vý-
chovy virtuóznych návykov. „Dovoľte“ - povedia takí študenti, alebo 
pedagógovia - vykrúcaj sa ako chceš - veď predsa radíte chvíľami „vr-
hať“ sa do pasáže a pritom „bezhlavo“, to znamená vedome, smerovať 
k tomu, aby ruky „skĺzli z potrebných klávesov a „dorazili“ už vôbec 
nie tam, kam treba: píšete, že sa treba vraj „vrhnúť“ na posledné 
klávesy pasáže, „alebo kamkoľvek vedľa“. Inými slovami, dovoľujete, 
ba priam radíte hrať špinavo, brať falošné noty. No ako je to možné? 
Veď virtuozita, za ktorú toľko horlíte, to nie je iba zručnosť a „sme-
losť“, ale i presnosť. Čo sa stane s presnosťou, ak si žiak navykne 
hrať neporiadne, „ako príde“, navykne si strpieť falošné noty? Pravda, 
načo skrývať, stáva sa, že žiak a nielen žiak zahrá falošnú notu, ba 
„zmaže“ i celú pasáž. Ale veď to je nešťastná náhoda, chyba, ktorej 
sa každý normálny pianista bojí ako ohňa, vari najviac zo všetkého 
na svete. Snažíme sa prekonávať také chyby, odučovať žiaka od ne-
čistej hry, vy jej však priúčate. My hovoríme žiakovi: „nikdy nehraj 
rýchlejšie, ako môžeš; nech je to pomalé, len aby to bolo čisté“. Vy 
hovoríte: snaž sa hrať rýchlejšie, ako môžeš, nech to bude nečisté, 
len aby to bolo rýchle“. Či je to rozumné? Či to nie je chyba, ktorej sa 
treba predovšetkým a najviac zo všetkého pri práci vyhýbať? 

Nemyslím si, že chyba takéhoto druhu, čiže neúmyselne zahraná 
falošná nota je tým, čoho sa treba počas práce za každých okolností 
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vyvarovať. Myslím, že takýto názor na chybu je vlastne chybou. Som 
presvedčený, že zveličený strach zo zachytenia nepatričného klávesu 
značne škodí žiakovi počas práce, prekáža mu dosiahnuť ten stupeň 
virtuozity, ktorý je plne v jeho silách. Myslím, že za určitých okolnos-
tí sú takéto prehrešky v práci nielen prípustné, ale dokonca želateľ-
né, že sa ich teda nemusíme obávať, ale dokonca sa o ne treba snažiť, 
takže to nebude vadiť, ba naopak, pomôže to k presnosti nasledujúcej 
hry: pretože cesta k presnosti vedie cez chyby.

KAPITOLA 29
Čo je lepšie - úspech, alebo neúspech? Zvláštna otázka! - pokrčí 

plecami čitateľ. Avšak v skutočnosti táto otázka nie je taká jasná, ako 
sa javí na prvý pohľad. Je napríklad dobre známe, že stály úspech 
skrýva v sebe často nebezpečné následky - namyslenosť, „závraty 
z úspechov“, človek sa vnútorne „demobilizuje“, zabúda, že „sláva - to 
je neprestajné úsilie“ (Jules Renard), stáva sa menej náročný k štýlu 
svojej práce, začína príliš veriť v seba, v svoju „hviezdu“. Preto sa 
v úspechu na každom kroku skrýva zárodok budúcej porážky: stačí si 
pripomenúť klasický príklad Napoleona. 

Naopak, neúspech často „otrasie“ človekom, priťahuje ho a pre-
búdza v ňom driemajúce sily a schopnosti, ktoré sú potom prameňom 
skvelých víťazstiev. 

Ľudová múdrosť od nepamäti učí: úspech je nepriateľom, ne-
úspech - priateľom človeka. Čínsky mudrc Lao Tsi ešte pred dveti-
síc rokmi tvrdil: „V nešťastí žije šťastie, v šťastí sa skrýva nešťastie“. 
„Za blahom v stopách idú smútky, smútok však je radosti záruka“, 
- spieva Bajan v „Ruslanovi a Ľudmile“. Ellinský strach pred neustá-
lymi úspechmi je vyjadrený v legende o Polikratovom prsteni. „Zošli 
nám, bože, biedu pre náš úžitok“ - vraví talianske príslovie, ktoré ob-
ľuboval Benvenuto Cellini. 

Tieto zdanlivé paradoxy potvrdzuje skúsenosť mnohých múd-
rych ľudí, veľkých majstrov najrozličnejších povolaní. „...Nebojím sa 
neúspechov a nešťastí... bojím sa úspechov a šťastia...“ píše v románe 
„Kto je vinný“ Vladimírovi Beltovovi jeho vychovávateľ.65 „Nič nevy-
siluje umelca, vojvodcu, nositeľa moci viacej, ako neustály úspech“ 

65 Gercen, A. I.: Izbr. sočinenia. Gostizdat. Moskva 1937, s. 47. 
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- prehlásil Stefan Zweig.66 „Dovoľte, aby som vám povedal toto, - píše 
jednému zo svojich adresátov A. M. Gorkij - najlepším priateľom 
a učiteľom človeka... sú práve – neúspechy... vravím to celkom vážne, 
s plným presvedčením... Nie je to afektovanie, ani póza: je to prosté 
a jasné uvedomenie si faktu“. „Neúspechy sú strážnymi anjelmi spi-
sovateľa“, vraví Gorkij v inom liste. 

K tým istým záverom dochádzajú predstavitelia dvoch, možno 
povedať protikladných pólov kultúry - vedci a športovci; jedni i druhí 
sa takmer radujú z neúspechov a chýb, v každom prípade vidia 
v nich najlepšiu školu majstrovstva. Podľa názoru akademika Pav-
lova, správne pochopená chyba je najsprávnejšou cestou k objavu. 
„Chyba? To je dobre! To je veľmi dobre!“ - zvolal Mičurin v rovno-
mennom filme Alexandra Dovženka. „Robiť chyby je potrebné, jasné? 
presviedča svojich spolupracovníkov inžinier Platonov v hre S. Aleši-
na „Sama“, - čo sa všetci bojíte omylu? Takto nič súce neurobíme“.67 
„Odrazovým mostíkom budúcich úspechov“ nazýva porážku zname-
nitý bežec Vladimír Kuc: „Neúspech mobilizuje, núti brúsiť majstrov-
stvo“.68 Pre slávneho šachistu M. M. Botvinnika boli prehrané partie 
vždy „dobrou školou“, najlepším materiálom na analýzu, „najcennej-
šími hodinami zdokonaľovania sa v šachovej hre“; najplodnejšie je 
„učiť sa na vlastných chybách“.69 

Doslova to isté tvrdila svojim žiakom herečka V. V. Samojlova-
Mičurina: „Nebojte sa chýb! Na chybách sa vlastne učíme“.70 „Dra-
hocenné sú iba chyby píše v jednom liste skladateľ Ljadov - iba ony 
hromadia múdrosť. 71 

Medzi uvedenými citátmi nie sú výroky hudobníkov-interpre-
tov. Avšak ich skúsenosť sa v týchto otázkach nerozchádza so skú-
senosťou spisovateľov a skladateľov, šachistov a vojvodcov, vedcov 
a hercov. Na dôkaz toho by sme mohli uviesť medzi interpretmi vari 
široko populárne „zvláštne znamenie“, podľa ktorého úspešná skúška 
sľubuje neúspech na koncerte, avšak neúspešná skúška vytvára ná-
dej na úspešnosť nasledujúceho vystúpenia. Treba povedať, že toto 

66 Zweig, S.; Izbr. sočinenia, Xl. diel, Vremia. Leningrad 1932, s. 89. 
67 „Teatr“ 1956, č. 8, s. 19. 
68 Literaturnaja gazeta, 13. 9. 1958. 
69 Levin, K., Botvinnik, M.: “Fiskuľtura i sport”, Moskva 1951, s. 9, 14, 21, 37. 
70 Glama-Meščerskaja, A. J.: Vospominanija: Iskusstvo, Moskva-Leningrad 1937, s. 25. 
71 Zborník A. K. Ljadov, Petrohrad 1916, s. 88. 
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pozorovanie má isté odôvodnenie. Úspešná skúška občas nielenže 
oslabuje pracovnú ostražitosť interpreta, zasieva doň nebezpečné se-
bavedomie, ešte horšie je to, že ho nesprávne orientuje pred začiat-
kom i počas vystúpenia. „Od dobrého dobra nečakaj“ - vraví naše prí-
slovie; a nakoľko skúška prebehla „dobre“, interpret sníva iba o tom, 
ako večer na koncerte zopakuje rannú interpretáciu, zahrá práve tak 
ako na skúške. Inými slovami, cieľ, ku ktorému sa umelec vždy upie-
ra, ocitá sa za ním; namiesto toho, aby sa interpret na pódiu duševne 
sústredil na vábivú diaľavu, po celý čas akoby sa obzeral ponad plece 
na to, „ako to bolo“. A pretože zopakovať to, čo bolo, chytiť za chvost 
včerajší deň je v umení ako aj v živote nemožné, čím starostlivejšie sa 
snaží koncertujúci pripomenúť si a predniesť všetky detaily poslednej 
interpretácie, tým bezpečnejšie sa sám odsudzuje na opodstatnenú 
tvorivú prehru. 

Všetko to však uvádzame vôbec nie na obranu žiackych povier 
alebo mystických teórií o fatálnej nevyhnutnosti neúspechov po úspe-
choch, či naopak. Úspech vôbec nie v každom prípade, sťa osudový 
obraz, vlečie za sebou neúspech; skrýva v sebe iba také potencionál-
ne nebezpečenstvo. Jeho realizácia závisí od povahy človeka, od jeho 
vzťahu k úspechu, ktorý ho „postihol“. Kto nedoceňuje toto nebezpe-
čenstvo, poddá sa, podobne ako Gogoľov Čartkov „ľahkému životu“ 
v umení, ten naozaj riskuje, že úspech mu pretečie pomedzi prsty, že 
sa dostane do nezávideniahodnej situácie onej björnsonovskej hrdin-
ky, ktorá v odpovedi na otcove rozpačité slová: „Veď sme mali úmy-
sel cestovať ďalej“ sarkasticky poznamenáva: „Úmysel - áno! Úmy-
sel odcestoval ďalej, ale my sme ostali v Kodani“.72 Kto však chápe, 
že úspech vyžaduje dvojnásobnú pozornosť, dvojnásobnú náročnosť 
k sebe, kto i po úspešnom vystúpení nespočinie na vavrínoch, ale za-
čína usilovne a neľútostne „čistiť“ svoju hru, ako to robili Rachmani-
nov, Busoni a iní veľkí majstri pianistiky, kto - pamätajúc - že „dobré 
je nepriateľom lepšieho“, nepridržiava sa nadobudnutého „dobrého“, 
ale - ak treba - odvážne zavrhuje akékoľvek dosiahnuté „dobré“ vo 
večnej snahe ísť vpred, v neustálom hľadaní „lepšieho“, ten sa neľaká 
žiadnych „zvláštnych znamení“, pre toho je úspech bezpečným. 

Na druhej strane, nie každý neúspech sľubuje následný úspech. 
Je to podmienené predovšetkým tiež tým, ako sa človek stavia k svoj-

72 Björnson, B.: Keď kvitne mladé hrozno. 2. dej. Moskva 1910, s. 246. 
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mu neúspechu, aké poučenia vyvodzuje zo svojej chyby. V jednom 
prípade chyba spôsobuje stiesnenosť, v druhom podmieňuje schop-
nosť. Prvý z týchto stavov je prirodzene neplodný: aký osoh priná-
ša bezradnosť? Iba po analýze neúspechu, pochopiac jeho príčiny, 
dospeješ ku kameňu „múdrosti“, ktorý - podľa Ljadovových slov - je 
živnou pôdou očakávaného úspechu. 

Predpokladajme, že sa učíte skoky v Scarlattiho Sonáte A dur: 

203| 

Desaťkrát po sebe sa pokúšate trafiť z „a“ vo veľkej oktáve na „c3“ 
a každý raz udriete vedľa. V srdci ste presvedčený, že ukončíte prá-
cu na „prekliatom“ mieste: je jasné, že skoky nie sú vaším „živlom“. 
Prečo ste na to prišli? Preto - odpovedáte nahnevane - že nič sa 
nedarí, po celý čas netriafam. Netriafate? A kam triafate? Zvláštna 
otázka! - poviete opäť rozhorčene. Veď vám vravím: nie tam, kam 
treba - na „c3“. A ak už na „d3“, či na „f3“, alebo na „b2“, či to nie je 
všetko jedno? Nie, to nie je všetko jedno. Takže, kam to vlastne tria-
fate namiesto na „c3“ - na „d3“, na „f3“, alebo na „b2“? Neviem, odpo-
vedáte nechápavo, nezbadal som, nevenoval som tomu pozornosť. 
Asi na rôzne miesta. Nie, mýlite sa, mýlite sa práve preto, že ste tomu 
nevenovali pozornosť, predpokladajúc - opäť chybne - že to nemá 
význam. Vypočujte si dobre svoju hru a s údivom zistíte, že z desia-
tich opakovaní ste povedzme sedemkrát trafili na „d“, raz na „e“, dva 
razy na oba tieto klávesy súčasne. Teda vaše netriafania nie sú natoľ-
ko náhodilé, ale sú skôr zákonité, obsahujú vlastný systém: netriafate 
vôbec „na najrôznejšie miesta“, ale každý raz do jednej, relatívne 
úzkej oblasti, ktorá sa nachádza viacej vpravo, ďalej od cieľa (vľavo, 
bližšie - napríklad na „a“, alebo na „b“ dvojčiarkovanej oktávy ste 
netrafili ani raz), ale blízko neho („f“, alebo „g“ trojčiarkovanej oktá-
vy sa nevyskytli vo vašich pokusoch ani raz); a ďalej, i v hraniciach 
tejto oblasti triafate väčšinou (sedemkrát z desiatich pokusov) do ur-
čitého bodu. Inými slovami, v podstate triafate, ibaže nie na „c“, ale 
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na „d“. To značí, že to nie je v tom, že by ste nedokázali trafiť rukou 
do cieľa, že by ste nemali schopnosť presného „pocitu vzdialenosti“ 
(vaše neustále triafanie na „d“ svedčí o opaku), ale v tom, že samotná 
vzdialenosť je v danom prípade „vypočítaná“ nesprávne a jej „projek-
cia“ v pohybových centrách vašej nervovej sústavy vyžaduje neveľké 
„opravy vo výpočte“. Povediac to jednoduchšie, pohyb vašej ľavej 
ruky je trocha širší ako treba; zľahka ho zúžte a vyriešite úlohu, i keď 
nie naraz. 

Je možné, ža spočiatku zúžite pohyb nedostatočne a začnete tria-
fať na „c“ a „d“ súčasne. Ešte pravdepodobnejšie je, že ho zúžite nad-
merne a začnete triafať, napríklad na „h“. V žiadnom prípade nebuď-
te zarmútení; váš nový neúspech je v skutočnosti úspechom, krokom 
vpred v žiaducom ohľade. Je to jav, ktorý delostrelci nazývajú „zastre-
ľovaním“: beriete cieľ „do vidličky“ a zameniac „prelet“ za „nedolet“, 
postupným zužovaním amplitúdy prvého a rozširovaním amplitúdy 
druhého napokon „prikryjete“ potrebný kláves. 

Skoky v Scarlattiho Sonáte sú iba jedným z mnohých príkla-
dov toho, ako sa z „jedu“ chyby získava nad ním víťaziaci protijed. 
V podstate tak isto vyzerá práca i v iných druhoch techniky. Pri práci 
na pasáži, ktorá sa nedarí, je málo iba smutne konštatovať, že táto 
„nevychádza“, „neznie“, „maže sa“, „krčí sa“, prsty „sa zapletajú“, ruky 
„skĺzavajú“ a tak ďalej. Treba presne zistiť, prečo nevychádza, čo ne-
znie, prečo sa krčí, kde „zabieha“, aké prsty sa zapletajú, na ktorom 
mieste sa ruky „skĺznu“ a v závislosti od vyjasňovania sa preniesť bod 
„zapojenia“ impulzu, zmeniť prstoklad, spôsob, polohu ruky, zmenšiť 
jej obrat, vyhladiť „podanie“ prvého prsta, zosilniť, či zoslabiť úder 
iných prstov, vrátiť sa k pomalému prehrávaniu „pletúceho sa“ oh-
nivka, alebo prijať iné potrebné opatrenia. Pritom sa môže ukázať, že 
príčina analyzovanej chyby korení hlbšie, ako ste očakávali, v akomsi 
nespozorovanom celkovom nedostatku vašej techniky, slabosti prstov, 
neekonomičnosti pohybov, ťarbavom podkladaní palca atď.; vtedy 
prerastie práca na odstránení čiastkovej chyby, prirodzene, do práce 
na vyklčovaní odhaleného „koreňa“, to značí na zdokonaľovaní vašej 
celkovej techniky. 

Treba presne zistiť, prečo pasáž nevychádza, na ktorom mieste 
„skĺzajú ruky“... Urobiť to nie je ovšem vždy také ľahké, ako to vyze-
rá. Spomínam si napríklad, ako som v mladosti študoval Paganiniho-
Lisztovu šiestu etudu „Tému s variáciami“, ktorej finále začína nasle-
dujúcou pasážou: 
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Istý čas som sa nijako nedokázal vyrovnať s touto pasážou. 
V mierne rýchlom pohybe sa mi darila, ale akonáhle som sa pokúsil 
o rýchlejšie, naozaj virtuózne tempo, opakoval sa jeden a ten istý jav: 
prvá polovica prebiehala dobre, ale v druhej polovici, keď sa pohyb 
nahor mení na pohyb nadol, pravidelne som kdesi „vyletel“ a všetko 
sa skončilo strašnou mazanicou na susedných klávesoch. Prečo som 
„vyletával“? Kde k tomu dochádzalo? Na rôznych miestach, alebo 
každý raz na jednom a tom istom mieste? Moje pokusy „vypozoro-
vať“ to ostávali dosť dlho bezvýsledné. Pri hre pasáže v tempe, „vr-
hom“, našiel som sa až dole na susedných klávesoch prv, kým som 
stihol zistiť, ako sa to stalo; môj sluch registroval iba to, že pri pohybe 
nadol hrám spočiatku čisto, ale „potom“ špinavo, no kde konkrétne, 
od akej noty sa „čistota“ mení na „špinu“ - zachytiť tento okamih sa 
mi nijako nedarilo. No ak som pri „návrate“ pasáže zhora nadol hoci 
iba málo, celkom máličko zdržal niekde tempo, aby som sa mohol 
lepšie „prizrieť“, čo sa tam deje, tu... sa nedialo nič a ja som „šťastne“ 
previedol pasáž cez úskalie do konca, bez jedinej falošnej noty. Inými 
slovami, v prvom prípade sa chyba objavovala, no dokázala sa mih-
núť tak rýchlo, že unikla mojej pozornosti; v druhom prípade mojej 
pozornosti nič neuniklo, no zato chyba sa ani neobjavila na scéne. 
Chren nie je sladší ako reďkovka. Moril som sa, veľa som sa moril 
s touto úlohou. Už sa mi začala javiť nepolapiteľná chyba takmer ako 
živá bytosť, maličká, ale zákerná, ktorá sa hrá so mnou na mačku 
a myš, sedí na postriežke a sliedi; pokiaľ som v strehu, neukazuje sa, 
no len čo sa trocha oslabí moja pozornosť, tu i tu preletí mi popred 
nos a znova sa skryje, posmieva sa mi, podpichuje: poď - chyť ma! No 
čože, keď hrať sa, teda hrať. Začal som sám so sebou chytračiť, „kla-
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mať“ chybu, to značí vlastne, svoje vlastné „podvedomie“, klásť jej 
„pascu“: nebudem, vravím si, hrať teraz pasáž rýchlo, zahrám ju po-
maly - a náhle sa do nej naplno „vrhnem“! A čo myslíte? Urobil som 
to dva-tri razy, každý raz náhle, „neočakávane“ i pre seba - a pristihol 
som napokon chybu „na mieste priestupku“, „prekvapil“, „pribuchol“ 
som ju prv, ako stihla „zmiznúť zo scény“. Vysvitlo, že všetko to spo-
čívalo v jednom obrate ruky z 

205|     do  206| 

    

Po celý čas som netriafal túto terciu (c-e) a tým som posunul vý-
chodiskový bod celého nasledujúceho odseku: 

207| 

ktorý som „kotúľal“ v podstate správne (to znamená v zmysle po-
hybov, „pocitu vzdialenosti“), ale takpovediac po posunutých koľajni-
ciach. Stačilo iba upriamiť pozornosť na tento obrat, „vypracovať“ ho, 
naučiť sa triafať terciu c-e a všetko ostatné si stalo samočinne pevne 
„na svoje miesto“. 

Z tohto príkladu vidieť, aká „prefíkaná“ je niektorá chyba, aké 
ťažké je „chytiť ju“, aká musí byť pritom ostrá sluchová pozornosť, 
napätá analytická „pružnosť“ vedomia. Výcvik týchto vlastností je 
jedným z dôležitých vedľajších výsledkov lovu na chyby metódou 
„vrhu“. 

KAPITOLA 30 
Ťažkosti, ktoré sme práve opísali, sú nevyhnutnými spoločníkmi 

„poľovačky na chyby“. Ale tvorili by iba polovicu problémov, ak by 
chyba nemala mocného spojenca, ktorý jej všemožne pomáha vyhnúť 
sa našej pozornosti. Tento spojenec - to sme my sami, náš vlastný 
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ochranný reflex, inštinkt sebazáchovy, ktorý, ako je známe, často pô-
sobí na škodu človeka, privádza ho k omylu. Je to tá istá sila, ktorá 
klame letca pri slepom lete, nahovárajúc ho, aby postupoval proti 
údajom prístrojov, a u cyklistu-začiatočníka vyvoláva pocity, ktoré tak 
obrazne a zábavne vykreslil veľký americký humorista: 

„Preto, aby som obsedel na mieste, žiadalo sa odo mňa veľmi 
veľa a vždy čosi priamo proti prirodzenosti... Napríklad, ak sa mi po-
darilo padať napravo, podľa prirodzenej reakcie som otáčal prudko 
riadením naľavo... Pravidlo vyžadovalo opak; predné koleso treba vy-
točiť na tú stranu, kam padáte. Keď vám to hovoria, býva ťažké tomu 
uveriť. A nielen ťažké, priam nemožné, pretože to protirečí všetkým 
vašim predstavám. A urobiť to je ešte ťažšie, i keď veríš, že je to po-
trebné, tu nepomáha ani viera, ani vedomosti, ani najpresvedčivejšie 
dôkazy...73 

Niečo podobné pociťuje i mladý pianista vychovaný na prísnych 
pravidlách, ak ho nahovárame odvážiť sa na drzý „vrh“. „Uveriť je 
ťažké a urobiť ešte ťažšie“. Panický strach zo „zmazania“, „netrafe-
nia“, natoľko ovláda psychiku takého pianistu, že i keď sa rozhodne, 
v poslednom momente pred samotným „úderom“ - a to už v „lete“ 
- približujúc sa k „nebezpečnému miestu“, mimovoľne sa zachveje, 
„obráti riadenie naľavo“, „pre istotu“ na istý zlomok sekundy zadrží 
tempo. A naozaj, ako sme videli vyššie, na príklade pasáže z Paga-
niniho-Lisztovej etudy a mol, tento zlomok sekundy niekedy stačí 
na to, aby sme „trafili“. Pianista je spokojný: pasáž „vyšla“, zaznela 
„čisto“. Úbohý pianista! Neuvedomuje si ani, že sa nemá z čoho ra-
dovať, že takéto „triafanie“ sa rovná iba sebaklamu. Vyhol sa menšej 
chybe za cenu oveľa väčšej. Neuchránil sa pred chybou - uchránil 
chybu pred sebou. 

Naozaj, v čom spočívala úloha? V tom, aby sme chybu „zachytili“ 
a po zachytení ju „zničili“. Podarilo sa to? Nie, nepodarilo. Chybu sme 
nechytili, pretože zadržaním tempa sa vôbec „neobjavila na scéne“. 
No ak nie je zachytená, nemôže byť ani „zničená“. To teda znamená, 
že ďalej žije v „zálohe“, pripravená „vyskočiť“ odtiaľ v ktoromkoľvek 
momente. Táto potencionálna hrozba neustále visí nad interpretom 
a v okamihu príchodu na pódium je schopná zničiť nielen to miesto, 
ale často i celý koncert. Pretože i keby bol interpret akokoľvek statoč-

73 Twain, M.: Skrotenie bicykla/Poviedky. Gostizdat, Moskva 1943. 
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ný, akokoľvek by si dôveroval, že z tohto miesta alebo z týchto miest 
si nič nerobí, - veď mu „vyšli“, a nie raz, ale doma! - predsa len kdesi 
v hĺbke duše smutne cíti, že sám seba klame (veď „vychádzali“ iba 
v „zadržanom“ tempe!), že v skutočnosti sa cíti na týchto miestach 
neisto, neslobodne, bojí sa ich. Okrem toho strach rodí trému (Hof-
mann správne považuje za jednu z jeho hlavných príčin „nečisté sve-
domie“ hrajúceho), neumožňuje sústrediť sa na to, čo sa žiada v da-
nej chvíli: myseľ „zabieha“ ustavične nepokojne vpred za mihajúcim 
sa „nebezpečným“ bodom. Interpretácia sa stáva neplnohodnotnou, 
nadmerne „opatrnou“ v tempe a charaktere; veľmi stráca na jasnosti, 
lesku, virtuóznom zápale. Ak však interpret v zápale zrýchli tempo 
a riskuje „vrhnúť sa“ do pasáže, potom má šancu deväť k desiatim, 
že sa taký „vrh“ nepodarí: hrajúci sa potkne o tú istú chybu, ktorej sa 
„šťastne“ vyhol pri práci na tomto mieste. Chyba, ktorú pianista počas 
práce „nezmazal“, „ničí“ pianistu počas vystúpenia. Nielenže kazí, 
ale niekedy - a najmä ak nie je sama - vyložene ničí interpretáciu, 
o ktorej hovoríme; oveľa horšie je, že verejný „neúspech“, „krach“, 
väčšinou kruto a nadlho, ak nie aj navždy traumatizuje koncertujú-
ceho, zbavuje ho smelosti, nevyhnutnej istoty i sebadôvery na pódiu, 
zasieva doň strach pred danou pasážou, skladbou, ba i pred pódiom, 
pred verejným vystupovaním vôbec. Možné - no zriedkavé - náhodné 
„triafanie“ na tom nič nemení: je to veľmi málo na to, aby sa hrajúci 
prestal obávať, aby ho prenikla istota, že ťažké miesto zvládol; ak by 
to tak aj bolo a interpret sa nájde, najbližšie opätovné vystúpenie mu 
iste zrazí hrebienok. 

Ako odvrátiť všetky tieto galiby? Ako to urobiť, aby interpretácia 
pritom, že bude virtuózna, bola súčasne aj presvedčivo presná? Aby 
sa každý „vrh“ daril nielen smelo, ale i čisto? 

K tomu vedie iba jedna, vyššie naznačená cesta: „zničiť“ chybu, 
zničiť ju skôr, v zárodku, zničiť samotnú možnosť jej objavenia sa. 
Aby sme „zničili“ chybu, treba ju „chytiť“, ale aby ju bolo možné 
chytiť, treba jej dať možnosť objaviť sa, odhaliť sa. Hľa, prečo som 
v závere 28. kapitoly upozorňoval mladých pianistov, aby sa pri práci 
na ťažkých miestach neľakali chýb, falošných nôt, netriafania, ale na-
opak, hľadali ich, neumožňovali im „skryť sa“, všemožne ich „lákali“ 
z „úkrytov“ na spôsob toho znamenitého letca, ktorý, „pripravujúc 
sa na let... nielenže neodháňal od seba myšlienky na možné kom-
plikácie, poruchy, závady, ale naopak, aktívne im kráčal v ústrety, 
starostlivo ich vyhľadával a vopred si načrtával najsprávnejšie opat-
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renia v akomkoľvek nepriaznivom prípade“...74 Tento letec postupoval 
tak, pretože bol vynikajúcim majstrom svojej profesie a ako každý 
ozajstný majster vedel, že každá neobjavená chyba je stálou potencio-
nálnou hrozbou, no každá objavená je odstránením nebezpečenstva. 
„Pravdaže - vraví konštruktér Berežkov v románe Alexandra Beka 
„Život Berežkova“ - nie je veľmi príjemné, keď sa pri skúškach v tvo-
jom stroji čosi láme, no v takých prípadoch si vždy vravím: „Ak by to 
neprasklo dnes, zajtra by sa to rozpadlo počas letu. A teraz vidíme, 
čo je v ňom choré“.75 „Pochopiť, v čom spočíva chyba, znamená... 
navždy sa jej zbaviť“ - ubezpečovala svojich žiakov už spomínaná he-
rečka Samojlova-Mičurina.76 

Teda „aby bolo možné zničiť chybu, musíme ju chytiť, a aby sme 
ju chytili, musí sa objaviť, odhaliť“. Táto sa však odhaľuje (nemáme 
na mysli hrubé, elementárne chyby, ktoré sú zjavné i pri pomalom 
prehrávaní) iba v podmienkach „vážnej“ hry, ako na pódiu, to zna-
mená, v ozajstnom tempe s virtuóznymi „vrhmi“ atď. To znamená, 
že pri práci treba vytvárať také podmienky, chvíľami pripravovať 
„horúce skúšky“ ťažkému miestu. Aby sme sa naučili plávať, treba 
plávať. Ak budeš korčuľovať iba „v kresle“, nestaneš sa korčuliarom. 
Ak matka učí dieťa chodiť, v určitej chvíli odtiahne pridržiavajúcu 
ho ruku. Tak je to i u nás, u pianistov. Ak sa chceš naučiť virtuózne 
„skákať“ - skáč, skáč tak, ako sme to opísali v 28. kapitole – smelo, 
„strmhlav“, odstráň z cesty všetko, všetky „mamine ruky“, „kreslá“, 
barly podpory strachu, ohľadu. Nedaj sa premôcť strachom - preko-
naj ho. Nedaj sa oklamať inštinktom oklam ho ty! „Vrhni sa“ do pa-
sáže ako lev na korisť, opakuj to s prestávkami dvakrát, trikrát, šty-
rikrát, koľko treba, každý raz náhle, inštinktívne a napokon prichytíš 
pri čine samého seba, to znamená chybu. No odvážiť sa na to, kráčať 
proti inštinktu je tažké, ako ostatne i mnoho ďalšieho v umení: nie 
nadarmo sa vraví o „tvorivých mukách“. No dodajme, že „chytením“ 
a dokonca „zničením“ chyby sa práca nekončí. Neverte ihneď vý-
sledku, hľadajte ďalej, usilujte sa urobiť chybu, stavajte sa do nároč-
ky nevýhodných podmienok (nepohodlne som si sadol, ruku som 
„položil“ nie tak, ako treba, vedomie sa nie celkom „sústredilo“), vy-

74 Gallaj, M.: Cez neviditeľné bariéry. (Zo zápiskov skúšobného letca.) Novyj mir 1960,
č. 6, s. 155. 

75 Novyj mir 1956, č. 2, s. 121. 
76 Ako č. 69. 
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skúšajte najnepriaznivejšie varianty, veď s akými len okolnosťami 
sa možno stretnúť na pódiu! Pri takej práci prebiehajú hodiny; ale 
prebiehajú inakšie ako u žiakov v minulosti. Kedysi vraveli žiakom: 
študuj toto miesto hodinu, dve, päť hodín denne, opakuj ho štyridsať, 
päťdesiat, sto ráz za sebou. Teraz sa úloha mení, pozornosť žiaka sa 
fixuje nie na množstvo, ale na kvalitu: necvič toľko hodín, neopakuj 
toľkokrát, ale „bez zbytočného rátania“ (Briusov) dovtedy, pokým sa 
nedarí tak, ako treba. Nuda „vyratúvania“ sa stráca; cieľavedomosť 
každého „útoku“ podporuje neutíchajúci záujem o prácu. Čas plynie 
nepozorovane; s prekvapením zisťuješ, že už tri hodiny cibríš študo-
vané miesto. 

Napokon po stovkách podobných pokusov, ktoré sa striedajú 
s pomalou „korekciou“ odhalených „preklepov“, prichádza chvíľa, 
kedy možno považovať úlohu za vyriešenú: vrh „vychádza“ bezchyb-
ne, vychádza nie náhodne, „násilne“, ale každý raz, dnes i zajtra, 
v akejkoľvek nálade. S prekvapením a radosťou sa presviedčate 
o vlastnej šikovnosti, premkýna vás dôvera vo vlastné telo, prestávate 
sa báť „nebezpečných“ miest, nadobúdate istotu, ktorou sa odlišuje 
„kráľ na pódiu“ (výrok F. M. Blumenfeľda) od nezrelého žiaka, schop-
ného azda zahrať raz to, či ono miesto nie horšie ako známy virtuóz, 
ktorý však neovláda jeho bezpečné majstrovstvo a preto nikdy nevie, 
ako sa mu bude dariť nabudúce. 

Skutočným znakom ovládnutia „vrhu“ je taký stupeň jeho auto-
matizácie, že urobiť pri jeho interpretácii chybu je ťažšie, ako neuro-
biť. Existuje príbeh cirkusového artistu, ktorého číslo spočívalo v tom, 
že bleskurýchlo hádzal okolo ženy, ktorá stála pri stene, množstvo 
maličkých nožov, ktoré sa ženy ani nedotkli, ale triafali tak tesne ved-
ľa jej tela, že keď odchádzala, na stene ostala nožmi obkreslená pres-
ná silueta jej tela. No raz podviedla svojho muža a on si zaumienil, 
že ju zabije, zinscenuje nešťastnú náhodu v aréne: malá nepresnosť 
v pohybe ruky a nôž trafí do srdca zradkyne. Avšak pomstiteľovi sa 
nepodarilo uskutočniť svoj plán: nože vyleteli ako vždy, ruka nedoká-
zala zísť z navyknutej cesty. 

Ak odhliadneme od morálnej stránky veci, uvedený príbeh vy-
tvára predstavu o tom, čo je to majstrovstvo v pohybovej oblasti. 
Podarilo sa neurobiť chybu - to ešte vôbec nie je majstrovstvom, ale 
skôr nebezpečnou prekážkou na ceste k nemu, či šťastnou náhodou. 
Podarilo sa urobiť chybu - to už je vyšší stupeň, určitý výsledok, krok 
na ceste k virtuóznej technike. Nepodarilo sa urobiť chybu - to je 
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najvyšší bod, znak toho, že pianista naozaj ovládol tento motorický 
problém.

Natíska sa tu však ešte jedna námietka. Pripusťme, že pri prá-
ci opísaným spôsobom skutočne objavíme a „zničíme“ isté množ-
stvo možných chýb. Ale či je možné predvídať všetky mysliteľné 
chyby? Či tieto nevznikajú náhodne, na tých najneočakávanejších 
miestach? 

Nesporne, dochádza i k náhodám: prst môže skĺznuť na neoča-
kávanom, úplne jednoduchom mieste. No také chyby sú zriedkavé 
a väčšinou nie veľmi vážne; okrem toho, pretože sú v plnom zmysle 
slova náhodné, takmer nikdy sa neopakujú a vari ani netraumatizujú 
interpreta, nie sú príčinou jeho strachu o toto miesto. Nemali sme 
na mysli tieto menej podstatné, ale nebezpečnejšie chyby, ktoré majú 
tendenciu opakovať sa. Objavenie sa podobných chýb je vždy zákoni-
té a vopred očakávané; predpoklad, že má náhodný charakter, je iba 
ďalšou rozšírenou chybou v oblasti chýb. Pritom - a to je mimoriadne 
dôležité - opakujúca sa nepresnosť sa môže objaviť, ak nemáme vra-
vieť o elementárne nenaštudovaných pasážach, iba na niektorých ur-
čitých (hoci individuálne rozdielnych a pomerne nemnohých bodoch, 
takže „vychytávanie“ všetkých potencionálnych chýb takéhoto druhu 
je celkom možné. Tak napríklad vo vyššie uvedenej pasáži z Paga-
niniho-Lisztovej etudy (príklad 204) sa mi spočiatku videlo, že sa mý-
lim na mnohých miestach; ukázalo sa však, že sa dopúšťam v podsta-
te iba jednej chyby a všetky ostatné pochádzajú z nej a automaticky 
odpadli spolu s ňou. Od tých čias uplynulo už štyridsať rokov, stokrát 
som hral túto etudu na koncertoch a ani raz som sa nestretol na tom-
to mieste s akoukoľvek inou, „náhodnou“ chybou. 

KAPITOLA 31
To, čo sme preberali v ostatných deviatich kapitolách (22 až 30), 

týkalo sa motorickej techniky všeobecne, ale predovšetkým a hlavne 
jednohlasných prstových pasáží. Iných druhov techniky sa to dotý-
kalo iba mimochodom. Avšak tu existujú vlastné, špecifické obtiaže. 
Niektorých z nich sa dotkneme v tejto a v dvoch nasledujúcich kapi-
tolách. 

V terciových pasážach je najdôležitejšie vybrať si dobrý prsto-
klad. Keď som študoval na konzervatóriách a hudobných učilištiach, 
tercie sa hrali takýmito prstami: 
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208| 

Tento prstoklad je dosť rozšírený aj dnes. A pritom je nevhodný 
na virtuóznu interpretáciu. Má nevysoký „tempový strop“, to zna-
mená, že ak ním hráme, nemôžeme dosiahnuť veľmi veľkú rýchlosť. 
Obzvlášť tomu prekáža nevýhodný prenos tretieho prsta, ktorý sa po-
užíva v dvoch terciách za sebou, pričom v prvej, v spodnom, v druhej 
- v hornom hlase: 

209| 

Cieľavedomejší sa mi vidí Busoniho prstoklad: 

210| 

Jeho logiku nepochopíme odrazu; v skutočnosti však je jednodu-
chá a stáva sa jasnou, ak vypíšeme oddelene horný a spodný hlas: 

211| 

212| 
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Tá okolnosť, že každý prst spodného hlasu sa tu striedavo spája 
s rôznymi prstami horného, teda nie vždy s rovnakými, môže byť 
problémom iba pre tých pianistov, ktorí majú slabo rozvinutú takzva-
nú „nezávislosť prstov“. Je to vážny technický nedostatok a preto sa 
žiada náprava práve tu a nie v „konfliktnom“ prstoklade. Tento ne-
dostatok nie je „fyzického“ pôvodu, ako býva zvykom myslieť si, ale 
„psychického“, čo sa veľmi názorne odhaľuje na príklade známych 
cvičení z prvej kapitoly Safonovovej „Novej formuly“, ktoré sú skve-
lým „lakmusovým papierikom“ na odhalenie tohto manka. Tento ne-
dostatok je však v podstate jedným z prejavov širšieho nedostatku 
- neschopnosti myslieť polyfonicky, v niekoľkých hlasoch súčasne. 
Dobrá interpretácia terciových pasáží vyžaduje práve „polyfonické“ 
myslenie - predstavu pasáže nie ako radu „tercií“, ale ako dvoch v ter-
ciách postupujúcich hlasov. Na takúto predstavu sa vzťahuje i Buso-
niho prstoklad - a nie náhodou - žiaci, pre ktorých je tento ťažký, kto-
rí si privykli myslieť v „terciách“, obyčajne sa zle vyrovnávajú nielen 
s terciami, ale i s polyfonickou hudbou. 

Niekedy sa vyčítajú Busoniho prstokladu fyzicky akoby nevý-
hodné kombinácie prstov (napríklad prvého s piatym, alebo druhého 
s tretím v intervale tercie). No podobné kombinácie sú nevýhodné 
iba vtedy, ak sa hrá po starom – „nehybnou“ rukou, (to znamená 
neustále rovnakou horizontálnou polohou zápästia a zaokrúhlených 
prstov). Pritom dnes tak už nikto nehrá. U súčasných pianistov sa po-
loha ruky v procese hry po celý čas mení, záprstie (pozn.: časť ruky 
od zápästia k prstom) sa tu dvíha, tam klesá; v prvom prípade sa ruka 
„stavia“ takmer vertikálne a končeky prvého a piateho prsta sa samo-
činne približujú na vzdialenosť tercie; v druhom prípade sa celá ruka 
„natiahne“ takmer horizontálne a vzdialenosť medzi druhým a tretím 
prstom sa tiež samočinne rozširuje na vzdialenosť tercie. Skúmaná 
námietka je o to zvláštnejšia, že prešlo už viac ako sto rokov od tých 
čias, ako zužovanie a rozširovanie intervalov medzi prstami sa sta-
lo pevnou súčasťou pianistickej praxe: stačí si pripomenúť aspoň 
všetkým známy a veľmi populárny chopinovský prstoklad chromatic-
kých stupníc v malých terciách (pozri nižšie, príklad 213). 

Napokon ešte jedna námietka proti Busoniho prstokladu. Spočí-
va v tom, že prstová poloha sa opakuje nie každých sedem, ale kaž-
dých šesť tercií, v dôsledku čoho na prvú a nasledujúce tercie druhej 
oktávy je vhodný iný prstoklad ako v prvej oktáve. No pianista sa 
nepripravuje na to, aby hral terciové stupnice, ale na to, aby interpre-
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toval tarciové pasáže v skladbách. Tieto pasáže väčšinou nepredsta-
vujú uzavreté stupnice v rozsahu dvoch, troch alebo štyroch oktáv, 
ale úryvky stupníc, ktoré začínajú a končia ich ľubovoľným stupňom 
a zriedkavo sú dlhšie ako v rozsahu jednej až poldruha oktávy, po-
chopiteľne, že vo vzťahu k takýmto pasážam otázka týkajúca sa opa-
kovania rovnakej skupiny prstov má iba scholastický význam. 

Pritom vôbec nepovažujem Busoniho prstoklad v terciách za je-
diný možný alebo najlepší za každých okolností a pre každého pia-
nistu. Sám Busoni ho varioval a v niektorých prípadoch používal 
iné prstokladové postupy. Myslím, že každý premýšľajúci a schopný 
pianista, ak sa stretne v skladbe s ťažkou terciovou pasážou, nebude 
slepo nasledovať určitú schému, ale pohnúc vlastným rozumom a vy-
naliezavosťou môže si vytvoriť svoj individuálne účelný prstoklad 
daného miesta. 

Rozumie sa, že toto tvrdenie sa vzťahuje nielen na diatonické, 
ale i chromatické - veľké i malé tercie. Okrem prekrásneho Chopi-
novho prstokladu pri posledne uvedených 

213| 

s úpravou Moshkowského: 

214| 

poukážem ešte na originálny návrh Godowského, ktorý objavil 
prstokladový „filozofický kameň“ pianistov - spôsob, ako sa vyhnúť 
v chromatickej stupnici v malých terciách dvojnásobnému použitiu 
akéhokoľvek prsta ihneď po sebe: 
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215| 

Tento prstoklad, ako aj Busoniho vyššie uvedený (pre diatonic-
ké tercie), môže na prvý pohľad vyzerať ako nešikovný, nie dobre 
hrateľný. Neunáhlite sa však so závermi. Spomeňte si, že sa za ním 
skrýva skúsenosť jedného z najväčších kúzelníkov klavírnej a najmä 
terciovej techniky v histórii. 

Aj tu všetko závisí od charakteru pohybov. Godowského prsto-
klad počíta so „šepkajúcou“, „kĺzajúcou“ hrou „bezkostnými“ prstami 
pri náklone ruky v smere pohybu, v tomto prípade to znamená na-
pravo, k piatemu prstu. Taký sklon je druhou dôležitou podmienkou 
(po prstoklade) dobrej interpretácie tercií; na tejto podmienke jedno-
myselne trvajú takí majstri ako Godowsky a Busoni. 

Treťou podmienkou je „koncentrácia celej energie na horný 
hlas“ (Busoni) - máme na mysli pohyb nahor - pri nadľahčenom znení 
druhého hlasu, ktorého noty sa dodržiavajú nie celkom do konca, to 
znamená, snímajú sa trocha skôr oproti horným notám rovnakých 
tercií.

 

KAPITOLA 32 
Pri interpretácii oktáv je prvou požiadavkou „pevné“ znenie obi-

dvoch prstov. Avšak to neznamená, že zápästie má byť po celý čas 
„fixované“, tuho upevnené, a úder vertikálny, prísne kolmý na kla-
viatúru. Oktávy skôr treba brať tak, ako radil d‘Albert - trocha zboku, 
takmer v arpeggiu, pričom sa mení horný tón oktávy (v pravej ruke) 
„akoby v najkratší, sluchom nepostrehnuteľný príraz pred dolným 
tónom oktávy“:77 

77 Prokofiev, G. P.: Igra na fortepiano, s. 132. 
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216| 78

V rýchlych stupnicových oktávových sledoch nie je ťažké spozo-
rovať, že tento spôsob je príbuzný, ale nie totožný s tým spôsobom 
interpretácie akordov, o ktorom bola reč v 19. kapitole. Vyvoláva ne-
pretržitý ľahký kolísavý pohyb predlaktia a ruky od piateho prsta 
k prvému a naopak, ktorý pripomína „pozdravné“ zamávanie krídla-
mi lietadla a vytvára dojem oktáv doslova „vytriasaných z rukáva“, 
ktorý mali napríklad poslucháči Antona Rubinštejna. 

Veľkou prekážkou dobrej interpretácie oktávových pasáží so 
striedaním sa bielych a čiernych klávesov je spôsob držať ruku pod-
ľa možnosti na úrovni prvých, to znamená bielych klávesov: oktávy 
sa na nich hrajú pri „normálnej“ horizontálnej a niekedy aj nižšej 
polohe ruky, s neveľkým sklonom od prstov k zápästiu, avšak pri pre-
chode na čierne klávesy sa predlaktie i zápästie dvíhajú a ruka, zá-
prstie a prsty nadobúdajú dosť strmý sklon nadol v opačnom smere - 
od zápästia k prstom. Takto dochádza počas pasáže k neprestajnému 
dvíhaniu a klesaniu celej ruky, čo samozrejme sťažuje a zdržiava in-
terpretáciu. Preto je v takýchto pasážach oveľa účelnejšie orientovať 
sa na čierne klávesy, v ich rovine postaviť a po celý čas držať ruku; 
vtedy v súlade s Busoniho radou a v protiklade k obvyklému žiac-
kemu spôsobu, záprstie sa nachádza v normálnej, viac alebo menej 
plochej polohe pri hre na čiernych klávesoch, kým prechod na biele 
sa dosahuje iba púhym poklesnutím ruky, zväčšením uhla jej sklonu 
bez akejkoľvek zmeny v polohe zápästia a predlaktia. 

Mnohí žiaci nevenujú dostatok pozornosti tomu kam, na ktorý 
bod klávesu udiera prst, hrajú oktávy na bielych klávesoch celkom 
na okraji klaviatúry, ďaleko od čiernych; pri prechode na tieto musia 
žiaci vykonať neekonomicky veľký pohyb - silne posunúť vpred lakeť, 
„zasunút“ ruku do hĺbky klaviatúry, čo vyvoláva nárazy spomaľujúce 
hru a narúšajúce jej plavnosť. Aby sme sa tomu vyhli, oktávy na bie-

78 Tento príklad som prevzal z knihy R. Breithaupta „Die natürliche Klaviertechnik“, 
Leipzig 1927, s. 224, ktorý tento spôsob prvý opísal v literatúre.
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lych klávesoch treba „postaviť“ podľa možnosti čo najbližšie k čier-
nym, a na čiernych podľa možnosti čo najbližšie k bielym; v spojení 
s práve odporúčaným postavením ruky to povedie k zredukovaniu jej 
posunov pri prechode z čiernych klávesov na biele, a naopak, na sot-
va pozorovateľné minimum. 

Akým prstokladom hrať oktávy - to nemá veľký význam. Pri do-
statočne veľkej ruke je vari lepšie používať nielen piaty prst, ale aj 
štvrtý (a ak je to možné i tretí) - najmä na čiernych klávesoch a v le-
gato oktávach (typu strednej časti Chopinovej Etudy op. 25 č. 10). 

Oktávy sú jedným z mála druhov klavírnej techniky, nad ktorými 
pri práci - ako sme tvrdili v 22. kapitole - prináša pomalé štúdium málo 
úžitku. Používame ho iba pri počiatočnom osvojení si textu a občas 
kvôli previerke, „prečisteniu“ hry, jej „upokojeniu“; v podstate však tre-
ba pracovať na oktávach v rýchlom tempe - spočiatku v krátkych, ale 
potom stále viacej v dlhých „vrhoch“. Avšak medzi nimi je nevyhnutné 
robiť časté prestávky na oddych. A vo všeobecnosti oktávy nemožno 
cvičiť dlho za sebou: trvalé „roztiahnutie“ okrajových prstov vyvoláva 
také svalové napätie, pri ktorom možno ľahko presiliť, „prehrať“ ruku79 
– varovanie, ktoré sa ešte viacej týka lomených oktáv. Pri štúdiu oktá-
vových pasáží je veľmi užitočné „technické frázovanie“; tu odkazujem 
čitateľa na 27. kapitolu, v ktorej sme tento problém skúmali. 

Pokiaľ ide o špeciálne cvičenia a etudy na výcvik oktáv, potom to 
najlepšie, čo môžem odporúčať je, naučiť sa niekoľko dvojhlasných 
Bachových invencií, interpretujúc obidva hlasy v oktávach (k tónom 
partu pravej ruky sa pridáva horná oktáva, k tónom ľavej ruky spod-
ná oktáva). Po takejto práci, najmä ak máte dosť húževnatosti rozšíriť 
ju na všetkých pätnásť invencií, nepochybne a nápadne zlepšíte vašu 
oktávovú techniku. 

KAPITOLA 33 
Pri prechode od „dvojhmatov“ (tercií, oktáv) k trojhmatom 

a štvorhmatom, to znamená k akordom, treba predovšetkým pripome-
núť to, čo sme o nich povedali skôr - v 19. až 21. kapitole. Dodávam 
k tomu iba málo. 

Najčastejšie sa vyskytujúci typ akordov - takzvané „oktávy s pln-
kou“ 

79 Väčšina prípadov poškodenia rúk klaviristov je spätá s prácou na oktávach. 
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217| F. Chopin: Barkarola, op. 60

218| F. Chopin: Polonéza, op. 53 

219| N. Paganini - F. Liszt: Etuda č. 6, 6. variácia 

220| N. Paganini - F. Liszt: Etuda č. 6, 6. variácia 
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221| N. Paganini - F. Liszt: č. 6, 8. Variácia

222| F. Liszt: Polonéza E dur

223| R. Wagner – F. Liszt: Predohra k opere Tannhäuser

224| F. Liszt – F. Busoni: Don Juan
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225| J. Brahms: Rapsódia, op. 119 č. 4

226| P. I. Čajkovskij: Koncert G dur, op. 44, 1. časť

227| P. I. Čajkovskij: Sonáta G dur, op. 37, 1. časť

228| A.Glazunov: Variácie, op.72, finále
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229| A.Glazunov: Variácie, op.72, finále

230| S. Rachmaninov: Koncert c mol, op. 19, 1. časť

231| S. Rachmaninov: Koncert d mol, op. 30, 1. časť

232| S. Rachmaninov: Koncert d mol, op. 30, 3. časť
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233| S. Rachmaninov: Prelúdium, op. 23 č. 2

234| S. Rachmaninov: Etuda, op. 39. č. 5

235| S. Rachmaninov: Etuda, op. 39. č. 7

236| S. Rachmaninov: Rapsódia na Paganiniho tému. op. 43. 8. variácia 

V takýchto akordoch často počuť iba „okraje“, ale nie „stred“, 
oktávu, ale nie „plnku“, čo má za následok „prázdnu“, krikľavú zvu-
kovosť. Aby sme sa tomu vyhli, musíme upriamiť mimoriadnu pozor-
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nosť na „plnku“: práve o ňu sa má opierať ruka ako v „plaziacich sa“ 
akordoch, spojených spoločnými tónmi (príklady 221, 226, 227, 234, 
236), tak i v akordických skokoch (príklady 220 až 224, 231 až 233, 
235). 

Od akordických skokov je prirodzený prechod k otázke o sko-
koch všeobecne. O najdôležitejšom sme už vraveli v 29. kapitole. Žia-
dajú sa však niektoré doplnenia. 

Začneme od najjednoduchšieho. Je nám vždy jasná úloha, to 
znamená to, odkiaľ a kam treba skočiť? Otázka vyzerá absurdne, ale 
nie je vyslovená bez príčiny. V nasledujúcich príkladoch každý, prav-
daže, ihneď spozoruje skoky, označené v texte rovnou svorkou: 

237| F. Chopin: Etuda. op. 25 č. 4

238| D. Scarlatti: Sonáta A dur 

Ale či si každý uvedomí, že sa tu vyskytujú aj iné, vari ťažšie 
skoky: 

239| 
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240| 

Pracuje každý i na týchto skokoch? 
Z ich „utajovania“ by sme mohli viniť zákonitosti notového pra-

vopisu; „myšlienkové preskupenie“ môže veci pomôcť aj tu. Práve 
ono uľahčuje interpretáciu i v niektorých ďalších prípadoch. Tak na-
príklad nasledujúce skoky v už „citovanej“ Scarlattiho Sonáte A dur: 

241| 

je účelnejšie „predstaviť si“ takto: 

242| 

Často bráni triafaniu nepotrebné zdržanie ruky na „mieste vypra-
venia“ už nad opusteným klávesom, to následné „prežívanie“, o kto-
rom sme už hovorili v 26. kapitole. Prekonanie tohto hlúpeho návyku 
často ušetrí toľko času, že sa ruka ocitne nad „stanicou určenia“ do-
konca o čosi skôr ako treba a berie kláves fakticky už nie skokom, ale 
pokojným, istým pohybom „na mieste“. Takto konkrétne vyzerá situá-
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cia i v „klasických“ skokoch Scarlattiho Sonáty. (Pozri vyššie príklad 
238.) 

Niektorí žiaci sa pokúšajú pomôcť ruke očami, vopred fixujúc 
zrakom to miesto, kde je potrebné dopadnúť. Takéto „poistenie“ je 
niekedy správne a odôvodnené; no väčšinou prináša málo osohu, ba 
nie je vždy ani možné. Konkrétne v tej istej Scarlattiho Sonáte (prí-
klad 238) by viedlo iba k smiešnemu „vrteniu“ hlavou vľavo a vpravo, 
rovnako únavnému ako bezvýslednému. I tu sa treba prekonať, pora-
ziť inštinkt, zdôveriť sa telu; treba cvičiť s odvrátenými, či zakrytými 
očami, prinútiť sa nehľadieť v „tú“ stranu (v Scarlattiho Sonáte na-
príklad hľadieť iba vpravo), naučiť sa trafiť bez zrakovej pomoci, čo 
- ako vieme - je plne možné. Bez toho nemožno dosiahnuť ozajstné 
majstrovstvo v technike skokov. 

Je nevyhnutné ešte poznamenať, že v niektorých prípadoch mô-
žeme ťažký skok jednoducho „odstrániť“ účinným rozdelením rúk. 
Príkladmi na to môžu byť nasledujúce miesta z Paganiniho-Liszto-
vých etud: 

243| Etuda č. 3 La Campanella 

244| Etuda Č. 6, 9. variácia 
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v prepracovaní Busoniho: 

245| 

246| 

Na záver tohto úseku ešte niekoľko slov o jednom špecifickom 
druhu klavírnej techniky - o glissande. Podobne ako skoky a čiastoč-
ne oktávy, ani táto technika nepripúšťa cvičenie v pomalom tempe. 
Práca na tomto druhu techniky je do krajnosti sťažená tým, že sa 
obyčajne spája s bolesťou: stačí dva-tri razy urobiť glissando, aby 
sa na nechtovom základe objavila krv a interpret je nútený prerušiť 
štúdium určeného miesta. V dôsledku toho sa medzi žiakmi dokonca 



G. M. KOGAN148

vytvoril názor, že na glissande sa vôbec nedá pracovať alebo sa darí 
ihneď, samo od seba, alebo nie, a tu už nič nezmôžeš. 

Tento názor je chybný: na glissande možno pracovať tak isto ako 
na všetkých ostatných druhoch klavírnej techniky. Krvácanie a bo-
lesť pritom vôbec nie sú potrebné; objavujú sa iba ako dôsledok ne-
správneho postupu. 

Vezmime si napríklad najrozšírenejši druh glissanda - glissando 
nahor pravou rukou. Žiak obyčajne začína zo „sedacej vane“ (Liszt) - 
stavia kolmo druhý, alebo tretí prst a ponára ho do dna začiatočného 
klávesu, potom nakláňa prst v smere pohybu, vedie ho po nasledujú-
cich klávesoch v snahe stláčať ich takisto hlboko ako prvý. Pri takej 
polohe prst naráža na hrany klávesov najjemnejšou a najcitlivejšou 
časťou svojej pokožky, čo práve vyvoláva vyššie opísané následky. 
Túto činnosť môžeme trocha napraviť, menej nakláňať prst, držať ho 
takmer vertikálne počas celej pasáže s tým, aby sme hranám kláve-
sov nevystavovali tkanivo pokožky prsta, ale jeho necht; avšak toto 
nevytvorí potrebný efekt u každej ruky a iba na nástrojoch s plytkou 
klaviatúrou. Tam, kde je táto hlbšia (napríklad na krídlach Blüthnera, 
alebo Petrofa), necht sa predsa len dostane pod „okraj“ klávesov. 

Oveľa účinnejšie pri cvičení je začínať „kĺzanie“ (glissando, talian-
sky = kĺzať) nie zdola, zo dna začiatočného klávesu, ale zhora, zo vzdu-
chu, z diaľky (to znamená skôr - viacej vľavo od začiatočného klávesu), 
ľahko klesať, akoby „pristávať“ na klaviatúru. V určitom okamihu sa 
ruka z letu dostane do styku s klaviatúrou, nehlučne „dosadne“ na ňu 
a kĺže sa ďalej, postupne sa vnárajúc do klávesov, pokým sa tieto „ne-
rozoznejú“; to sa odohrá vtedy, ak sa klávesy stlačia približne do polo-
vice. V tejto rovine, nie hlbšie, treba dokončiť celé glissando - ľahkým 
tlakom prsta, ponoreného do klávesov nie viacej ako časťou nechta. 

S opísaným spôsobom je spojené ovšem isté nebezpečenstvo - 
nepresný začiatok glissanda. Spočiatku, pravdepodobne naozaj ne-
dokážete odhadnúť „pristávajúce klesanie“ ruky tak, aby glissando 
zaznelo od tej noty, od ktorej treba, nie skôr, ani neskoršie. Ale o istý 
čas ovládnete tento neveľký problém. A potom postupne odpadne 
i potreba predbežného „rozbehu“ vo vzduchu a nemého behu po kla-
viatúre, vzdialenosť medzi začiatkom pohybu a začiatkom zvuku sa 
skráti na nulu, naučíte sa začínať glissando z miesta, „polovičným“ 
ponorením prsta. 

Uvedený spôsob interpretácie glissanda nie je jedine možný. 
Niektorí veľkí pianisti (napríklad G. R. Ginzburg) dosahovali a dosahu-
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jú prekrásny výsledok inou cestou. Použitím rôznych prstov - samot-
ného tretieho, druhého s tretím, druhého s tretím a štvrtým naraz, pri 
držaní ruky v obyčajnej hracej polohe; to znamená dlaňou nadol a nie 
nahor; ibaže ruka je pootočená napravo, k piatemu prstu, a sploštená 
ako v dávnych časoch, takže prvé články prstov sa nachádzajú v jed-
nej rovine so záprstím a posledné články sú ohnuté pod prvými. 

KAPITOLA 34 
Ihneď za štúdiom po úsekoch nastupuje v poradí tretia, závereč-

ná etapa práce na diele - syntéza. Medzi týmito dvoma etapami nie 
sú ostré hranice, čiastočne sa vzájomne prelínajú: ako sme pozname-
nali už v 3. kapitole, syntéza sa fakticky začína ešte dlho pred ukon-
čením práce na úsekoch, ktorá vlastne nekončí nielen počas syntézy, 
ale často ani oveľa neskoršie, keď je skladba už „hotová“ a neraz sa 
interpretovala na koncertoch. 

Avšak napriek tomu syntézu predsa možno a treba chápať ako 
zvláštne, samostatné štádium práce. V jej procese prichádza deň, 
keď cítiš, že jednotlivé problémy sú v základoch prekonané, všetky 
„kúsky“ viac-menej „vychádzajú“, a možno sa pokúsiť zahrať celú 
skladbu od začiatku do konca, zahrať „naozaj“, bez zastávok, ako 
treba. Od toho času sa akcenty posúvajú: práca na úsekoch, hoci 
i pokračuje, nadobúda charakter dopracovania, no do popredia vy-
stupuje prehrávanie diela vcelku, skúšobné interpretácie. Práve tieto 
vytvárajú základný obsah štádia „syntézy“. 

Toto štádium sa do istej miery ponáša na prvé - štádium pre-
hliadky, predstavuje akoby svojrázny návrat k nemu: v oboch prípa-
doch je dielo myslené, vykladané vcelku, synteticky a nie analyticky 
ako v období štúdia po úsekoch. Ale syntéza tohto štádia „montáže“ 
má iné znaky, ako syntéza štádia „prehliadky“: stavia sa na báze „ana-
lýzy“, ktorá prebehla v prostrednom štádiu - filozoficky povedané - 
zahrňuje ho do seba „v stiahnutom tvare“. 

Totožnosti i rozdielnosti medzi týmito tromi štádiami práce mož-
no charakterizovať aj inakšie. Ak súhlasíme, že pianista je takpove-
diac dirigentom i orchestrom v jednej osobe (či nepripomínajú niek-
torí pianisti naozaj talentovaného dirigenta so zlým orchestrom, iní 
zasa vynikajúci orchester bez dirigenta?), dá sa povedať, že v prvom 
štádiu si dirigent prezerá partitúru, v druhom hráči orchestra študujú 
svoje party, v treťom dirigent skúša s orchestrom. 
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Ako je známe, dirigent musí vynaložiť na skúškach dosť námahy 
i po vynikajúcom naštudovaní jednotlivých partov hráčmi orchestra. 
„Dirigentské“, „montážne“ štádium má i v práci pianistu svoje špeci-
fické osobitosti a problémy. Jedna vec je vyrovnať sa dobre s úsekmi 
jednotlivo, vynikajúco predniesť každý z nich, a iná vec je zahrať ich 
za sebou, „vydržať“ skladbu vcelku, (tretia vec je interpretovať veľký 
koncertný program, štvrtá veľakrát ho zopakovať, piata usporiadať 
niekoľko koncertov s rôznym programom atď.). Akokoľvek by sme 
brali do úvahy „komorný tón“ v období intenzívnej práce na jednom, 
či druhom úseku, akokoľvek by sme „zväzovali“ tento úsek so sused-
nými, pri prvých skúšobných „interpretáciách na ostro“, určite sa 
objaví dosť porúch. Tu presvitá „šev“, tam vzniká viaznutie, nedarí 
sa prechod od úseku k úseku; táto myšlienka samotná vychádza, ale 
po predchádzajúcom celku sa nedarí, alebo sa nedarí v správnom 
tempe, „kričí“, alebo naopak „prepadáva sa“ oproti susedným; na jed-
nom mieste frázovaníe, alebo tieňovanie nie je celkom v súlade s ana-
logickými miestami, na inom sa veľmi vzrušuješ, vletíš do pokračova-
nia priveľmi rýchlo; niekde sa skôr vyčerpávajú sily, sťahuje sa ruka, 
prsty „nevládzu“ na ostávajúce stránky. A tak ďalej, a tak ďalej. 

Odstránenie vystupujúcich nedostatkov, ideálne vzájomné „za-
brúsenie“ všetkých úsekov, ich spojenie do jedného celku, do sklad-
by „jednotného dýchania“ si vyžaduje istý čas, časté skúšobné pre-
hrávanie študovaného diela vcelku i po častiach, ktoré sa vytvárajú 
spájaním niekoľkých úsekov. Toto prehrávanie nemusí prebiehať iba 
v tempe, no s plnými duševnými silami, akoby na koncerte, to zna-
mená, za predstavy prítomných poslucháčov; inakšie sa mnohé nedo-
statky „ukryjú“ , vykĺznu hrajúcemu rovnako, ako tie chyby v notách, 
o ktorých sme hovorili v 29. a 30. kapitole. 

Teda skúšobné interpretácie musia prebiehať, ako sme práve po-
vedali, „akoby na koncerte“, no hrať je pritom potrebné prirodzene 
bez nôt, spamäti. Ako si zapamätať dielo, naučiť sa ho „naspamäť“ - 
o tom sa tu netreba osobitne šíriť, nakoľko to základné k tejto otázke 
som vyslovil vo svojej knihe „Pri bráne majstrovstva“. Okrem toho 
dielo - ak nie vcelku, tak z väčšej časti - si zapamätávame obyčajne sa-
močinne, bez úsilia, ešte počas jeho štúdia. Špeciálne „učiť sa naspa-
mäť“ prichodí - aj to nie vždy - vari iba dve-tri miesta, ktoré prebieha-
jú väčšinou v pomalom tempe (technické osvojenie si, automatizácia 
rýchlych pasáží vyžaduje také množstvo opakovania, že spravidla sa 
tieto pasáže upevňujú v pamäti skôr ako v prstoch); v prípadoch, keď 
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si takéto miesta nijako nemôžeme zapamätať, je užitočné niekedy po-
stupovať ako sme to opísali v kapitole 11, to znamená, prehrať si ich 
v rýchlom tempe, aby schéma ich stavby vystúpila plastickejšie. 

Skúšobné interpretácie sú tým hlavným, čo pomáha „syntéze“ 
diela. Nijako však nie je potrebné, aby nasledovali jedna za druhou, 
po sebe, alebo s neveľkými prestávkami; treba ich striedať s poma-
lými „prečisteniami“ toho, čo sme hrali v tempe. Také pravidelné 
„prečistenia“ sú nevyhnutné i vtedy, keď prehrávanie (alebo dve-tri 
prehrávania) prebehlo s plným úspechom a „čistiť“ akoby nebolo čo; 
prečo sú nevyhnutné, je jasné z predchádzajúceho výkladu. 

Striedanie rýchlych prehrávok s pomalými „prečisteniami“ je ne-
vyhnutnou podmienkou, ale zriedkavo stačí na to, aby sme syntézu 
priviedli do konca. Od určitého okamžiku sa práca obvykle spoma-
ľuje, každý krok sa darí čoraz s väčšou námahou, bijete sa, bijete, 
no zlepšenie takmer nevidieť: čo sa nedarilo, to sa nedarí i naďalej. 
Uviazli ste na mieste - ste v slepej uličke. Húževnatosťou sa tu nepre-
sadíš; čím väčší je „nápor“, tým viacej sa stráca prirodzenosť inter-
pretácie, zárodok cítenia celku, ba i to, čo už bolo dosiahnuté v etape 
jeho „syntézy“, sa začína rozpadať. V takých prípadoch pomáha iba 
jedno: treba na istý čas prerušiť prácu na tomto diele a zaoberať sa 
inými, umožniť mu „uležať sa“ v duši interpreta. Je to potrebné nie-
len preto, aby sa dielo „neprehralo“, vrátila sa citová sviežosť. Pri 
„odležiavaní“ dielo akosi samočinne „dozrieva“ v našom vnútri, vý-
sledky skôr vykonanej práce sa „samočinne“ syntetizujú (Hofmann 
porovnáva tento proces s tým, čo sa odohráva s fotografiou vo „vanič-
ke“). Vtedy nastupuje minúta, psychologicky presne a jasne opísaná 
v článku B. V. Ščukina „Moja práca na Bulyčovovi“: 

„A tu sa mi raz v noci ukázalo, že ťahy, ktoré som načrtol, pocitil, 
zvlášť objavil a pokúšal sa rozvinúť, sa vo mne odrazu spojili... Podobá 
sa to tomu nepolapiteľnému okamihu, keď sa „piroh dopiekol“, keď sa 
cesto premenilo na chlieb... Nemôžem nájsť vhodné slová, aby som vy-
svetlil, čo to je, tento okamih „dopečenia pirohu“, zjednotenia všetké-
ho, čo sa vytváralo oddelene, na živý obraz... No... tento okamih - zjed-
notenie všetkých čŕt a prvkov obrazu je pre mňa nezabudnuteľný.“80 

Skladba „sa uležala“, „piroh sa dopiekol“ - tento pocit poznajú 
všetci interpreti. 

80 Zborník „Majstri divadla o umení herca“. Goskuľtprosfetizdat, Moskva 1953. s. 128-129. 
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KAPITOLA 35
Keď sa „piroh dopeká“ a interpretácia začína viac alebo menej 

uspokojovať samotného interpreta, je užitočné prejsť k tvorivému 
kontaktu s poslucháčmi, nielen v predstave, ale reálne. Je to potrebné 
predovšetkým preto, aby sa vytvorila bližšia analógia s koncertnou 
atmosférou, aby sme sa naučili hrať pred ľuďmi, aby sme sami videli, 
ako všetko vychádza pred nimi. Na tento účel sú vhodní akíkoľvek 
poslucháči nezávisle od toho, nakoľko sú vzdelaní v hudbe: hrajte ro-
dine a známym, domácim i hosťom - všetkým, ktorí vás chcú počúvať. 

No neobmedzujte sa iba na takýchto, obvykle vám naklonených 
poslucháčov. Vystavte svoju interpretáciu i pod paľbu kritiky skúse-
nejších poslucháčov - kolegov-pianistov, hudobníkov iných zameraní. 
Nevyberajte si iba samých priateľov – prívržencov, nevyhýbajte sa ani 
tým, ktorí sa vyznačujú zádrapčivosťou, ktorí vás neobľubujú, ba do-
konca, či je to len váš pocit, alebo aj skutočnosť, ktorí sú k vám vedo-
me nespravodliví. Naopak, hľadajte možnosť hrať práve takým ľuďom 
a pozorne si vypočujte ich mienku. Po prvé, nepriateľ, práve preto, že 
je nepriateľ, počúva „prísnejšie“ a preto počuje často ostrejšie ako pria-
teľ. Po druhé, i tá najhoršia a najneobjektívnejšia kritika vždy, alebo 
takmer vždy obsahuje isté „racionálne jadro“. Toto jadro je skutočne 
vaším vlastným nedostatkom, ktorý váš nepriateľ, pravdaže, neúmerne 
nafúkne, a súčasne všemožne zmenší, ba vari celkom zamlčí vaše ove-
ľa významnejšie klady; ale jadro, alebo povedzme jadierko tu predsa 
je! Aby sa dalo nafúknuť, musí byť čo nafukovať, za celý svoj život si 
takmer nespomeniem na prípad, kedy by sa hora najnepriaznivejších 
výčitiek týčila na celkom rovnakom mieste. Nepriatelia Petriho do-
chádzali k tomu, že znižovali takmer na nulu umeleckú hodnotu jeho 
umenia, nepriatelia Nejgauza vedeli iba, čo majú kričať na všetkých 
križovatkách o jeho technických chybách; ale ani najhorší závistli-
vec sa neodvážil zaprieť v prvom vynikajúceho virtuóza, v druhom 
vynikajúceho hudobníka. Nie je preto lepšie namiesto toho, aby sme 
tvrdo vzdorovali nepriateľskej kritike, usilovať sa odhaliť to jadro, kto-
ré skrýva, a zničením tohto zrna v svojej hre prinútiť kritiku, obrazne 
povediac, umrieť hladom? Zato, aká je to pre vás sláva, ak dokážete 
zahrať tak dobre, že ani nepriataľ sa nemá do čoho zadrapiť, bude 
musieť - hoci nechtiac - priznať vaše víťazstvo. Vynútená pochvala od-
zbrojeného nepriateľa - čo môže byť milšie, sladšie srdcu vnímavého 
umelca! Pretože má väčšiu hodnotu ako zaujaté nadšenie niektorých 
priateľov, ktorému sami v hĺbke duše nepripisujete veľkú dôležitosť!
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Ale počúvať kritiku - to vôbec neznamená slepo veriť všetkému, 
čo sa povie. Hĺbavo zvažujte mienku iných, rozhodujte sa však sami. 
A aby vaše rozhodovanie bolo profesionálne zdôvodnené a nebolo 
rozmarom diletanta, musí sa opierať o schopnosť počúvať, počúvať 
svoju hru „z odstupu“, ako hru iného človeka; bez tejto Ariadninej 
nite sa nedostanete von z labyrintu rozličných súdov o vašej inter-
pretácii. Vypracovanie tejto schopnosti je rovnako dôležité ako ťažké, 
dobrou oporou pritom môže byť zvuková nahrávka. Nahrajte si svoju 
interpretáciu na magnetofónový pás, alebo na gramofónovú platňu; 
pri prvom počúvaní budete prekvapený tým, ako zle ste sa naprí-
klad počúvali, nakoľko sa líši skutočné znenie vami interpretovanej 
skladby (pri všetkých opravách farebného, či dynamického skresle-
nia nahrávky) od toho, ako ste si ho predstavovali. Nahrávka, ak sa 
možno tak vyjadriť, upriami vaše uši na mnoho neočakávaného vo 
vašej hre: tu - na nečistý pedál, tam na „vyliezajúci“ druhoradý hlas, 
ktorý prehlušuje to hlavné a tak ďalej. Budete musieť vynaložiť veľa 
úsilia, kým sa naučíte, počúvať sám seba nie horšie, ako vás „počuje“ 
záznamový prístroj. 

Ako sme už naznačili, pri skúšobných prehrávkach sa interpret 
má vcítiť spočiatku do predstavy, ale potom, ak sa to podarí, i reálne 
do koncertných podmienok. Ale akokoľvek starostlivo by to plnil, 
predsa len ozajstný koncert vždy vnáša do interpretácie čosi nové, 
neočakávané pre samotného účinkujúceho. Iba tam, v ozajstnej sieni, 
pred ozajstným obecenstvom sa skladba „zvaruje“ celkom, definitívne 
- pritom často nie celkom tak a stáva sa, že vonkoncom nie tak, ako 
to plánoval interpret. Inými slovami, práca na diele, príprava na jeho 
„vystavenie“ sa nedokončuje doma, ale na pódiu, v samotnom pro-
cese prvých verejných interpretácií, a syntézu nemožno považovať 
za celkom zavŕšenú, pokiaľ skladba neprešla hoci len dva-tri razy 
ozajstným koncertným „opálením“.81 Preto sa mnohí interpreti - ne-
rozhodnú vystúpiť s novou skladbou na vážnych koncertoch skôr, 
kým ju „neobohrajú“ na niekoľkých menej náročných. 

81 Predstavenie na premiére nikdy nebýva hotové nie preto, že sme „nestihli“, ale preto, 
že „dospieva“ iba na divákovi. Za celú svoju prax som nevidel predstavenie hotové 
na premiéru. Salvini vravel, že pochopil Othella až po 200 predstaveniach. (Gladkov, A.:
Mejerchoľd hovorí. Novyj mir, 1961, č. 8, s. 219. „Rátal som, že obraz Jusova mi dozreje 
v procese ďalšej práce. No nestihol dozrieť, pretože som hral túto úlohu iba pätnásť-
krát...“ (Monachov, N. F.: Príbeh života. Iskusstvo, Moskva-Leningrad 1961, s. 235, 
podčiarkol K. G.). 
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Študované dielo prichádza na pódium nie celkom hotové a „do-
zrieva“ až na pódiu. Ostatne, niektorí interpreti i pedagógovia predpo-
kladajú, že to vyzerá, alebo v každom prípade musí vyzerať inakšie. 
Snažia sa pred stretnutím s obecenstvom všetko v interpretácii tak 
upevniť, zautomatizovať, odliať ju do takej nezničiteľne pevnej formy, 
aby sa počas vystúpenia v nej nič nepohlo; robia si nádeje, že takto 
bude na minimum potlačené nebezpečie „pódiových prekvapení“, 
ktorých sa boja azda najviac zo všetkého na svete. Takéto počínanie 
sa mi zdá nesprávne. Po prvé, neponecháva miesto nielen pre nadše-
né improvizácie na pódiu, ale ani pre tú tvorivú slobodu, bez ktorej 
podľa Hofmannovho porovnania - interpretácia nežije, nedýcha a ne-
môže byť nazývaná umeleckou. Po druhé, neuľahčuje, ale sťažuje si-
tuáciu vystupujúceho, interpret sa stáva bezbranným pred tým istým 
nebezpečenstvom, proti ktorému sa márne pokúšal „poistiť“.

Skutočnosť je taká, že pódiové „náhody“ sú nevyhnutnou vecou, 
ochrániť sa pred nimi je taká istá utópia, ako ochrániť sa na ulici 
pred vetrom. Vystúpenia prebiehajú v rôznych podmienkach, každý 
raz za iných okolností, ba ani samotný umelec nie je stroj: akustika 
siene, charakter a vlastnosti nástroja, jeho zvláštnosti a defekty, zlo-
ženie obecenstva, jeho chovanie sa a reakcie, fyzický a duševný stav 
interpreta, jeho nálada v danom okamihu, nepredvídateľné náhody 
akéhokoľvek druhu - všetko to tak či onak vplýva na interpretáciu, 
na jej tempo a rytmus, dynamiku a farebnosť, zvukovosť a pedalizá-
ciu, vyžaduje po celý čas určité korektúry, okamžité prispôsobenia 
sa k zmeneným podmienkam. Kto je „vždy pripravený“ na podob-
né zmeny, kto má dobre vyvinutú rýchlosť reakcie, vynachádzavosť, 
fantáziu, pre toho nie sú strašné nijaké náhody, môžu mu poskytnúť 
dokonca dobrú službu, „podnietiť“ jeho predstavu, stať sa prameňom 
pozoruhodných tvorivých objavov:82 tak napríklad deti tu „zapájajú“ 
do hry akýkoľvek náhodný predmet; tak Salvini v Othellovi využil 
a „ospravedlnil“ chybu, ktorej sa dopustil, keď si zabudol nafarbiť 
ruky tmavou farbou; tak Šaljapin vo „Faustovi“ zimprovizoval počas 
predstavenia geniálnu mizanscénu, vnuknutú mu nedopatrením po-
mocného režiséra, ktorý podal umelcovi gitaru nie z toho miesta, 
z akého bolo treba. 

82 „Akákoľvek náhoda často môže vnuknúť úplne nepredvídaný efekt a to treba vedieť 
využiť. V mojej praxi sa také veci vyskytovali neustále“ (Gladkov, A.: Mejerchoľd hovorí, 
ako č. 79.) 
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Ako vidíte, „pódiová náhoda“ - vôbec nie je vždy zlom, je iba 
nepriateľom tých, ktorí sa s ňou nedokážu vyrovnať, využiť ju vo 
svoj prospech. Takí interpreti ak narazia na neočakávanosť, pravdaže 
strácajú sa a „schádzajú z koľajníc“. Ale to iba znamená, že prípra-
vu na verejné vystúpenia treba viesť nie s nádejou na vyhnutie sa 
„náhode“, ale rátať s jej výskytom.83 Zvyk žiť v skleníkovej atmosfére 
a nevychádzať z domu inakšie, ako zahalený do tuctu odevov - to 
je zlý spôsob prevencie pred prechladnutím. Tak isto nerozumné je 
hľadať záruku pred pódiovými neočakávanosťami v tom, že napevno 
„zašijeme“ svoju interpretáciu. Účelné je nechať interpretáciu v sta-
ve „polotovaru“, ktorého dokončujúca úprava by sa uskutočňovala 
na každom koncerte znova v súlade s okolnosťami danej chvíle. 

KAPITOLA 36 
Približujeme sa k rozhodujúcej chvíli - k vystúpeniu, k verejné-

mu „vystaveniu“ vykonanej práce. Prichádzajú posledné dni pred 
koncertom. Skladba je „hotová“ natoľko, ako je to možné pred vystú-
pením, neraz „vyskúšaná“, akoby na nej nebolo viacej čo robiť, alebo 
takmer nič; a neraz i neskôr sa odhalí ešte veľa toho, čo si vyžadu-
je dopracovanie a pripúšťa možnosť skvalitnenia. Ako pracovať, ako 
stráviť ostávajúce dni a hodiny? 

Táto otázka je dôležitá, ba dôležitejšia ako sa niekedy predpokla-
dá. Od jej riešenia do značnej miery závisí stav interpreta na pódiu, 
a od tohto stavu svojím spôsobom aj kvalita interpretácie. Možno veľ-
mi dobre pripraviť skladbu, alebo rad skladieb a pokaziť ich na kon-
certe iba kvôli nesprávnemu režimu posledných dní. Príklady na to 
sú dobre známe. 

Aký má byť teda predkoncertný režim? 
Deň každého hudobníka - interpreta - sa skladá z dvoch nerovna-

kých častí; po prvé hra a to, čo k nej patrí, po druhé všetko ostatné. 
Začneme prvou časťou. Hrať posledné dni pred vystúpením pravdaže 

83 Rubinštejn býval veľmi nespokojný, keď žiak zabudol nejaké miesto, alebo ho poplietol, 
zastavil sa, prerušil svoju interpretáciu a pri nedostatku sebaovládania ukázal úplnú 
bezradnosť... Ak však žiak v takých pripadoch nestratil duchaprítomnosť a nezastavil 
sa, dostal sa dajako z ťažkostí, či už niečo zaimprovizoval, alebo preskočil zabudnuté 
miesto... Anton Grigorievič mu ihneď vyjadroval svoj súhlas, ako vždy nahlas na celú 
sieň zvolaním; „Chlapík! Dobre sa vynašiel.“ (Majkapar, S. M.: Roky učenia. Iskusstvo, 
Moskva-Leningrad 1938, s. 77.) 
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treba, ale menej ako predtým a nie s takým vnútorným vypätím: je 
nevyhnutné šetriť silami pre to, čo nás očakáva. Keď je skladba, alebo 
program naštudovaný, potom rozhodujúcou podmienkou na koncerte 
je to, aby ruky a najmä hlava boli svieže, nie unavené: vtedy to ostat-
né, no v každom prípade mnohé sa „pridá“, avšak pri nerešpektovaní 
uvedenej podmienky možno pokaziť i vynikajúco pripravené dielo. 
Preto veľkej chyby sa dopúšťajú tí, ktorí pracujú v posledných dňoch 
do úmoru, usilujú sa ku koncu ešte pevnejšie si utvrdiť interpretova-
né, či napraviť akýsi odhalený nedostatok: v honbe za druhoradým 
opúšťajú hlavné. 

Navyše i toto druhoradé je väčšinou (v tomto čase - pozn. prekl.) 
už nedosiahnuteľné. To, čo sa dorába narýchlo, na poslednú chvíľu, 
buď nie je vôbec dokončené na termín, alebo v lepšom prípade sa 
spája do „živej nitky“, ktorá „nevrástla“ ešte do automatizovaného 
tkaniva celku; prirodzene, že sa to na pódiu takmer nikdy nevydarí, 
ale iba kazí, rozkladá interpretáciu celého úseku (ba i celej skladby). 

Ako teda postupovať v tých prípadoch, keď sa pred samotným 
koncertom náhle odhalí nejaký nedostatok? 

Predovšetkým treba povedať, že také čosi nie je normálne, sved-
čí to iba o nedbajstve, nepozornosti predchádzajúcej práce na diele; 
v opačnom prípade by sme nedostatok dávno zbadali, ak nie v obdo-
bí štúdia po úsekoch, tak pri skúšobných prehrávkach. Ak je pritom 
nedostatok natoľko vážny, že bez jeho nápravy interpret považuje 
verejnú interpretáciu skladby za nemožnú, potom nech preloží ter-
mín koncertu, alebo nech vynechá v jeho programe uvedenú sklad-
bu a dôkladne, ale nie v náhlivosti nech popracuje na nešťastnom 
mieste; ak nedostatok nie je natoľko vážny, no i tak si neskôr vyžiada 
dôkladnú prácu, alebo ak odklad vystúpenia, či zámena diela nie sú 
možné, potom interpretovi neostáva nič iné, iba dočasne si nepripus-
tiť v deň koncertu tento nedostatok a hrať skladbu tak, ako vyzerá. 
V najhoršom prípade je to ešte vždy rozumnejšie, ako tesne pred 
koncertom do úmoru opakovať nešťastné miesto, pretože na pódiu je 
vždy lepšie, aby bol interpret vo forme, aj keď jeho interpretácia istej 
skladby nie je celkom dokonalá, ako naopak. 

Na vystúpení si treba dôverovať, veriť svojej interpretácii - inak-
šie sa hrať nedá. Počas práce buďte k sebe nároční, neľútostne kriti-
zujte svoju hru, hľadajte a dosahujte vylepšenia. No keď je príprava 
ukončená, určený termín koncertu a ostáva už iba niekoľko dní, hra-
júceho musí preniknúť presvedčenie, že jeho interpretácia je vynika-
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júca, nevyžaduje a nepripúšťa už nijaké ďalšie zmeny, či vylepšenia. 
Ak tomu tak i nie je (a to, pravdaže, nebýva tak nielen preto, že vaša 
interpretácia je určite nedokonalá, ale i preto, že možnosti zdokona-
ľovania nemajú hraníc), i tak treba, riadiac sa známym pravidlom 
Stanislavského, hrať tak, akoby tomu bolo tak, uveriť v to, odstrániť 
v uvedenom období všetko, čo môže narušiť podobnú vieru. A po-
tom, po koncerte, odhoďte ilúzie, zmerajte triezvym pohľadom vzdia-
lenosť medzi fantáziou a skutočnosťou, medzi „ak by“ a „v skutočnos-
ti“ a opäť začnite s dôkladnou prácou na všetkom, čo sa vám javí vo 
vašej interpretácii neuspokojivé. 

Vráťme sa však k otázke o kvantitatívnej stránke predkoncertné-
ho „režimu hry“. Ak sa v posledných dňoch pred vystúpením odpo-
rúča trocha oslabiť intenezitu cvičenia, zbierať sily na koncert, tým 
viacej to platí pre samotný deň vystúpenia. V tento deň treba hrať 
celkom málo a podľa mňa je ešte lepšie vôbec sa nedotknúť nástro-
ja. Viem, že takáto rada na smrť vyľaká, ak aj nie koncertujúcich 
umelcov (ktorí často voľky-nevoľky musia takto postupovať na kon-
certných cestách), tak nováčikov v tejto činnosti a, pravdaže, väč-
šinu žiakov. Medzi nimi vládne predsudok, že ak by si čo len deň 
nehral, večer ti ruky „nepôjdu“ a skladba čiastočne vypadne z pamäti 
i z prstov. Ako dokazuje skúsenosť všetkých koncertujúcich umelcov 
sveta, jedno i druhé je púhym nezmyslom. Technika, ak tu je a ak je 
ozajstná, za jeden deň nezlyhá; pocit, že ruky sú „zlé“, „drevené“, má 
celkom iné príčiny (je to predovšetkým nervozita) a môže vzniknúť 
i po niekoľkých hodinách usilovnej práce. Presne takisto sa nič nesta-
ne za deň, ba i za niekoľko dní so skladbou - a to nie iba s jednou, ale 
s celým koncertným programom - za podmienky, že je dobre naštu-
dovaný. Naštudované sa tak ľahko nezabúda ako by sme si mysleli: 
skúste si len tak doma, pre seba zahrať nejakú dávno nehranú, ale 
v určitom čase dobre naštudovanú skladbu - a s prekvapením zistíte, 
že si ju pamätáte oveľa lepšie, ako ste si mysleli.84 Stáva sa, pravda, 
že interpret na koncerte čosi popletie; ale to sa stáva opäť z nervozity 
a z iných okrajových príčin, o ktorých budeme hovoriť ďalej, a pri-
tom najčastejšie práve tým, ktorí sa toho najviac obávajú a dvadsať-
krát denne si „preverujú“ svoju skladbu. Takí interpreti by opakovali 

84 Autorovi týchto riadkov sa niekoľkokrát stalo, že na koncertoch pridával také skladby, 
ktorých sa nedotkol pätnásť až dvadsať rokov i viac; pritom sa nestalo, že by bola inter-
pretovi „vypovedala“ pamäť.
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svoju skladbu až do príchodu na pódium - stále by sa im videlo, že 
za dvadsať minút, ktoré uplynuli od posledného opakovania, už stihli 
čo-to zabudnúť. No ani to, žiaľ, nie je záruka pred zlyhaním pamäti 
na koncerte, skôr naopak. 

Ak sa predsa len mladý pianista nerozhodne ísť na pódium „s ne-
rozohranými“ rukami, ak si „nepocvičil“ v deň koncertu, nech necvi-
čí neskoršie ako niekoľko hodín pred vystúpením, a nie pridlho. Ak 
predpokladáme, že koncert je večer, radil by som hrať štyridsať minút 
až hodinu, maximum poldruha hodiny, približne medzi dvanástou 
a druhou hodinou napoludnie. 

V čom spočíva zmysel takejto „skúšky“? Prinajmenej v skúške, to 
znamená, ešte v jednom (alebo nie iba jednom) zopakovaní skladby, 
ktorá je určená na interpretáciu (alebo programu). Ako sme už po-
vedali, takéto opakovanie nie je nevyhnutné, je to iba sebaklam ner-
vóznych ľudí. Ráno pred automobilovými pretekmi ani jeden rozum-
ný pretekár nevykoná novú jazdu po vopred už dobre naštudovanej 
dráhe, obmedzí sa iba na previerku a údržbu stroja. Pianista taktiež 
nemá prečo zbytočne jazdiť po známej - dobre známej „ceste“; stačí 
preveriť si stav „stroja“, zohriať „motor“, pozrieť sa, či dobre „na-
skakuje“. Sám v deň koncertu spravidla nehrám nič, ani jednu notu 
z večerného programu; jeho prípravu (vrátane „skúšky“) sa usilujem 
ukončiť nie neskôr ako týždeň pred koncertom, a posledné dni pred 
ním pracujem už na budúcom programe, ani sa nedotýkajúc toho, čo 
mám na klavíri hrať v najbližší večer.85 

Tým, ktorých to všetko nepresvedčí, alebo ktorým jednoducho 
chýba odvaha objaviť sa pred obecenstvom bez toho, aby si v ten deň 
čo len raz zahrali skladbu, vrele odporúčam počas takejto „skúšky“ 
aspoň sa neučiť jednotlivé miesta skladby, neopakovať ju niekoľkokrát 
a najmä nehrať ju rýchlo, s nadšením, naplno, skrátka neinterpreto-
vať ju ozajstne ako na koncerte. V opačnom prípade stratíte predčasne 
celý „náboj“ a večer budete hrať bez potrebného elánu: odohrá sa vo 
vás asi to isté, čo s hrdinom anekdoty z Kuprinovej novely „Súboj“: 

„Poznáte známy príbeh, ako sa dvaja velitelia rôt povadili, čí 
vojak zje viac chleba? Obaja vybrali veľkých žráčov... Jeden vojak zje-

85 Niekedy však je skúška potrebná preto, aby sme sa zoznámili, hoci zbežne, s neznámym 
nástrojom a akustikou siene, pokúsili sa im trocha prispôsobiť. No aj v tomto prípade 
považujem to zásadne za vhodnejšie nie na tých skladbách, ktoré treba hrať večer 
na koncerte. 
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dol sedem funtov a odpratal sa, že viacej nemôže. Tu sa rotný oboril 
na rotmajstra: „Čo to má znamenať, ty si ma podviedol?“ A rotmajster 
iba očami žmurká: „Neviem, čo sa s nimi, vaše blahorodie, stalo. 
Ráno urobili skúšku - osem funtov spakoval na jedno posedenie.“86 

Aby ste sa vyhli podobnej galibe, zahrajte si vašu skladbu (ale-
bo najviac vás trápiace miesto programu) nie viac ako raz, pokojne, 
zreteľne, v miernom tempe, v strednej sile, s utlmenými emóciami – 
„pod moderátorom“ vo fyzickom i psychickom zmysle slova. Potom 
„zahrejte motor“, to znamená študujte s naozajstným zápalom, nie-
koľkokrát zapnite a vypnite „zapaľovanie“, na nejakom ťažkom mies-
te z inej skladby, ktorú máte ešte len rozpracovanú; takto sa „rozohrá-
te“ rýchlejšie a lepšie ako na stupniciach, cvičeniach, alebo etudách, 
ako sa to obyčajne robí. Podobná práca je to isté ako predjedlo pred 
obedom: je určené na povzbudenie a vôbec nie na utlmenie „chuti“, 
preto sa takéto miesto musíme učiť krátko - pätnásť až dvadsať mi-
nút, inakšie „predjedlo“ poškodí obed. V ostávajúcom čase si môžete 
zopakovať niečo z vášho „repertoáru“, to znamená zahrať si jednu-
dve neveľké a neunavujúce skladby z tých, čo sa vám „daria“; to vám 
dodá bodrosť a sebadôveru. 

KAPITOLA 37 
Interpretačná práca na diele prebieha nielen počas hry. Práca 

pokračuje čiastočne vedome, čiastočne nevedome i vtedy, keď pianis-
ta odchádza od klavíra a začína inú prácu, alebo sedí a „na nič ne-
myslí“, alebo spí. „Jeden môj priateľ - rozpráva Hoffmann - na cestách 
so mnou raz videl, ako som si položil hlavu na ruku a zavrel oči. „Čo 
si sa rozhodol zdriemnuť si. Jozef?“ - spýtal sa. – „Nie, - odpovedal 
som mu – cvičím“.87 

Posledné dni pred vystúpením pianista začína zvlášť veľa pre-
mýšľať o skladbe (alebo skladbách), ktorú má hrať, jeho myšlienky sa 
k nej mimovoľne vracajú, celý čas sa točia okolo nej. 

Nie je na tom nič zlého; naopak, práve takto skladba dozrieva, 
„musí sa odležať“, upevňuje sa v mozgu. Všetko záleží na tom, ako 
na ňu myslíme. 

86 Kuprin, A. I.: Izbrannyje sočinenija. Gostizdat, Moskva 1947, s. 144. 
87 Hofmann, J.; Klavírna hra, s.217 
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Žiaľ, mnohí interpreti v tomto období myslia najviac na jedno, 
aby im na pódiu nezlyhala pamäť. Posadnutí priam panickým stra-
chom pred týmto nebezpečenstvom, ustavične, notu za notou, kúsok 
po kúsku, preverujú svoju pamäť. 

V noci sa prebúdzajú celí spotení, pristihujúc sa pri tom, že si ne-
dokážu spomenúť na nejaký detail, ktorý predsa už tak pevne „sedel 
v prstoch“. S údesom sa vrhajú k notám, ku klavíru, aby si znova a zno-
va ešte raz prezreli, zopakovali, upevnili vo vedomí prekliate miesto.

Taká starostlivosť o dielo neprináša interpretovi úžitok; priná-
ša mu iba škodu, a to značnú-škodu. Strach väčšinou otvára dvere 
tvojho domu práve tomu, čoho sa bojíš. Preverujúc a „upevňujúc“ si 
pred vystúpením svoju pamäť spôsobom, opísaným v predchádzajú-
com odstavci, interpret nielenže nepredíde zabúdaniu na pódiu, ale 
účinne tomu napomáha, ba provokuje to. 

Ozaj, kde, na akých miestach sa obyčajne zabúda na pódiu? „Čo 
je to za naivná otázka? - opäť sa usmieva čitateľ. Vari na ňu mož-
no odpovedať? Ach, keby to len bolo možné! Keby si vedel, kam 
spadneš, podostlal by si si slamou, vraví príslovie. No skutočnosť je 
taká, že tieto veci nemožno predvídať, že pamäť na pódiu sa môže 
„potknúť, zradiť na akomkoľvek mieste“. 

Nie, nie všade, nie na akomkoľvek mieste. Podarilo sa vám azda 
niekedy počuť, aby sa vo Finále „Appassionaty“: 

247| 

pianista zastavil náhle na nasledujúcom mieste: 
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248| 

a nevedel. „čo je ďalej?“ 
Mne sa to nikdy nepodarilo; som presvedčený, že ani vám. 
Prečo však v tomto bode ako aj v akomkoľvek inom, ktorý je 

v rámci hraníc pasážovej figúry, uvedenej v príklade 247, pianisti 
spravidla nezabúdajú? 

Preto, že táto figúra je automatizovaná, to znamená, že po začia-
točnom „zapnutí“ prebieha v dôsledku „prstovej pamäti“, bez účasti 
vedomia. Pri hre tejto a podobných figúr si nepamätáme, aké noty 
„berieme“ a akými prstami; preto na takýchto miestach ani nezabúda-
me. Inými slovami, najistejšie si pamätáme to, čo si „nepamätáme“. 

Posledná myšlienka vyznieva ako paradox; ale nie je to jediný 
prípad, keď sa pravda javí ako paradox. Stačí sa trocha zamyslieť nad 
otázkou, aby sme sa presvedčili, že tento „paradox“ nielenže odráža 
skutočný stav vecí, ale ak by bol nepravdivý, interpretácia spamäti 
by sa stala absolútne nemožnou aj pre geniálneho génia. Nenadarmo 
medzi pianistami koluje anekdota o istom opátovi, ktorý pri sledovaní 
hry veľkého virtuóza z nôt vykríkol v prekvapení: 

„Toľko štyriašesťdesiatin! Ozaj si každú z nich pamätáte?“ A na-
ozaj, pri hre držať si v pamäti toľko „štyriašesťdesiatin“ by nedokázal 
ani Liszt. Interpretácia bez nôt je možná práve iba preto, že prevažná 
väčšina “štyriašesťdesiatin“ sa spája do automatizovaných „retiazok“ 
a pianistovi ostáva zapamätať si iba pomerne neveľké množstvo „bo-
dov zapojenia“, prechodov od retiazky k retiazke, spojovacích myšlie-
nok atď. 

Ako však vyzerá v tomto svetle postup interpreta, ktorý zapĺňa 
posledné dni, často i noci pred koncertom horúčkovitou previerkou 
svojej pamäti? Čo vlastne preveruje? Či si pamätá, to znamená, či udr-
žuje po celý čas vo vedomí všetky detaily, každú notu diela určeného 
na interpretáciu. Veľmi skoro sa presviedča, že to tak nie je, že hoci 
bez myšlienkového sústredenia práve bezchybne zahral preverované 
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miesto, no ak začne myslieť, nedokáže si mnohé v ňom pripomenúť. 
Interpret nechápe, že na tom nie je nič strašného, že je to prirodzený 
dôsledok automatizácie. Ľaká sa a pokúša sa dať do vedomia a podľa 
možnosti tam čo najviac upevniť jednotlivé ohnivká každej automa-
tizovanej retiazky. Tým však na jednej strane neúnosne preťažuje 
vedomie, ukladá mu neriešiteľnú úlohu, na druhej strane napokon 
dôkladne rozlaďuje s takou námahou naladenú automatizáciu, vlast-
nými rukami podkopáva najpevnejší základ hry „spamäti“. Taký inter-
pret sa podobá automobilistovi, ktorý by tesne pred pretekmi od stra-
chu, že nejaká maličkosť zlyhá, rozobral svoj stroj na časti a „vyšiel“ 
by na štart držiac v jednej ruke koleso, v druhej karosériu a v zuboch 
- prevodovku. Ako ďaleko by zašiel takýto pretekár? 

Strach zo zabudnutia, v zajatí ktorého sa ocitnú mnohí interpre-
ti, je psychologickým dvojníkom strachu pred chybou, o ktorom sme 
hovorili v kapitolách 29 a 30. Oba sú pôvodcami inštinktívnej snahy 
„poistiť sa“ takým spôsobom a za takú cenu, že to je na škodu veci. 
Zvíťaziť nad prvým z nich je rovnako dôležité ako zvíťaziť nad dru-
hým. V posledných dňoch pred koncertom, keď je dielo naštudované 
a ako ukázali previerky, „ide“ to bez chyby, treba po celý čas odolávať 
pokušeniu „demontovať“ ho. Pri premýšľaní o interpretovanom diele 
netreba súčasne myslieť na to, aká nota, alebo aký prst je na tom kto-
rom mieste, treba od seba odháňať podobné myšlienky. Čo sa tohto 
týka, spoľahnite sa viac na motorickú pamäť, na ruky: v tomto prípa-
de sú nádejnejšie ako hlava. 

KAPITOLA 38 
Ak prechádzame k otázke o vonkajšom hracom režime posled-

ných dní pred vystúpením, treba predovšetkým vystríhať pred prud-
kou zmenou obvyklého rozvrhu a pred každým druhom krajností. 
Treba sa napríklad dobre vyspať, najmä v noci pred koncertom; v deň 
koncertu si možno pospať podľa želania dlhšie o polhodinu až hodi-
nu cez deň, v predchádzajúcich dňoch na to nemáme dôvod, ak sme 
si na to však predtým neprivykli. Spánok je najlepší reštaurátor fyzic-
kých i duševných síl, najlepšia záruka „sviežej hlavy“, ktorá - ako sme 
už povedali - je vari najpodstatnejšou zo všetkého na koncerte. 

Avšak nezneužívajte to, nemyslite si, že čím viacej spíte tým lep-
šie. Zaspať v deň koncertu je nemenej škodlivé ako sa nedospať. 
Nadbytočný spánok nevytvára hlboký útlm, ozajstný pokoj, prepúšťa 
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do nervovej sústavy rôzne prvky dráždenia. Po takom spánku sa ne-
cítite oddýchnutý, ale ubitý; vaša hra bude nervózna a súčasne zba-
vená „nervu“, rytmus bude zvädnutý, sluchová ostrosť sa zníži. 

Nepreháňajte ani v iných druhoch oddychu. Pravdaže, na kon-
cert nie je správne prísť ustatý. Preto v uvedené dni, najmä v deň 
vystúpenia, sa vyhýbajte všetkému, čo spôsobuje nadmernú únavu, 
t.j. vylúčte ťažkú fyzickú a napínavú duševnú prácu, dlhú chôdzu (ak 
nie ste na ňu navyknutí, natrénovaní na dlhú chôdzu). Nečítajte dlh-
šie a tažké témy, vyhýbajte sa vzrušujúcim zábavám, hodinám prázd-
neho tárania. Nezabúdajte aj oddýchnuť si - poležať si, poprechádzať 
sa, posedieť si na čerstvom vzduchu, zaoberať sa s niečím, čo máte 
radi, napr. s kvetmi, prístrojmi, s domácimi zvieratmi. Neoddychujte 
však po celý deň, alebo pridlho, nebojte sa popracovať i na niečom, 
niečo si prečítať, urobiť niečo doma; nesprávajte sa ako ťažko cho-
rý, ktorý má zakázané i najmenšie napätie a každý zbytočný pohyb. 
Pamätajte si, že nadmerný oddych oslabuje telo i vôľu, znižuje ener-
giu, že úplná nečinnosť unavuje ešte viacej ako práca; okrem toho 
pomáha vniesť do „vyprázdneného“ vedomia nepotrebné, škodlivé 
myšlienky na seba, v ktorých, ako sme na to poukázali v knihe „Pri 
bráne majstrovstva“, sa skrýva základná príčina trémy. Aby sme sa 
tomu vyhli, je potrebné, aby hlava „nebola prázdna“, aby bola po celý 
čas zaujatá dajakou, nie príliš zložitou činnosťou. Striedajte jednu 
činnosť s inou. Ako je známe, rôzne druhy práce sú vlastne navzájom 
dobrým oddychom, s prestávkami úplného, ale nie pridlhého oddy-
chu - a čas prejde nepozorovane. 

Miera oddychu a celkové správanie sa v deň koncertu, ktoré napo-
máhajú k sviežemu a bodrému subjektívnemu stavu počas koncertu, sú 
určované nielen všeobecnými úvahami, ktoré sa vzťahujú na všetkých 
interpretov; tieto závisia aj od konštitučných vlastností umelca. Tak na-
príklad umelci, ktorí sa vyznačujú zvýšenou vznetlivosťou, ľahko strá-
cajú sebakontrolu počas interpretácie, musia tráviť tento deň celkom 
pokojne, všemožne sa vyhýbať vzrušujúcim dojmom a udalostiam; 
avšak pre tých, ktorých chvályhodná rovnováha sa na pódiu mení 
niekedy v nepostačujúcu jasnosť hry, býva užitočné v posledných ho-
dinách pred koncertom trocha „pritiahnuť svoje skrutky“. Napríklad 
známy spevák Fügner v takých prípadoch vychádzal niekedy na ulicu 
a vyhľadával spory s okoloidúcimi. Väčšina interpretov sa ovšem uspo-
kojuje s nevinnejšimi prostriedkami, ako napríklad s malou domácou 
„scénou“ kvôli „nenájdeným“ manžetovým gombíkom a podobne. 
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Avšak „priťahovať“ treba veľmi opatrne, aby sme neprekročili kri-
tickú hranicu, konkrétne v žiadnom prípade neslobodno konzumovať 
alkohol, ktorý má ničivý vplyv na nervovú sústavu, najmä na proces 
útlmu, taký dôležitý pre interpreta. 

Na záver tejto kapitoly ostáva povedať niekoľko slov o režime 
stravovania sa v deň koncertu. Upriamiť pozornosť na takú prozaic-
kú vec vyvolá pravdepodobne u podaktorých čitateľov veselý úsmev. 
Avšak táto otázka je dôležitejšia, ako si mnohí myslia, vynikajúci umel-
ci jej nenadarmo pripisujú veľký význam. „Ak je na svete vôbec niečo, 
čo zaujíma Menuhina viacej ako hra na husliach a vznešené myšlien-
ky, potom sú to otázky stravovania...“ - píše životopisec znamenitého 
huslistu Wintpol Sargent. Veľká speváčka Marian Andersson vo svo-
jom životopise rozpráva, že jej učiteľ Bogatti „prednášal o správnom 
spôsobe stravovania“ a „dal mi presné inštrukcie čo a kedy zjesť“. 

Základné pravidlo je jedno; nehrať na koncerte nasýtený, s pl-
ným žalúdkom, sýtosť je vôbec škodlivá pre organizmus; lekári, ako 
vieme, radia niekedy nenajesť sa dosýta, tak, aby sa už, ako sa vraví, 
ani kúsok nevpratal do žalúdka. Ak sa veľmi najeme, je ťažko vy-
konávať akúkoľvek prácu, chce sa nám iba spať. Umeniu sa sýtosť 
zvlášť prieči, dá sa povedať, že to je najprotiestetickejšia vlastnosť. 
Sýty človek je naladený ospalo, zhovievavo, je neschopný duševne 
i fyzicky sa vypnúť, nemá podnet, ktorý sa bezpodmienečne vyžaduje 
na pódiu; je v ňom všetko utlmené - želanie, temperament, vynachá-
dzavosť, rytmus, sluch. 

Týmto pravidlom sa riadia všetci, alebo takmer všetci skúsení 
interpreti. Niektorí siahajú i po krajnostiach: Paderewski napríklad 
v deň koncertu celkom nič nejedol už od rána. Tak isto postupoval 
Alfred Cortot. Väčšina umelcov však nezachádza až tak ďaleko, a ani 
to nie je potrebné: celý deň hladovať by bolo pre mnohých ťažké a už 
vôbec by im to nepomohlo, ale skôr uškodilo. 

Vari najrozumnejšie je v takýto deň raňajkovať ako obvykle - ale 
obedovať o niečo včaššie, nie neskôr ako štyri hodiny pred začiatkom 
koncertu a nie príliš sýto, vyhýbať sa mastnému, ostrému, veľkému 
množstvu múčnych a sladkých jedál. Po obede však už nejesť nič. 
V krajnom prípade možno pred odchodom z domu zjesť kúsok chle-
ba s maslom a vypiť pol pohára čaju a pred koncertom zjesť jablko či 
pomaranč. Takýto režim dodržiava vari väčšina interpretov a medzi 
nimi i autor týchto riadkov. „Jesť sa snažím podľa možnosti dávno 
pred začiatkom koncertu“, - hovorí vo svojom už spomínanom živo-
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topise Marian Andersson; jedla posledný raz o štvrtej hodine popo-
ludní, pričom na koncertných zájazdoch si sama pripravovala jedlo 
na elektrickom variči v hotelovej izbe z obavy, že obsluhou v reštau-
rácii by sa oneskorením narušil jej stanovený režim. 

KAPITOLA 39 
Odchádzať z domu na koncert je najlepšie s takým predstihom, 

aby účinkujúci prišiel na miesto jeho konanania až pred samotným 
začiatkom a aby nemusel pridlho vyčakávať v miestnosti pre umelca. 
Pridlhý čas je tu zbytočný, iba rozptyľuje a znervózňuje. „Sústrediť 
sa“ za tento čas - ako si to myslia niektorí interpreti - aj tak nestihneš: 
keď ťa pozývajú na pódium, vždy máš pocit, že ešte hoci minúta - 
a všetko by sa v tebe uložilo na svoje miesto: ale čože - táto minúta 
nikdy nestačí... 

V miestnosti pre umelca nemáme už ani „skúšať“, ani pozerať 
do nôt. Tie ani netreba brať so sebou na koncert (nechávam ich doma 
i vtedy, keď cestujem na koncertné turné). Všetky tieto nervózne kro-
ky, s nádejou ešte trocha sa pripraviť, ešte raz sa preveriť, doplnkovo 
sa „poistiť“ na poslednú minútu sú čírym sebaklamom, ešte väčším 
ako tie „dorábky“ a „skúšky“ v predchádzajúcich dňoch, o ktorých 
sme hovorili v 36. a 37. kapitole. Dodajme iba, že vedomie toho, že sú 
tu vedľa noty, škodlivo vplýva na psychiku interpreta počas vystúpe-
nia, vyvoláva pri najmenšej zámienke pokušenie nazrieť do nich. 

Po príchode na koncert sa stáva, že buď z trémy, alebo z iných 
príčin (dôležitý problém trémy sa skúmal dôkladne v knihe G. M. Ko-
gana „Pri bráne majstrovstva“) ruky chladnú, sú „ako ľad“. Namiesto 
toho, aby sme ich rozohrievali rozohrávaním sa, čo aj tak dlho trvá 
a je to málo účinné, oveľa lepšie je tri-štyri razy sa nimi z rozmachu 
od pleca potľapkať „ako v objatí“, alebo urobiť niekoľko iných ener-
gických gymnastických pohybov, zrýchľujúcich krvný obeh v celom 
tele. 

Pred vystúpením na pódium sa treba usilovať ešte viacej ako 
v predchádzajúcich dňoch či hodinách o to, aby sme zabránili „vhup-
nutiu“ do rôznych častí diela, ktoré ideme hrať. Preto je zvlášť ne-
vyhnutné pevne sa myšlienkovo pridržiavať troch základných obra-
zov – „komorného tónu“, to značí pocitu základnej nálady, celkového 
charakteru diela, správne stanovenej „jednotky tepu“, ktorá určuje 
rytmus pohybu, a začiatočných intonácií „hudobnej reči“, ktorá má 
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byť prednesená. Inými slovami, použijúc vyššie uvedené porovnanie, 
na pódium má ísť „dirigent“, ktorý sa chystá riadiť interpretáciu a nie 
neorganizovaná skupina „orchestrálnych hráčov“, z ktorých každý 
myslí iba na svoj „part“. 

To „najstrašnejšie“ nastupuje však vtedy, ak si už vyšiel na pó-
dium a sadol si si ku klavíru. Potlesk zamĺkol, v sieni je ticho alebo 
takmer ticho, všetci zrakom spočinuli na tebe a očakávajú začiatok 
hry, to, čo im povieš hudbou. V týchto okamihoch hrozí, že celá 
tvoja rozumová i duševná príprava sa postaví na hlavu. Je to preto, 
že čas na scéne a na pódiu sa pociťuje celkom inakšie ako v živote. 
V pauzách, najmä ak si ich ešte „neovládol“, beží ako splašený kôň, 
iba sa vytrhnúť z rúk. Interpret náhle „vylieta zo sedla“ a s mučivým 
strachom „dobieha čas“, kŕčovite sa snaží chytiť „opraty“, ktoré sa mu 
vykĺzli z rúk. Tento stav je dobre známy všetkým umelcom. Najmä 
začiatočníkom. „Večer pred premiérou zapracoval naplno zázračný 
mechanizmus strachu. Chladný pot, želanie ujsť... napokon čas, ktorý 
uháňa stále rýchlejšie a rýchlejšie, tak, že ho nedobehneš. Najmä čas. 
Letí prirýchlo, je to expres, z ktorého padáš a lámeš si nohu, čo ho aj 
teraz zachytíš, už je ďaleko, na scéne, obecenstvo čaká, prepadol si“.88 
Tieto okamihy sú rozhodujúce. Je nevyhnutné za každú cenu „zachy-
tiť“ čas, „upokojiť“ ho, spomaliť, rytmizovať jeho beh - inakšie by si 
naozaj „prepadol“, stratíš všetko, čo si si „nazbieral“ na vystúpenie, 
„naskočíš“ do skladby kdesi „v pohybe“, bez toho, aby si sa „usadil 
v sedle“ ako treba a ona ťa „ponesie“ rovnou cestou ku skaze. 

V týchto okamihoch, skôr sekundách, interpreti, aby sa tomu 
vyhli a „pribrzdili“ čas, prinútili ho opäť iba kráčať, utiekajú sa k rôz-
nym „pomôckam“. Keď som bol ešte žiakom konzervatória, nútil som 
sa spomenúť si na Rachmaninovove diela v poradí podľa opusov; 
na ktoromsi - siedmom až desiatom opuse - čas a ja sme sa dostávali 
do normy a začínal som hrať. O čosi neskoršie som zamenil túto po-
môcku za inú: začal som vychádzať na pódium s cvikrom (hrám bez 
neho a nosím ho iba „na diaľku“), potom, už sediac pri klavíri, som 
náhlivo vyberal z vrecka fraku puzdro, odkladal cviker, dôkladne 
som ho ukladal do puzdra a do vrecka. Niekoľko týchto vyrátaných 
pohybov, ako sa ukázalo, postačilo na to, aby som ovládol seba i čas 
a pokojne sa „posadil do sedla“ skladby. Opísaný spôsob príchodu 

88 Montagne, Y.: Hlava plná slnca. Innostrannaja literatura, 1956. č. 6. s. 238. 
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na pódium sa u mňa premenil na zvyk, ktorý sa udržiava dodnes, 
hoci dlhá pódiová skúsenosť už vlastne dávno odstránila túto potre-
bu. 

Pri ukončení tejto série rád relatívne predkoncertného (zahrňu-
júc príchod na koncert a príchod na pódium) správania sa pianistu 
je nevyhnutné povedať, že pri pozorovaní praxe známych virtuózov 
sa čitateľ neraz stretne s narušením jedného či druhého z uvede-
ných „pravidiel“. Môže dokonca prichytiť i autora týchto riadkov pri 
protirečení usvedčiac ho, že raz cvičil v deň koncertu, druhý raz sa 
doučoval v posledných dňoch akési miesto, tretí raz išiel hrať dve ho-
diny po dosť sýtom pohostení. Naozaj, podmienky koncertných turné 
nútia niekedy umelca nechtiac ustupovať od uvedených zásad; stáva 
sa i to - načo tajiť - že podobné priestupky sa uskutočňujú i vedome, 
zo slabosti vôle, z lajdáctva, nafúkanosti. Pravdou je aj to, že také 
narušenia prebehnú často beztrestne, alebo takmer beztrestne, ak sa 
len neodohrávajú pričasto a nestávajú sa systémom. Ale to možno vy-
svetliť tým, že ich uskutočňujú skúsení umelci, ktorí sa cítia na pódiu 
isto a ktorí sú schopní („pri stole“, ako by povedali šachisti) dostať 
sa z ťažkej situácie. Avšak začínajúceho umelca opovrhovanie „reži-
mom“ môže na koncerte tak sklamať, spôsobiť mu taký krutý úder, že 
z jeho následkov sa bude dlho spamätávať - a možno sa z nich nikdy 
nespamätá. Preto pre začínajúceho interpreta je veľmi nebezpečné 
napodobňovať isté voľnosti v „režime“, ktoré si dovoľujú niekedy zná-
mi umelci. Quod licet Iovi, non licet bovi. 

KAPITOLA 40
Pianistická interpretácia ako taká, obsah, ktorý do nej vkladá 

umelec, estetické princípy, ktoré riadia umelca, interpretácia rôznych 
štýlov, komponistov, jednotlivých diel - celý uvedený okruh otázok 
presahuje rámec tejto práce. Musela by sa ním zaoberať osobitná 
stať, na ktorú mám pozbieraný materiál; neviem však, či ju stihnem 
napísať. Chcel by som preto prv, ako sa rozlúčim s čitateľom, podeliť 
sa s ním na záver hoci len s niektorými pozorovaniami a myšlienka-
mi týkajúcimi sa i tohto problému. 

Úspechy sovietskeho pianistického umenia sú všeobecne známe; 
mnoho sa už o nich písalo a teda nie je potrebné znova sa rozširovať 
o tejto téme. Všeobecne je známa i úloha, ktorú zohrala v spomenu-
tých úspechoch takzvaná moskovská pianistická škola. Jej zásluhy sú 
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veľké a nesporné. Naučila interpretov i poslucháčov veľa dobrého; 
vysokej kultúre, náročnosti vkusu, presnému podaniu textu... 

Ale i najlepšie vlastnosti sú dobré iba s mierou: inak vyvoláva-
jú protiklady. Nedostatky človeka často vyzerajú ako pokračovanie 
jeho kladov, vraví francúzske príslovie. Nepochybné klady, ktorými 
sa končil predchádzajúci odstavec, vytvorili kult, začali v poslednom 
čase odhaľovať svoju odvrátenú stranu, stále častejšie možno počuť 
mladých pianistov, ktorí sú otrávení veľkým množstvom zákazov, kto-
rí ani tak nehrajú, ako skôr sa kĺžu opatrne po úzkom chodníčku 
akademicky povoleného, bojazlivo sa obzerajúc na každotaktové prí-
kazy „po trávniku nechodiť“. Stále častejšie sa na koncertoch ocit-
nete v atmosfére takého Lipska z čias Reineckeho, akejsi notárskej 
pisárne, kde sa vyhotovujú kópie umenia a všetky sú vedené snahou 
o jedno: „byť verný originálu“. Z rozhlasu, z Veľkej i Malej siene Mos-
kovského konzervatória sa vinie potok „dobrých“, „správnych“, no 
šablónovitýcb interpretácií, natoľko beztvárnych, ťažko odlíšiteľných, 
že ak nevieš, ani sa nedovtípiš kto to hrá, no v pamäti sa všetky tie-
to interpretácie zlievajú, bez rozoznania medzier „ukladajú sa jedna 
za druhú... Prichádzajú niekoľkí huslisti, jeden za druhým, za nimi - 
rad pianistov... Ak navštíviš tieto koncerty, udivíš sa, ako sa podobajú 
jeden druhému...“ - sťažujú sa poslucháči.89

Základom takéhoto stavu vecí je, podľa mojej mienky, nespráv-
ny vzťah k problému interpretácie. Mnohí naši mladí interpreti, ako 
vidieť, si myslia, že tu nie je žiaden problém, že tento vzťah vymysleli 
formalisti, že patričné chápanie a vykladanie všetkých klasických diel 
už dávno ustanovila sovietska interpretačná škola, ostáva iba bez chyt-
ráckeho mudrovania držať sa tohto chápania, podľa možností ho čo 
najlepšie technicky realizovať; nakoniec dielo prehovorí samo za seba! 

Podobný prístup k otázke je zásadnou teoretickou chybou. 
V umení, teda i v umeleckej interpretácii sa pravda nikdy nenachá-
dza „vo vrecku“ vždy ju treba znova dobýjať svojím umom. A znova 
objavená nikdy sa nepodobá predošlej, ktorú objavil tvoj predchodca: 
pojem „tvorba“ obsahuje pojem „nové“ (Busoni). „Verné ako originál“ 
bývajú iba kópie; no kópie - to nie je umenie. 

Z toho samozrejme nevyplýva, že umelec musí nové hľadať, hľa-
dať treba pravdu, pravdu vyjadrenia, no hľadať samostatne, nebáť 

89 Izvestija, Moskovské večerné vydanie 7. 1. 1961. 
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sa nového a vtedy sa nové v objavenom prejaví samo. Avšak zámer-
ná snaha po originalite nevedie k vytváraniu ozajstných umeleckých 
hodnôt: „úmyselným obchádzaním zákonitostí nemožno napodobniť, 
ale ešte menej zrodiť tvorivú silu“ (Busoni). 

Pri takomto tvorivom prístupe k veci sa nové objavuje nielen po-
čas prípravnej, domácej práce, v procese predbežného premýšľania 
interpretácie; rodí sa i na koncerte - niekedy ako okolnosťami vynúte-
né „prispôsobenie sa“ (spomeňte si na prípady z tvorivých životopisov 
Šaljapina a Salviniho uvedené v 35. kapitole), niekedy ako slobodný 
vzlet fantázie. O tom svedči skúsenosť nielen geniálnych umelcov, 
ako boli Liszt, Rubinštejn, Issay, Busoni, ale i radu interpretov men-
šieho mena. Konkrétne vo svojej interpretácii som veľa „objavil“ prá-
ve na pódiu. Pamätám sa napríklad, ako som raz hral v Leningrade 
piaty „Sarkazmus“ Prokofieva. Toto dielo som hral verejne zďaleka 
nie prvýkrát. Ale v tento večer na mňa „doliehalo“ akosi mimoriadne 
ostro. Napokon som sa dostal k nasledujúcemu miestu: 

249| 
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Tu som náhle, neočakávane i pre seba, pocítil potrebu prejsť 
z horného registra do dolného úplne iným pohybom ako inokedy: 
„neuvoľniť“ telo počas fermáty a pauzy, ale naopak, po zahraní po-
sledného akordu práve na tomto mieste stuhnúť ako ochrnutý, a v tej 
istej polohe rúk, v ktorej ma zastihlo „ochrnutie“, „fixujúc“ telom túto 
polohu, nič na nej nemeniac, pomaly a opatrne ju preniesť celým 
telom, doslova akoby po okraj naplnenú čašu, do basov. Nikdy neza-
budnem na neobyčajný pocit, ktorý som zažil v týchto okamihoch. 
Rytmus „mlčania“ (fermáta s pauzou) sa zrazu zmenil, bol podivu-
hodne prítomný, takmer počutelný, sťa údery tepu pod prstom. Moju 
neobyčajnú stiahnutosť v okamihu pocítilo i obecenstvo, bolo „ňou“ 
akoby očarené. Zamrel som ja - zamrelo i obecenstvo; nastala zvlášt-
na, úplná tíšina a v tejto tíšine celá sieň so zatajeným dychom doslo-
va niesla spolu so mnou tajomnú čašu. A keď som napokon „vzal“ 
prvý basový akord a „ustrnutie“ sa rozplynulo, v sieni, ako sa mi 
zdalo, prebehol akýsi vzdych, a tento vzdych mi prenikol až do krvi, 
mocnejšie ako najprenikavejší potlesk. 

„Sarkazmus“ mal vtedy veľký úspech; zapamätal som si najmä 
reakciu Ivana Vasiljeviča Jeršova, ktorý bol prítomný na koncerte, 
a na ktorého neobyčajnej tvári sa prejavovalo doslova sochárske zo-
brazenie zahranej skladby. Od tých čias vždy hrám toto miesto uve-
deným spôsobom, hoci treba priznať, že sa mi nepodarí vždy rovnako 
presvedčivo a nikdy nie tak, ako v opísaný večer. 

Improvizácia na koncerte sa nemusí týkať iba detailov, jednot-
livých miest diela. Každý dobrý hudobník ovláda viac alebo menej 
schopnosť, ktorej najvyššie stelesnenie sa spája obyčajne s Mozarto-
vým menom, schopnosť predstaviť si dielo v jeho hlavných propor-
ciách vcelku, ako stavbu, premeranú jediným pohľadom. No ten, kto 
je schopný vidieť v myšlienkach akoby celé dielo naraz, je schop-
ný taktiež vidieť ho niekedy inakšie. Odtiaľto pramenia tie okamihy 
„osvietenia“, ktoré nabádajú niekedy interpretov, (preslávil sa tým naj-
mä Rubinštejn) „prestavať“ improvizačne celú koncepciu, celý „plán“ 
interpretácie a pritom natoľko pevne a logicky, že poslucháč sa nie-
kedy ani nedovtípi, že má do činenia s improvizáciou. Nemôžem tu 
nespomenúť zábavný prípad z vlastnej praxe. Kritika ma obyčajne 
zaraďuje medzi tých interpretov. ktorí nevystupujú pred obecenstvom 
bez toho, že by „vopred nevychutnali“ každý odtienok interpretácie. 
Jeden z takých kritikov počul raz na mojom koncerte „Appassionatu“, 
„celkom nepodobnú“ tej, ktorú počul odo mňa asi dva roky predtým; 
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vysvetľoval to „dôkladne premyslenou“, vopred pripravenou zmenou 
zámeru. Neskrývam, že mi veľmi polichotilo také hodnotenie koncep-
cie, ktorá bola v skutočnosti plodom improvizácie, o ktorej som neve-
del ešte desať minút pred začiatkom interpretácie.90

Improvizovať možno nielen koncepciu istej myšlienky, alebo cel-
kového diela, ale aj jeho text, samotnú hudbu. Tu sa však už dostá-
vame mimo oblasť interpretačnej tvorby a prechádzame do oblasti 
kompozičnej tvorby. Táto je už za hranicami témy tejto knihy a kom-
petencie jej autora, preto opomeniem otázku o tejto najvyššej kategó-
rii umenia improvizácie. Možno nakoniec smútiť za tými časmi, keď 
tvorba a interpretácia tvorili jednotné, ucelené umenie a interpreti sa 
vedeli „rozprávat“ s poslucháčmi nielen cudzími slovami. 

Pochopiteľne, improvizácie vyššie opísaných typov sú možné 
iba v tom prípade, ak interpretácia pri predbežnej príprave nie je 
nadmerne „zautomatizovaná“, to znamená, ak si interpret zachová 
dostatočnú slobodu pre jej uplatnenie. Tým sú do značnej miery dik-
tované aj námietky proti „upevneniu“ všetkých detailov, s ktorými sa 
čitateľ už stretol v 35. kapitole. „Zašijúc“ napevno svoju interpretáciu, 
umelec sa sám zbavuje najväčších radostí na pódiu i najúčinnejšieho 
výrazového prostriedku pôsobenia na poslucháčov. 

Tým však, ktorí si myslia, že všetko, čo sme povedali v tejto kapi-
tole, protirečí základnému zameraniu sovietskej interpretačnej školy, 
dovolím si pripomenúť slová najvýznamnejšieho predstaviteľa tejto 
školy - Konstantina Sergejeviča Stanislavského: 

„Technika postupne, logicky dozerá i kochá sa v tom, ako jedno 
vyplýva z druhého. Jasné, pochopiteľné, múdre; okrem toho krásne, 
pretože všetko je vopred premyslené... Všetko je zohriate a odôvodne-
né zvnútra. Čo viacej? Veľkým pôžitkom je vidieť a počúvať takých 
hercov. Aké umenie, aká dokonalosť! 

Na nich, na ich hru si uchovávaš v pamäti kúzelné, harmonické, 
estetické, jemné, krásne spomienky, ako na čosi zvrchovane dôsledné 
a dokonalé. 

Či sa dosahuje takéto veľké umenie iba naučením a vonkajšou 
technikou? Nie, je to ozajstná tvorba, pretavená zvnútra ľudským, 
a nie hereckým citom. Je to niečo, o čo treba usilovať. 

90 Zmena koncepcie zasiahla najmä prvú a druhú časť „Appassionaty“. Pamätám si kon-
krétne, že druhú časť som hral pomalšie a „priezračnejšie“ oproti tomu, ako som ju hral 
predtým, a zaznela akoby svojrázna „predzvesť“ Arietty s variáciami zo Sonáty op. 111. 
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No... v podobnej hre mi chýba iba jedno: ohromujúca, ohlušujú-
ca, oslňujúca neočakávanosť! Ona strháva pôdu pod nohami a náhle 
buduje inú, na ktorej prizerajúci divák nikdy nestál... To ohromuje, 
zotročuje a zaujme úplne celého človeka. 

Odsudzovať a kritizovať sa nedá - to je nepochybné, pretože to 
vzišlo neočakávane z najväčších hlbín živej prirodzenosti. Samotný 
herec je ohromený, zotročený neočakávanosťou... Nemožno na to za-
budnúť - je to životná udalosť... 

Dobrý je herec prvého typu, jeho technika je skvelá, krásna, ale 
či ju možno porovnať s touto? Táto hra je prekrásna svojím smelým 
opovrhovaním obyčajnou krásou. Táto hra je silná, ale vôbec nie tou 
logikou a postupnosťou, na ktorej sme si zakladali v prvom prípade. 
Je prekrásna svojou smelou nelogičnosťou, rytmická arytmičnosťou... 
Narúša všetky zaužívané pravidlá a práve v tom je to dobré, v tom je 
to mocné. 

Zopakovať to nemožno. Nasledujúci raz to bude celkom iné... 
O takom výtvore nepovieš, že je dobrý. Nepovieš „prečo je to tak 

a nie inak“. Ono je to „tak“ pretože to tak je a inakšie to nemôže byť. 
Či vari kritizujeme hrom a blesk, búrku na mori, víchor a orkán; vý-
chod a západ slnka?...“91 Týmito nádhernými slovami veľkého majstra 
končím knihu o práci pianistu.

91 Stanislavskij, K. S.: Rabota akťora nad soboj. Izd. Iskusstvo, Moskva-Leningrad 1948, s. 
318-320.
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O AUTOROVI 
Grigorij Michailovič Kogan (1901-1979) bol svojráznym a vy-

nikajúcim sovietskym klaviristom, vynikajúcim hudobným vedcom 
a umenovedcom. V rokoch 1914 až 1920 študoval na kyjevskom Kon-
zervatóriu kompozíciu u R. M. Gliera a klavír u V. V. Puchaľského. 
O pracovnej metóde tohto vynikajúceho pianistu a pedagóga, z kto-
rého triedy vyšli okrem iných i A. Brailowski, W. Horowitz, B. Javor-
skij a Leonid Nikolajev, napísal Kogan neskôr zaujímavý článok (Môj 
učiteľ Puchaľskij, Sovietskaja muzyka 1970/10). Roku 1920 absolvo-
val kyjevské Konzervatórium a krátko na to sa stal jeho profesorom 
a prorektorom. Začala sa aj jeho koncertná činnosť v Sovietskom zvä-
ze i v zahraničí. 

Kogan pôsobil pedagogicky v rokoch 1926 až 1943 na kyjev-
skom Konzervatóriu a moskovskom Konzervatóriu, kde vyučoval hru 
na klavíri a históriu a teóriu pianistiky. Bol jedným zo zakladateľov 
sovietskej vedy o interpretácii, vedúcim Katedry histórie a teórie pia-
nistiky na moskovskom Konzervatóriu, prvej svojho druhu na svete. 
V rokoch 1951 až 1956 vyučoval na kazaňskom Konzervatóriu. Koga-
novými žiakmi v klavírnej hre boli napríklad V. A. Cukkerman, l. E. 
Guseľnikov, S. A. Gubajdulina, vo vedeckom zamerani sú pokračova-
teľmi jeho práce viacerí jeho absolventi (A. A. Nikolajev, A. D. Alexe-
jev, P. L. Pečerskij a ďalší). G. G. Nejgauz napísal, že „šírka Kogano-
vých vedomostí nielen v hudobnej oblasti, ale v mnohých oblastiach 
histórie a kultúry, jeho schopnosť spájať dôkladnú analýzu skúma-
ných javov so širokými zovšeobecňujúcimi závermi umožnili Grigo-
rijovi Michailovičovi Koganovi vniesť významný vklad do zaujímavej 
a originálnej disciplíny, ktorá sa pred jeho výskumami a prácami na-
chádzala vlastne v „takmer detskom stave.“ (G. Nejgauz: Predslov ku 
knihe G. M. Kogana „Pri bráne majstrovstva“). 

G. M. Kogana spájali tvorivé priateľstvá s takými významnými 
hudobníkmi ako boli A. Aľšvang, G. Ginzburg, L. Mazel, G. Nejgauz, 
M. Judina, B. Javorskij, T. Nikolajeva, S. Richter a ďalší, ktorí sa prá-
vom považovali za jeho žiakov. Koganove vynikajúce prednášky 
a rovnako poučná vynikajúca koncertná činnosť zanechávali hlboké 
stopy po celom Sovietskom zväze. Krásne sú aj spomienky na Kogana 
u hudobníkov z Bulharska, kam neraz v posledných rokoch svojho 
života cestoval na koncerty i prednášky. 

Interpretačný talent sa spájal u Kogana s talentom výskumníka. 
Vedec a umelec v ňom žili súčasne a neustále sa vzájomne doplňova-
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li a ovplyvňovali. Jeho práce o hudobnej interpretácii, či už portréty 
veľkých umelcov, ako boli Liszt, Rubinštejn, Rachmaninov, Busoni, 
Šaljapin, alebo teoretické práce „Pri bráne majstrovstva“, „Práca pia-
nistu“, „Klavírna faktúra“, alebo články a recenzie o súčasných pia-
nistoch - Gilelsovi, Richterovi, Ginzburgovi, Judine - stali sa klasikou 
sovietskej hudobnej vedy. Šírka jeho rozhľadu a dôkladnosť vedca sú 
neoddeliteľné od jasnosti a presnosti vyjadrovacieho spôsobu i ume-
leckého nadšenia, preto môžeme hovoriť súčasne o Koganovi ako 
o kritikovi-vedcovi i kritikovi-umelcovi. Bol hlbokým a originálnym 
teoretikom umenia, nikdy však nie kabinetným vedcom. Bol vášni-
vým polemikom, no čestným človekom pevných zásad. Jeho estetický 
program vyrastal z etického, profil hudobníka dotváral jeho neľah-
ký život, avšak dôstojne a nekompromisne prežitý. Jeho úvahy sa 
odzrkadlili v denníku, ktorý si Kogan viedol od svojich pätnástich 
rokov do konca života, a nazval ho „Život v myšlienkach“. Niektoré 
jeho fragmenty boli publikované i na stránkach časopisu Sovietskaja 
muzyka i v súbornom vydaní jeho spisov. 

Popri hlavných monografiách, venovaných jednotlivým otázkam 
teórie a histórie pianistiky (medzi nimi je významná práca o F. Buso-
nim, čo je v podstate jeho celoživotná práca), napísal Kogan obrovské 
množstvo článkov, uverejňovaných v hudobných periodikách, z kto-
rých mnohé sú svojím významom stále aktuálne. Mnohé z nich vyšli 
neskôr v zborníkoch. 

G. M. Kogan bojoval celý život za tvorivú hudobnú interpretáciu, 
vystupoval proti strnulosti doslovnej interpretácie, plnej školských zá-
kazov a príkazov. Pritom sa zasadzoval energicky a zásadne za naj-
vyššie estetické kritériá a technickú dokonalosť, čistotu interpretácie 
v profesionálnom zmysle slova, za jej pravdivosť. Veď práve i vďaka 
týmto ideálom sovietske interpretačné umenie dosiahlo a dosahuje 
také svetové úspechy. 

Tieto základné tendencie jeho života a tvorby sú jasne vyjadrené 
vo všetkých jeho dielach a nemožno ich nepodporiť i pri akýchkoľvek 
prípadných výhradách, či názorových rozdieloch. Napokon od publi-
kovania mnohých Koganových článkov uplynulo už dosť času a vývoj 
priniesol zákonite i nové poznatky. No napriek tomu treba Koganove 
práce v mnohých smeroch hodnotiť ako fundamentálne a nadčasové 
s objektívnymi hodnotami, ku ktorým sa budú ešte dlhé roky vracať 
tí hudobníci, ktorí sa zaujímajú o problémy z oblasti histórie a teórie 
pianistiky.
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