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ABSTRAKT 

Ve své práci zkoumám způsoby, jakými klavíristé vnímají harmonii ve skladbách romantismu. 

V úvodu práce zasazuji harmonii romantismu do kontextu dějin harmonie a tonálního systému 

a v navazujícím textu přibližuji, co je nám známo o Chopinově práci s pohyby, zvukem a 

harmonií. Zbylá část práce je věnována výzkumu. Výzkum je veden formou kvalitativního 

výzkumu, kdy jsem se čtyřmi klavíristy vedla rozhovor o třech skladbách z období romantismu. 

Všem klavíristům jsem zadávala Mazurku h moll, op. 30, č. 2 od Fryderyka Chopina, další dvě 

skladby si klavíristé volili samostatně, měli si zvolit skladby od Roberta Schumanna, Sergeje 

Rachmaninova nebo Franze Liszta. V rozhovoru pokládám takové otázky, abych zjistila, jak 

ve skladbách pracují s tonalitou, spojují-li si tóniny s nějakým charakterem, nakolik je pro ně 

důležitý terén či reliéf skladby a nakolik inklinují k detailnímu rozboru skladeb z hlediska 

harmonie, a nakolik je tento rozbor řízeným či intuitivním procesem. 

Na mé otázky mi odpovídají velmi úspěšná pedagožka klavíru a zároveň zástupce ruské klavírní 

školy, Viktoria Kraf, dále známí čeští klavíristé Jaroslava Vernerová, Miroslav Sekera a Jan 

Jiraský, který je zároveň profesorem na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. 

Odpovědi interpretů jsou ovlivněny i skutečností, že tři z oslovených mají absolutní sluch. 

Práce navazuje na předchozí bakalářskou práci, Pianistův smysl a cit pro harmonii ve skladbách 

od baroka po impresionismus. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Harmonie, analýza, intuice, romantismus, Chopin, Schumann, Rachmaninov, Liszt, pedagogika 

klavíru, interpretace, absolutní sluch. 

  



 

ABSTRACT 

This thesis explores different ways in which pianist perceive harmony in compositions 

of the Romantic era. I write about history of harmony and about the context of the Romantic 

era at the beginning of the thesis. Then I write about Chopin and about his work with a motion, 

a sound and harmony. The rest of the work devotes to the research. I conducted qualitative 

research. I interviewed four pianists, with each pianist we talked about three compositions 

of the Romantic era. I gave scores of the Chopin´s Mazurka B minor, op. 30, no. 2 to all of them, 

the rest of the compositions were chosen by the pianists. They had to choose two compositions, 

which were created by R. Schumann, S. Rachmaninoff, or F. Liszt. I ask them questions, which 

realize me to find how they work with the tonality, and to find if they find some characters 

in keys. I wanted to find how much is important the relief for the hands for them and how much 

they tend to make a detailed harmonic analysis. I also tried to find if the analysis is rather 

intuitive or conducted process for them. 

I interviewed very successful piano teacher Viktoria Kraf and three famous Czech pianists 

Jaroslava Vernerová, Miroslav Sekera and Jan Jiraský, the professor of the Janáček Academy 

of Music and Performing Arts in Brno. The answers of the pianists can be influenced by the fact 

that three of them have absolute pitch. 

 

KEYWORDS 

Harmony, analysis, intuition, Romantic era, Chopin, Schumann, Rachmaninoff, Liszt, the 

pedagogy of the piano, interpretation, absolute pitch. 
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Úvod 

Před třemi lety a půl jsem začala pracovat na svém malém, studentském výzkumu, kdy jsem 

pokládala otázky různým klavírním interpretům týkající se harmonie, a jejich odpovědi poté 

sepsala do své bakalářské práce. Byla to tehdy pro mě obrovská nová zkušenost. Můj vlastní 

přístup ke skladbám či k analýze se tehdy teprve formoval, a vidět, jak jiní o skladbách smýšlejí, 

pro mě bylo jak objevovat nový svět. Klavíristé mi umožnili podívat se na stejné skladby 

různým úhlem pohledu, odkryli mi někdy i vzájemně velmi odlišné přístupy ke studiu, ale 

hlavně nabídli mnoho malebných, pestrých a uměleckých obrazů, které si je možné 

se skladbami i harmonií spojovat. Ve světě, kde je význam hudby a umění někdy zlehčován, 

bylo pro mě nesmírně povzbudivé vidět, s jakou hloubkou a láskou je možné se hudbě oddat. 

Rozhodla jsem se tedy v této práci pokračovat. Bakalářská práce mi odkryla, jak je možné 

umělecky pracovat a vidět svět tónin a emocionálně vnímat jednotlivé harmonie. Zároveň mi 

ukázala, že harmonická analýza může nesmírně podpořit paměť a prohloubit pochopení díla. 

Nicméně je potřeba k této analýze přistupovat správným způsobem. Vždy musí být na prvním 

místě hudba jako taková. Hudba se spojuje s naším vnitřním viděním, naším světem a emocemi, 

a schopnost propojit hudbu s tímto světem, zároveň vidět skladbu jako celek, je zřejmě to 

nejdůležitější. Nicméně detaily, analýza jednotlivých momentů, porozumění ději uvnitř 

skladeb, to vše je rovněž velmi důležité a harmonie může být jakýmsi pojítkem všech těchto 

dějů – té matematiky v hlavě, která harmonie zkoumá, emoce, kterou harmonie vyvolá, celku, 

kde se jedna harmonie přelévá do druhé a vede nás přímo k rubatům, či rytmické hře… 

Harmonie jistě není vším, ale takřka se vším v hudbě souvisí. 

A proto je zajímavé se klavíristů na jejich přístup k harmonii ptát. Mluví pak totiž nejen 

o harmonii, ale o hudbě samotné. Zamyslí se nad dominantou, ale přemýšlí přitom nad napětím 

či klidem v hudbě. Popisují tóninu, a přitom popisují barvu, charakter. Mluví o tom, zda 

analyzují skladbu vědomě, a přitom vlastně zmíní, jak vůbec přistupují ke skladbě, když ji 

studují. 

Výzkum samozřejmě měl by zůstat výzkumem, ve své práci tedy zmíním i dílčí hypotézy a 

závěry, které si již můžu vyvodit, neboť srovnávat mohu i se svou minulou prací. Text 

rozhovorů jsem však vypracovávala s přáním, aby byl i textem uměleckým, kde jsou estetické 

hodnoty rovněž důležité, který bude zajímavé číst a bude možné se jím inspirovat. 
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1 Dějiny harmonie a zasazení romantismu do širšího kontextu 

 

Mluví-li se v dnešní době o harmonii v hudbě, často si představíme náš dur-mollový tonální 

systém, vzájemné vztahy mezi akordy, harmonický klid spojený s tonikou, napětí dominanty, 

septakordů či modulace. Jsme seznámeni s bohatstvím harmonií, které nám klasická hudba 

přináší. Je zajímavé uvědomit si, že dur-mollový systém, který tak hluboce zasahuje a určuje 

naše vnímání, posuzování a chápání hudby, zde nebyl odjakživa a formoval se postupně. 

1.1 Středověk 

 

Modalita byla přímým předchůdcem dur-mollového systému a je tedy zajímavé zabývat se i 

tímto obdobím. Některé modální melodie, vzniklé ve středověku, využili i mnozí pozdější 

skladatelé ve svých dílech. Např. sekvenci Dies irae ze 13. století použil ve svém klavírním díle 

jak Sergej Rachmaninov, tak Franz Liszt. Tyto melodie však často bývají zharmonizovány 

moderním způsobem. Přímo k systému modality se pak vracelo a rozvíjelo jej mnoho skladatelů 

20. století, když hledali nové hudební cesty odklonem od dur-mollového harmonického 

systému. 

Zcela zásadní jednotkou středověké hudby byl interval. Pokud bychom středověkému 

hudebnímu teoretikovi zahráli akord c–f–a, nebude v tomto akordu hledat kvartsextakord, ale 

bude jej vnímat jako součet intervalů kvarty a tercie. 

Základní „tónovou soustavou“ nebyla tónina, ale mody. I v modálním systému byl některý tón 

tónem centrálním – tón finalis, na kterém melodie končila a ke kterému se určitými vazbami 

pojily ostatní tóny, tím se tedy finalis velmi podobá tonice. Vztahy mezi jednotlivými tóny 

modů však nejsou tak silně na toniku vázány. Menší napětí mezi tóny způsobuje i fakt, že 

většina modů v sobě nemá citlivé tóny na sedmém stupni. Charakteristickým znakem 

středověké modality je také skutečnost, že toniku tvoří pouze jeden tón, nikoli akord. 

Ve středověku se mezi jednotlivými tóny hledaly přednostně intervaly a vztahy intervalů mezi 

sebou, nikoli vztah k tónickému akordu, subdominantě, či dominantě. Intervalům byla 

věnována obrovská pozornost. Dlouho se zkoumalo a diskutovalo, které intervaly jsou 

konsonantní a disonantní, které konsonance jsou dokonalé a které nedokonalé, které intervaly 

v hudbě užívat a které nikoli a jak je uspořádávat. 
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Ve středověku se vyvíjí vícehlas, jakési prapředky harmonie bychom tedy měli hledat zde. 

Nicméně hlasy byly zprvu ve středověkém vícehlase velmi samostatné a jejich vzájemné 

souzvuky se opět zkoumaly z hlediska vzniklého intervalu, nikoli akordu. Akordické souzvuky 

musely ve sborové hudbě také nevyhnutelně vznikat, nicméně tehdy nebyly primárně 

vyhledávány a pojmenovávány a chod melodie akordům nebyl podřízen.1 

Mody, které středověk znal a užíval, byly dórský, frygický, lydický a mixolydický. Těmito 

mody se zabývali dřívější hudební teoretici a skladatelé církevní hudby. Ve světské hudbě se 

však objevovaly prvky hudby daleko bližší dnešnímu dur-mollovému tonálnímu systému.2 

Praxe si nakonec v pozdním období modálního systému vynutila přidání dalších dvou modů – 

iónského, jehož tóny se shodují s dnešní durovou stupnici, a aiolského, shodujícího se 

s přirozenou mollovou stupnicí.3  

15. a 16. století jsou dobou, kdy je modální systém přeměňován, objevují se nové harmonické 

prvky a spějeme již ke vzniku našeho dur-mollového tonálního systému. Tehdejší hudební 

praxe již znala durový a mollový kvintakord, tonálním základem je však stále ještě jen jeden 

tón, nikoli akord.4 Melodie se již podřizují sledu akordů. Užívají se funkční akordické postupy 

dominanta – tonika, subdominanta – tonika. Na významu začínají nabývat i citlivé tóny. Často 

i ve středověkých modech, které ve své řadě tónů citlivý tón sedmého stupně nemají, byly 

sedmé stupně zvyšovány např. v závěru díla.5 Iónský a aiolský modus byly čím dál tím více 

užívány i pro svoji kontrastnost, a stávají se tak základem nového tonálního systému. 

 

1.2 Baroko 

V době barokní je již modální systém plně překonán dur-mollovým tonálním systémem. 

Centrem tóniny se stává tonický kvintakord, k němu se všechny ostatní akordy v tónině 

vztahují, vzhledem k tonickému kvintakordu mají nějakou funkci. Tonický kvintakord je 

místem hudebního klidu, přičemž další kvintakordy přináší pohyb, odstředivý nebo dostředivý 

vzhledem k tonice. Nejvýznamnější funkci mají spolu s tonikou dominanta a subdominanta. 

Rané baroko přinášelo relativně jednoduchou sazbu, harmonicky a melodicky využívající 

převážně prostou diatoniku. Ve svém vývoji se však barokní hudba komplikovala, rozvíjel se 

 
1 HRUŠOVSKÝ, Ivan. Úvod do štúdia teorie harmónie, s. 56. 
2 HRUŠOVSKÝ, Ivan. Úvod do štúdia teorie harmónie, s. 55. 
3 HRUŠOVSKÝ, Ivan. Úvod do štúdia teorie harmónie, s. 79. 
4 HRUŠOVSKÝ, Ivan. Úvod do štúdia teorie harmónie, s. 78. 
5 HRUŠOVSKÝ, Ivan. Úvod do štúdia teorie harmónie, s. 80. 
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kontrapunkt i chromatické postupy, to vše vyvrcholilo v díle Johanna Sebastiana Bacha a 

George Friedricha Händela. 

Kromě toniky, subdominanty a dominanty, které se staly centry a kostrou celého harmonického 

systému, užívalo se také šestého stupně, jako zástupce toniky po dominantě, neapolského 

sextakordu a mimotonálních dominant. 

Typickým barokním postupem byly sekvence. Sekvence byly prostředkem, kterým byla 

rozvíjena hudební témata a kterým hudba vystupovala z klidu diatoniky. Barokní sekvence 

způsobovaly, že hudební tok na velmi krátkou dobu vybočil do jiných tónin, nicméně v žádné 

nesetrval na dlouho. Zatímco pokročilé modulační postupy 19. století vedly k pevnému 

stanovení nové tóniny na delší čas, v baroku se v rámci sekvenčního postupu vybočovalo 

do různých tónin, ale jen na krátko a hudba se obvykle brzy vracela do původní tóniny. 

Sekvenční postupy tedy tonální centrum po určitou dobu rozvolnily, sekvence byly nositeli 

napětí a dění ve skladbě, nicméně návratem do původní tóniny se tónina ještě více upevnila.6 

V barokní praxi také tóninu upevňovaly, kromě běžného kadenčního postupu s dominantou, 

např. ostinátní figury. 

S pozdním barokem hojně se již užívá modulačních postupů a vybočení, enharmonických 

záměn a zmenšených septakordů. S rozvinutými modulačními postupy setkáváme se v Bachově 

tvorbě. Z hudby pozdního baroka, především ve tvorbě J. S. Bacha, vycházelo mnoho 

skladatelů romantismu. Mnohé hudební prvky baroka – zejména různé chromatické postupy – 

které se s novým klasicismem užívaly minimálně, znovu se v romantismu objevují a jsou dále 

rozvíjeny. 

 

1.3 Klasicismus a romantismus 

 

Jak se tomu v historii stalo mnohokrát na přelomu slohů, jako kontrast ke stále více se 

komplikujícímu slohu předešlému vznikl sloh ve svých základech daleko jednodušší, prostší a 

přístupnější. Zatímco barokní melodie oplývaly chromatickými postupy, v raném klasicismu se 

zdůrazňovala jednoduchost a jasnost harmonického myšlení. 

Baroko vystřídal sloh, který se navracel k prosté diatonice. Tónina byla ve skladbě jasně určená, 

upevňovaná kadencí, a to zejména funkcí dominanty ústící do toniky. Durové tóniny 

 
6 HRUŠOVSKÝ, Ivan. Úvod do štúdia teorie harmónie, s. 107. 
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převažovaly nad mollovými, užívaly se tóniny s nižším předznamenáním. Používaly se 

především základní funkce tonika, subdominanta a dominanta s jejich příslušnými obraty. I 

modulace byly prosté, bez přílišného napětí, obvykle se pouze přes základní funkce přešlo 

do tóniny paralelní, subdominantní nebo dominantní. Sekvence se užívala, ale opět v daleko 

prostší podobě než v době barokní. Z mimotonálních akordů se nejvíce užíval neapolský 

sextakord a mimotonální dominanty.  

Harmonie se postupně stala důležitou součástí architektury hudebního díla. S vývojem sonáty 

se vžily i zvyklosti, jakým způsobem by tato forma měla být tóninově vystavěna. 

Klasicismus se vyvíjel, proměňoval, komplikoval. Svého vrcholu dosáhl v díle Haydna, 

Mozarta, Beethovena. V Beethovenově tvorbě se již setkáme s velmi vyspělými modulačními 

postupy. Beethovenova pozdní díla silně ovlivnila podobu nově vznikajícího romantismu. 

Romantismus byl silně ovlivněn národními tradicemi, ale i uměleckým smýšlením plného citu 

a emocí, někdy až rozervaností. Tomu odpovídají i harmonické prostředky, které romantismus 

užíval. Dostáváme se do doby modulací, chromatiky, užívají se i velmi vzdálené tóniny. Velmi 

častým prostředkem napětí byly zmenšené septakordy. Komplikují se i hudební formy, 

smazávají se dřívější zásady pro práce s tóninami např. v sonátách a vznikají i zcela nové, 

volnější formy. Škála děl, která vznikala, byla obrovská. Vznikají i harmonicky velmi 

jednoduchá, diatonická díla, stejně jako virtuózní chromatická díla Lisztova. Z této doby nám 

zůstalo nepřeberné množství krásné klavírní literatury. 

Harmonie tedy měla svůj vývoj, kdy se počátky formovaly v nám psychologicky často 

vzdáleném středověkém modálním systému. V Evropě postupně vznikl zcela jedinečný 

umělecký systém nepřeberných možností, jak vyjádřit a přenést na druhé bytosti lidské city a 

emoce, a to dur-mollový tonální systém. Romantismus v plnosti možností tohoto systému čerpá 

a užívá. 

  



12 

2 Fryderyk Chopin a co víme o jeho přístupu k harmoniím 

 

Fryderyk Chopin. Známe jej jako jedinečného klavíristu a skladatele, víme však, že byl i 

významným pedagogem klavíru. Během svého života v emigraci v Paříži byla výuka klavíru 

hlavní Chopinovou obživou. Přijímal okolo pěti žáků denně, jeho studenti byli především z řad 

francouzských a polských šlechtických rodin – mnoho polské aristokracie žila v exilu v Paříži.7 

Většina z jeho žáků nekoncertovala – urozený původ obvykle předurčoval jiná životní poslání, 

koncertování se kromě charitativních akcí v těchto vrstvách společnosti ani nepodporovalo. Ani 

Chopin nebyl koncertování příliš otevřen. „Musíte se vzdát představy, že ty nejkrásnější věci 

umění tam zaslechnete,“ měl říct jedné ze svých studentek.8 Sám se velkým koncertům vyhýbal 

a svůj přístup a postoje sdílel jen v okruhu nejbližších a mezi svými žáky. 

Studujeme-li Chopinovy skladby, setkáváme se i s velmi složitými harmoniemi, ve vzdálených 

tóninách, texty jsou chromaticky zahuštěné, objevují se sekvence, modulace. Přitom pocit 

plynulosti, ucelenosti a soudržnosti skladby je velmi silný. Někdy i velmi prostě znějící skladby 

skrývají uvnitř relativně složité harmonie. Společné mají skladby i to, že se ruce, které je hrají, 

mohou pohybovat s velikou lehkostí a plynulostí, „jdou dobře do rukou“. Chopin byl totiž 

skladatel myslící nejen hudbou, ale i pohyby. Můžeme si to vyvodit z mnoha výpovědí 

Chopinových žáků i z náčrtu jeho metody – tato metoda ale nikdy nebyla dokončena a veškeré 

dnešní přepisy vycházejí jen ze Chopinových proškrtaných poznámek. Chopin i ve svých 

skladbách raději volí tehdy méně obvyklé tóniny, které se zdají být méně přehledné, ale dobře 

vedou ruku ke správným pohybům. Stejně tak i žákům doporučuje učit se stupnici C dur až jako 

poslední, neboť je nejsložitější. Pianisticky. 

„Intonace se stává úkolem ladiče, a tedy je klavír oproštěn od největších obtíží, se kterými se 

při studiu nástroje setkáváme. Je potřeba studovat pouze jisté polohování ruky vzhledem 

ke klávesám, abychom získali ten nejkrásnější tón, je potřeba vědět, jak hrát dlouhé noty i 

krátké, a získat neomezenou obratnost.“9 Takto Chopin uvažoval, když se snažil zformulovat, 

co je zásadní při studiu hry na klavír. Chopin při výuce klavíru pohybům věnoval nemalou 

pozornost. Namísto pětiprstových cvičení na bílých klávesách, jak jsme tomu zvyklí u velkého 

množství i současných klavírních škol, Chopin ruku svého žáka umístil nejprve na klávesy 

 
7 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin pianist and teacher as seen by his pupils, s. 6. 
8 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin pianist and teacher as seen by his pupils, s. 5. 
9 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin pianist and teacher as seen by his pupils, s. 192. 
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e- fis-gis-ais-h. To proto, aby delší prsty hrály na černých, a kratší na bílých. Usuzoval, že tato 

poloha je pro ruku nejpřirozenější. Pak teprve bylo možné učit žáka základům klavírní hry. 

Práce s pohyby šla v Chopinově výuce ruku v ruce i se všemi ostatními složkami práce 

klavíristy. Chopin často mluvil o zpěvnosti a svým žákům dával za příklad italské pěvce. Tóny 

nesměly „štěkat“, Chopin pracoval s obrovskou škálou úhozů a rozdílů v dynamice, 

s frázováním, s pedalizací. Chopin se ohrazuje vůči tehdejším snahám zrovnoprávnit prsty a 

posilovat ty slabší, ale vnímá odlišné možnosti různých prstů a pracuje s nimi. 

Ve svém náčrtu metody se Chopin ohrazuje, že lidé se při výuce hry na klavír učí někdy úplně 

zbytečné věci a je to podobné, jako kdyby se někdo učil chodit po jedné ruce, když chce jít 

na procházku. Popisuje nicméně, že existuje i jistá „mechanika“, řemeslo, kterému je potřeba 

se naučit a ovládat jej. Takto vypadají Chopinovy poznámky o této mechanice:   

„1) Je potřeba naučit se hrát oběma rukama noty sousední (tóny a půltóny), to jsou stupnice – 

chromatické a diatonické – a trylky. Vzhledem k tomu, že nemůže být vynalezena žádná čtvrtá 

teoretická kombinace sousedních not, cokoli objevíme při hraní za použití tónů a půltónů musí 

být kombinací nebo výběrem stupnicí a trylků. 

2) Noty vzdálenější než tón nebo půltón, tedy intervaly od tónu a půl výš: 

Oktáva rozdělená na malé tercie s každým prstem na klávese a běžný akord s obraty. (Sousední 

noty, Les notes sautées). 

3) Dvojice not (dvojzvuky): tercie, sexty, oktávy. Když už umíš zahrát tercie, sexty a oktávy, jsi 

potom připraven hrát trojzvuky – jako výsledek získáš akord, který si budeš umět rozebrat na 

základě své znalosti intervalů u nesousedních tónů. 

Dvě ruce ti zahrají i čtyřzvuky, pětizvuky a šestizvuky – a pak už není nic dalšího k vynalézání 

co se týče této mechaniky ke hře na klavír."10 

Teoretické vzdělání Chopin u hudebníků nepodceňoval, svým žákům radil, aby začali 

navštěvovat i hodiny základní hudební teorie tak brzy, jak jen je to možné.11 Vzhledem k tomu, 

že pro teoretické hodiny svým žákům doporučoval jiné učitele, působí to, že sám teoretické 

hodiny nedával, přestože se jako skladatel musel i na tomto poli perfektně orientovat. 

 
10 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin pianist and teacher as seen by his pupils, s. 193. 
11 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin pianist and teacher as seen by his pupils, s. 59. 
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Skladby nicméně na svých hodinách se žáky analyzoval a bylo by velmi zajímavé vědět více 

o tom, jak taková práce vypadala. Musíme se však v této oblasti spokojit jen s velmi skromným 

svědectvím některých z jeho žáků. 

„Jakékoli dílo zvolené k nastudování muselo být pečlivě zanalyzováno po své formální stránce, 

stejně tak jako pocity a psychologické procesy, které to evokuje.“12 

„Po Beethovenově sonátě jsme přešli k jeho vlastním kompozicím. Shledala jsem je fascinující, 

na špičkovém levelu, ale velmi obtížné. Posadil se vedle mě trpělivě, zatímco jsem se snažila 

prokousat se množstvím složitých a neobvyklých modulací, kterým bych nikdy neporozuměla, 

pokud by mi neustále nehrál celou kompozici – nokturno, preludium, impromptu, nebo co to 

jenom bylo – tak, abych slyšela rámec (můžu-li to tak nazvat) kolem kterého byly všechny tyto 

krásné a zvláštní harmonie shluknuty.“13 

Je zajímavé, co Chopinovi žáci popisují, a úryvky ze Chopinova náčrtu metody nás jistě také 

mohou obohatit. Nicméně je třeba mít na paměti, že jeho metodu čteme z poznámek, které 

Chopin sám veřejnosti nepředložil a je otázka, pod co ze svého textu by se skutečně podepsal, 

a co by raději vyškrtnul. Nejvíce se o Chopinovi dozvíme tehdy, budeme-li se zabývat přímo 

jeho tvorbou. 

  

 
12 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin pianist and teacher as seen by his pupils, s. 59 
13 EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin pianist and teacher as seen by his pupils, s. 59 
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3 O metodice výzkumu a o přepisu rozhovorů 

Můj výzkum byl veden formou kvalitativního výzkumu, kdy jsem s interprety vedla rozhovory. 

Cílem bylo zjistit, jakým způsobem klavíristé pracují s harmonií a jak harmonii vnímají 

ve skladbách romantismu. Jde o velice komplexní téma, které dle mého názoru není možné 

zpracovat např. pomocí dotazníků. I tehdy, když si najdeme konkrétní otázky, které budeme 

pokládat a chceme odpovědi mezi sebou porovnat, zjistíme, že každá otázka dotýká se nejen té 

informace, na kterou se ptáme, ale i mnoha dalších hudebních i nehudebních vjemů, návyků, 

emocí a zkušeností. Je potřeba tuto problematiku vnímat komplexně. Je potřeba dát lidem, kteří 

mají co říct, určitý prostor a možnost svou myšlenku popsat a vysvětlit. 

Rozhovor jsem vedla se čtyřmi klavíristy. Je to relativně malý vzorek pro vyvozování nějakých 

obecných závěrů z jejich odpovědí. Nicméně tím, že navazuji na svou bakalářskou práci, jisté 

srovnání se nabízí i se šesti klavíristy, se kterými jsem již rozhovory vedla dříve. Otázky, které 

jsem klavíristům pokládala tentokrát, jsou často inspirovány právě mou minulou prací. 

S klavíristy jsem se bavila o skladbách z období romantismu. Všem klavíristům jsem zadala 

jednu skladbu společnou, na kterou se měli podívat, a to Mazurku h moll, op. 30, č. 2 

od Fryderyka Chopina. Noty, které jsem klavíristům předkládala, vkládám i do přílohy své 

práce. Skladba mě zaujala tím, jak zajímavé harmonie se uvnitř ní skrývají, přestože jde 

o dvoustránkovou, nenáročně působící skladbu. Skladba jde i pohybově velmi krásně do ruky. 

Přístupy ke skladbě a její výklady se mohou velmi lišit. Připadalo mi, že jde o ideální skladbu 

pro srovnání přístupů. 

Další dvě skladby jsem nechala klavíristy, ať si zvolí samostatně, zadáno pouze měli, že skladby 

musí být od R. Schumanna, F. Liszta nebo S. Rachmaninova. Tušila jsem, že pokud budou 

klavíristé mluvit o skladbách, které jim jsou dobře známy, postřehy o harmonii a způsobu práce 

s ní mohou být tím bohatší. Sergeje Rachmaninova si vybrala pouze paní Viktoria Kraf, ostatní 

interpreti si zvolili po jedné skladbě od Schumanna a od Liszta. 

Ve svém výzkumu jsem si všímala více oblastí, které se s harmonií pojí. Jednak mě zajímal 

přístup interpretů k tóninám. Tóniny jsou pro všechny interprety nesmírně důležité a 

neodmyslitelně jsou vnímány ve skladbách, které jsou v některé tónině zakotveny. Z minulé 

práce mi však vyplynulo, že způsoby, jakými interpreti tóninu vnímají, se liší. Pokud jsem se 

některých zeptala na charakter tóniny, s úplnou samozřejmostí mi začali popisovat různé světy, 

charaktery, smutek, něhu apod. Např. klavírista Ivo Kahánek popisoval g moll jako tóninu 

smutnou, ale jako kdyby přes nějaký filtr – jako kdyby se o smutku vyprávělo, ale nebyl tam 
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přímo. Klavíristé se mi také shodovali na tónině Des dur jako tónině velmi křehké, něžné. 

Setkala jsem se ale i s klavíristy, kteří tóniny sice velmi přesně určili, ale vůbec neinklinovali 

k tomu si nějaký obecný charakter tónin hledat a pojmenovávat. Někoho i napadaly naprosto 

odlišné skladby, které přitom byly napsané ve stejné tónině. 

Snadno bychom tedy vyvrátili, že každá tónina k sobě nutně spojuje nějaký svět či barvu a je 

možné to k dané tónině za každých okolností vztáhnout. Co však nevyvrátíme je skutečnost, že 

při zmínce nebo zaznění některé tóniny někteří klavíristé pocítí nějakou emoci, nebo si 

představí barvu nebo charakter – nějaký svět, kterým pro ně ta či ona tónina je. Jiní klavíristé 

nikoli, nebo pouze s určitou tóninou. Rozhodla jsem se tedy klavíristů na toto téma znovu ptát 

a zjišťovat tak, nakolik důležité pro ně tóniny jsou a zda se subjektivní světy tónin ve svých 

základech vzájemně podobají. Pro srovnání také vkládám do přílohy Schumannův text o 

charakterech tónin, který s tímto tématem velmi souvisí. Robert Schumann tento článek vydal 

ve svých hudebních novinách. 

Dalším okruhem, kterým se ve své práci zabývám, je přístup k detailní harmonické analýze. 

Pro někoho je harmonická analýza velmi podvědomým procesem, který není zvyklý si 

pojmenovávat, jiní analyzují vědomě a cíleně každé místo skladby, nicméně najdeme i mnoho 

přístupů kdesi mezi tím. Práce se může lišit i v závislosti na druhu skladby, kterou studujeme. 

Z rozhovorů k mé minulé práci na mě klavíristé působili, že harmonická analýza pro ně byla 

velmi přirozená ve skladbách klasicismu, harmonická výstavba je tu také přehledná a 

strukturovaná. V polyfonních skladbách, v romantismu nebo v impresionismu už objevujeme 

ve skladbách místa, kde se pohledy různí a způsoby studia a hloubka analýzy se liší. 

Rozhodla jsem se v nynějším výzkumu ptát na skutečnost, zda je pro klavíristy důležité mít 

ve skladbách přehled o jednotlivých stupních akordů, a to i v harmonicky méně přehledných 

místech. V minulé práci jsem se s takto analytickým přístupem setkala pouze u některých 

klavíristů. Je také možné zkoumat, zda je tato analýza řízeným uvědomělým procesem, anebo 

zda běží spontánně, sluchem, intuitivně. Všímat si můžeme i skutečnosti, jak se tento proces 

mění v čase, zda je analýza jiná v počátcích studia a v momentě, kdy hrajeme na koncertě. 

Musíme ovšem počítat s jistou nepřesností v odpovědích. Ne všichni klavíristé jsou zvyklí si 

těchto věcí všímat, a co není při studiu uvědomělé, je velmi těžké popisovat. U analytičtěji 

zaměřených klavíristů bych ráda zkoumala i to, kam až jejich uvědomělá činnost jde – např. jak 

moc detailně pracují s analýzou akordů při modulacích. 

Ve své práci si také budu všímat, liší-li se přístup k analýze v rámci jednotlivých autorů. V mé 

práci se nabízí srovnání autorů Chopina a Schumanna – Chopin, autor skladeb jdoucích velmi 
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hladce do ruky, ale k harmonické analýze jsou to skladby obtížnější, a Schumann, který jde 

do ruky hůře, nicméně akordická výstavba je často relativně přehledná. Bude stejný klavírista, 

který se zabývá oběma autory, analyzovat Chopina méně než Schumanna? 

Třetí oblastí, která mě zajímala, je asi oblast nejdůležitější, a to vztah harmonie k interpretaci. 

Každý pianista je zde navyklý vnímat trochu odlišné věci. Ponecháme-li umělci určitou volnost 

při hovoru o skladbě, můžeme pak lépe porozumět, kde jsou místa, kterých si všímá přednostně, 

které harmonie jej ve skladbě zaujaly a jak to souvisí s jeho vlastním vnitřním světem. Jak 

souvisí harmonie s agogikou, s dynamikou? S čím vším klavírista vědomě pracuje, všímá-li si 

harmonií? Velkou část otázek k tomuto tématu jsem vymýšlela na místě během rozhovoru – 

všímala jsem si, jak který interpret přemýšlí a o kterých otázkách může zajímavě hovořit. 

Zmíním ještě několik slov o samotném textu rozhovorů. Rozhovory byly ve skutečnosti delší, 

vždy jsem k vypracování vybrala pouze části, které mi přišly nejpodnětnější. Mnohé texty jsou 

upraveny tak, aby byly z literárního hlediska dobře čitelné, avšak neztratily autenticitu projevu. 

Pokud byla nějaká hudební terminologie nepřesná, ponechala jsem ji, opět z důvodu zachování 

autenticity. Klavíristé rozhovory četli a měli možnost svou řeč upravit nebo doplnit. 
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3.1 Viktoria Kraf 

 

Klavíristka Viktoria Kraf, narozena roku 1959 v Krasnojarsku, absolvovala v Petrohradě tehdy 

„Muzikálné učiliště Mussorgského“. Po absolvování školy se začala věnovat pedagogické 

činnosti, od poloviny devadesátých let působí v České republice, kde vyučuje na základní 

umělecké škole. Viktoria Kraf deset let působila jako externí pedagog na Pedagogické fakultě 

UK, kde vyučovala hru na klavír a metodiku klavíru. Na této škole také absolvovala 

vysokoškolské studium. Od roku 2009 je ředitelkou ZUŠ Čelákovice. Se svými studenty získala 

mnoho ocenění na uměleckých soutěžích, mnoho jejích studentů se za jejího vedení vypracovalo 

k vrcholným dílům klavírní literatury. 

25. února 2022 v Čelákovicích 

skladby: F. Chopin – Mazurka h moll, op. 30., č. 2, S. Rachmaninov – Preludium cis moll, op. 3, 

č. 2 a Preludium gis moll, op. 32, č. 12 

Melodická linie, ať je jakkoli krásná, nemůže být krásná bez toho, aby byla i dole krásná. 

Vždycky říkávám, zpěvák může zpívat jakkoli krásně, ale když bude doprovod špatný, mizerný, 

chudý – zpěv úplně zmizí. A naopak. Když něco harmonicky skvěle vystavím, je to bohaté, má 

to hlavu a patu, najednou se tím i ten obyčejný zpěv pozvedne. 

Začneme mazurkou od Chopina. Jakým způsobem byste s harmonií pracovala v této 

skladbě? 

Tuto mazurku jsem nehrála, včera jsem se na ni podívala.  

O mazurkách asi všechno víte, tedy to nebudu rozebírat. Snad jen bych řekla, co říkávám 

obvykle – v Chopinových mazurkách není taková virtuozita, jako třeba v jeho nokturnech nebo 

baladách. Je tu prostě jednoduše melodie a doprovod. Když psal Chopin mazurky, opíral se o tři 

základní mazurkové tance. Každý měl své rysy. Třeba v této mazurce není tak výrazný 

mazurkový rytmus, tento je spíš valčíkový. 

Když otevřu noty, první, co mě napadne, je že skladba je v h moll, ale konec ve fis moll. Už to 

je takové zvláštní. Je to h moll, nebo fis moll? Je to h moll. Proč je to h moll? Proč je všude 

napsáno h moll, když je to v podstatě fis? Co se děje? Vždycky se ptám dětí – co to je fis? Fis 

je v h moll pátý stupeň a pátý stupeň je dominanta. A dál se pak ptám – pokud by to byl třeba 

nějaký film, skončil by dobře, nebo špatně? 
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Pokud něco končí na pátém stupni, podle mě to nemůže skončit dobře. To je můj názor. Pozor, 

všechno, co říkám, je můj názor. 

I u Rachmaninova, v závěru Preludia cis moll – končíme tam sice na tonice, ale pak tam ještě 

zazní ten kvintakord na pátém stupni. Kdyby byl na prvním, zahraji vám to, je to úplně něco 

jiného, nekončí to tragicky. 

V podstatě to samé je i tady. Proč Chopin napsal začátek v h moll a konec ve fis moll? 

Kdybychom teď mohli zvednout telefon, zeptat se, pane Chopine… Podle mě – hodně jsem 

o něm kdysi četla – on vždycky psal neracionálně. Psal podle duševního rozpoložení. Tóninu 

si vybral přesně podle toho, kam ty barvy, nálady měly jít, jak se on sám cítil. Jak to bylo, 

nevím, ale takto jsem to četla v různých knížkách. 

Další zvláštností této mazurky je také to, že obvykle se hlavní téma nějakým způsobem vrátí, 

ale tady ne. Jednou se to hlavní téma zopakuje, ale pak už se vůbec neobjeví. Pokud bychom si 

vzali jakoukoli jinou mazurku – vždycky se to ještě objeví, alespoň dvakrát. Proč už se nevrací? 

Harmonicky je zde v úvodu tonika, dominanta, tonika, dominanta. Ještě dále, ptala bych se žáků 

– proč on tady nedal celý kvintakord? 

 

Proč tam dal jenom sextu? Chopin takto psal, chtěl-li docílit určité lehkosti. Víme, že Chopin 

psal v souladu se svým duševním rozpoložením, které často nebylo dobré. Forte je u Chopina 

spíše takovým neklidem, nepokojem, než jaké je třeba pro srovnání to velké neklidné 

rachmaninovské forte. U Chopina není zvuk orchestrální, je to vyloženě klavírní zvuk. Chopin 

tu nedává celý kvartsextakord nebo celý dominantní septakord, vždy z toho jeden tón vynechá 

a akord pak je lehčí. 

Když se podíváte na druhou stranu mazurky – zde už musí přijít ten neklid, kvintakord je 

plnější. 

A 
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Proč mluvím o klidu a neklidu. Podle mého názoru, již v dobách, kdy klavíry ještě nebyly jako 

dneska a nemohly vyjádřit dynamiku – tedy v době cembal a jiných klávesových nástrojů, 

musela to být harmonie a akordy, kdo vyjádřil tu náladu crescenda. Člověk nemůže stále 

poslouchat jen klid, nebo jen neklid, musí se to střídat, a to v podstatě vždycky dělaly akordy. 

Tedy již od těchto dob se s námi táhne – a říkávám to i malým dětem – které akordy jsou klidné 

a které nejsou. 

Když někam dal Mozart zmenšený septakord, i když to bylo v pianu, všichni už čekali, že musí 

přijít toto (demonstrováno na klavíru, na septakord v zápětí navazuje bouřlivý rozklad 

zmenšených septakordů směrem dolů). U Mozarta je to velmi jasné. Jakmile přijde nějaký 

septakord, a především zmenšený – to je vrchol. 

Zpět k Chopinovi. U všech je klid a neklid. Vždy se ptám žáků, který akord je klidný a který 

neklidný. Tonika – klid, dominanta – stále klid, i když je to dominanta. A zde, zde už mám 

náznak té fis moll. Tyto věci probírám úplně se všemi svými žáky. 

 

Vždycky se těch malých ptám – a hodí se sem ten akord? A oni tvrdí, že ne. Chopin už tady 

říká, že to skončí někde jinde. Často vymýšlím i nějakou historku – šel, šel, někam šel, ale došel 

jinam… Nebo něco plánoval, ale skončilo to jinak. Tedy už zde se fis moll trošičku objevuje.  

Zajímavé v tomto místě je i to, že hlavní změna je z dur na moll, nicméně člověk má pocit, 

jako kdyby to byl jiný stupeň. 

Přesně tak. Zajímavé jsou i Chopinovy rukopisy. Nahlédli-li bychom do nich, zjistilo bychom, 

že Chopin takřka nepsal žádné poznámky. Anebo naopak, napsal jich strašně moc. Buďto 
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nějakou skladbu napsal úplně čistě. A jiné skladby – napsal, opravil, napsal, zase opravil, pořád 

to přepisoval. Ty opravy byly třeba stále k jednomu tónu, nebo k jeho délce. 

U této Mazurky – musíme stále pamatovat, že je to tanec. Musíme pamatovat, že ten tanec má 

určitá pravidla. Formy ne. Tady v podstatě forma není ani ABC, ani AB. Jsou tu tři velmi krásné 

části – část A, pak od sedmnáctého taktu část B. A tahle část C – to je něco, to vám řeknu. Když 

jsem se na ni dívala, říkala jsem si, to je geniální. Ale to je můj názor. 

Potom se opakuje část B. A tím skončí. Částí B! Proč se nevrátil na začátek? Podle mě by se to 

tím více uzavřelo. Buďto neměl čas, nebo ho chytla nějaká teplota, opravdu nevím. Takhle bych 

mluvila s těmi dětmi. 

Ta skladba je strašně rychlá. Projede to, a už jste ve fis moll.  

Začátek té skladby pro mě není tak zajímavý, kromě toho čtvrtého akordu ve fis moll. Jinak je 

to klasický postup, pak je G dur, D dur, a vrátím se, ten postup je úplně obyčejný. Ta dominanta 

ve fis moll, to je v podstatě aiolská dominanta. 

 

 

Naše uši jsou spíše zvyklé na harmonickou dominantu, tak nám to přijde divné. Aiolská 

dominanta je taková klidnější, až bych řekla, že nemá funkci dominanty, ale pro mě spíše 

subdominanty – pro moje uši. Potom se tu zopakuje úplně obyčejné forte, piano a 

skončí v h moll. 

C 
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V podstatě, když si to vezmeme, v každé knížce, hudbě, filmu musí být – byl král, žili, žili, 

spadne, záchrana, vzali se… Musí být nějaký neklid, a to napětí musí stoupat. Na to jsou 

prostředky hlavně harmonické. 

V této skladbě – žili šťastně, a od taktu sedmnáct (začátek části B) – to je v podstatě úplně 

obyčejná sekvence (zahrána melodie sekvence).  

 

Opakuje se to dvakrát v podstatě úplně stejně. I hluchý člověk, kdyby se na ty noty podíval, 

viděl by, že tady (část A) je klid a tady (část B) není klid. Akordy jsou hustší, jsou tady křížky 

i dvojitý křížek. Miluji dvojité křížky. Často žákům říkám – je dvojitý křížek častý - ne, není. 

Tak to musí být něco. 

Tady je to jasné, dvojitý křížek je tu proto, že je tu gis moll. On tu jde napříč různými tóninami, 

přechází z jedné do další. A v podstatě musí přijít kam? Do fis moll. On chtěl dojít do té fis moll. 

Proč tedy použil h moll jako start? To je pro mě největší otázka. 

B 
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A tedy dvakrát přišel ze stejného místa do stejné fis moll. A co se tady dál mění? Už to není jen 

melodie, přidal i spodní tón. Tím harmonii ještě zhustil, to přidává větší napětí a zároveň větší 

barvu. 

Navede vás toto zhuštění k odlišné interpretaci? 

Když se něco opakuje, nikdy nesmíme zahrát stejnou věc dvakrát stejně. Kdybych skladbu 

zahrála já, poprvé bych hrála více melodie, ale klidnější doprovod, k tomu ale samozřejmě bas. 

Podruhé bych přidalo trošičku více ten vnitřek. Crescendo bude větší, a tempo – bude to více 

na jeden tah. Bude tu větší neklid. Možná jste si všimla, že tu v začátku má i jinou levou ruku. 

Se svými dětmi – první, co se musí naučit, je zpaměti levou ruku. Musí znát, co se tam děje. 

První, co se žáci učí, je hrát zpaměti levou rukou? Ne hrát zvlášť z not? 

Ne, moji žáci hrají hned zpaměti. Je to jako role herce. Než začne něco recitovat, musí tu roli 

umět. Dám vám příklad. Mám třeba žačku, které je deset, jedenáct, ale má úžasnou techniku. A 

já bych jí řekla – dneska je pátek – tak, Eliško, za týden v této mazurce celou levou ruku zpaměti 

a hraj to z jakéhokoli místa. Ona pak třeba bude mít před sebou noty. Ale když koukne na takt 

třicet tři, může se na něj podívat a už jej hraje muzikantsky. Nemusí to hrát úplně zpaměti. Ale 

musí umět bas. 

Takto by vám to tedy přinesla na druhou hodinu. A na té první byste jí skladbu 

představila jakým způsobem? 

Asi třicet minut bychom si o skladbě povídaly. 

Hrála byste jí tu skladbu? 

Nejdřív bych nehrála. Co já dělávám – to je strašně zajímavá věc – otevřeme noty, jakékoli. 

Ukážu vám to. Tady před vás dám noty – co to je? Beethoven. Co byste tak řekla, když se 

do těch not podíváte? Řeknu vám, co tak říkají moji žáci. Asi je to skladba zpěvná, moderato, 

con molto espressione. Řekla bych jim, že má asi tři části. Je to skladba klidná, zpěvná, melodie 

je v pravé ruce – asi – vždycky mi říkají asi. Zeptala bych se také, co myslíte, kde končí první 
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slovo - motiv? Všichni žáci by mi ukázali toto místo. Nejmenších se také ptám, kolik rukou 

nebo nástrojů by mohlo tuto skladbu hrát? Řekli by mi tři, už by viděli ten druhý hlas. Přišli 

bychom k té prostřední části, řekli by mi, že je v As dur, to také vědí. Věděli by, že je tu úplně 

obyčejný as durový akord. 

Daří se vám u dětí vytvořit to, že když se podívají na tóninu, ještě než začnou skladbu 

hrát, už mají nějakou představu o charakteru? 

Ano, mají. Učili se, že každá tónina je určitá nálada, určitý svět. Třeba dětem hraji toto (zahrán 

Čajkovskij – Tanec čtyř labutí ve fis moll). A pak – usmála jste se! Tak reagují všichni. Jen jsem 

zahrála to stejné v C dur. 

Proč také dal Chopin toto do b moll (zahrán úryvek Chopinova Marche Funèbre)? Takovou 

tmu jako b moll já neznám. Nebo ty nádhery v cis moll (zahráno Chopinovo nokturno). Proč je 

to v cis moll? Stejně jako ten Rachmaninov. 

Dříve se tedy žáci učí zpaměti levou ruku, než pravou? 

Ano, ale pravou ruku mají v uších. Já jim ji hraju, tu pravou ruku. 

A žáci si tedy pravou ruku proposlouchají, ale na tu první hodinu se ji ještě hrát neučí? 

Ne, neučí. Teda jak kdo. Ale začíná se levou. 

Teprve když je zvládnutá levá, začínají studovat pravou? 

Ona totiž pravá vám stejně zní v těch uších. Mám teď ve třídě asi čtyři leváky. A stejně jim 

hraje pravá líp. Máme ji více na uších, více na očích. A obvykle nám ta ruka hraje dobře, je to 

ta, na kterou koukáme a kterou vnímáme. Jenže my musíme obě dvě ruce poslouchat. Musíme 

vnímat obě dvě ruce. 

Když zvládnu levou ruku, zvládne to pak krásně i ta pravá. 

Hraju jim to dobře, aby chytaly i další věci… Malým dětem musíte vnutit určitý vkus, zvukový. 

Někdo zahraje tak (demonstrován na klavíru vyražený tón) a líbí se mu to. A někdo zahraje 

(demonstrován tón, který se neozval) a mně se to nelíbí. Musí hrát asi deset druhů pián, asi osm 

druhů staccat… To záleží na tom, jaká je ta skladba. 

Podíváme se teď na takt třicet tři. 
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Zase fis moll. Ptám se pak dětí – proč myslíš, že se mu nelíbila ta h moll? A to je pak strašně 

zajímavé, jak odpovídají. Někdo říká – asi udělal chybu. Zapomněl, že včera psal v h moll… 

prostě udělal chybu. Někdo řekne, že ta fis moll je vyšší. Chopin říkal, že béčkové tóniny jsou 

tóniny lásky. Jakmile chcete nějaký neklid a větší drama, jsou lepší křížkové tóniny. 

Tady Chopin přidává ještě jeden křížek, tedy je to větší neklid, větší drama. Já tuto mazurku 

vnímám jako takovou dramatickou, temperamentní. 

Tady přijde ta nádhera. Jeden motiv. Dvoutaktový. A pod ním stojí hrozně krásná harmonie. 

Když jsem byla ještě studentkou, říkali jsme tomu harmonická variace. Co tady je? H moll. 

Jako když si o něco žádáte. Potom D dur, H dur. 

Mluvila jste o tom, že tato mazurka je velmi rychlá, myslela jste tím rychle se proměňující 

harmonie (přikývnutí). Přistupujete odlišně k pomalým a rychlým skladbám? 

Čím rychlejší tempo, tím méně harmonických změn musíme ukazovat. Můžeme si to ukázat i 

na stupnicích. Když je hrajeme takto (akcentována každá nota při velmi rychlém tempu), 

pro posluchače je to nic. A takto (zvýrazněna a prodloužena jen tonika), to už je lepší. Pokud 

bych ukázala takto (zvýrazněná každá třetí či čtvrtá nota), to už je moc. V rychlém tempu! 

Chceme-li nějaké věci zvýraznit, hledáme, jak moc je zvýraznit, aby to bylo pro posluchače 

v daném tempu akorát (demonstrováno na valčíku, se zvýrazněnými basy a lehčími akordy). 

Velmi tedy k harmoniím přistupujete tak, že vnímáte, jak je zvukově přenést na toho 

druhého. 

Ano. To tak musí být vždycky. Pokud já to chápu, i on musí všechno pochopit. 

Pokud by k našim skladbám přistoupil nějaký vědec, najde harmonie úplně všude, 

v každém detailu, není místo bez toho. Vy přemýšlíte tak, co z té harmonie zvýrazním a 

přenesu k tomu druhému, to berete na vědomí a pracujete s tím. 

Náš cíl, ať už hraji sama, nebo mi hraje žák… Chci zahrát jakoukoli skladbu tak, aby ten, kdo 

nás poslouchá – ať už je to laik, nebo hudebník – aby řekl – to je dobré, to je zajímavé. Občas 

C 
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řeknu žákům – kdybyste byli rádio, vypnu vás. Cílem není to, aby mě to bavilo při tom hraní. 

To slovo baví nemám ráda. Ale aby jiného to bavilo. 

A s tím pracuji. Některé akordy mají jenom dobarvovat, jiné musím opravdu ukázat. Když 

v mazurce přejdete do fis moll, posluchač nesmí mít pocit, že jste něco zapomněla dohrát. 

U každého člověka je tóninová barva v uších. 

(Demonstrováno na písničce Skákal pes přes oves, zahráno v jedné tónině, hned v tónině 

v sousední a konec. Jako posluchač vnímám stále první tóninu, písnička zní nedokončeně.) 

I tady musíte posluchače přesvědčit, že jste skutečně v té fis moll skončila. Jak toho docílíme? 

Už v dřívějších místech tam tu fis moll musíme tomu posluchači vnutit, aby na tu h moll 

zapomněl. 

Pokud skladbu studujete sama pro sebe, jak přistupujete k podrobnější analýze? Je 

pro vás důležité zanalyzovat si například různé stupně akordů? 

Ne, to já vnímám úplně podvědomě. Když mě učili, vedli nás tak, že… Zahraji vám jakékoli 

kadence z jakékoli tóniny do jakékoli, přes dvě tóniny, přes jednu. Tyto postupy umíme, ty 

kroky máme v uších. Máme vzory postupů. Tento vzor postupu je pro mě úplně obyčejný. Když 

jej hraji, pracuji tedy spíše nad zvukem. Každá hudba má určitý obsah, jako každá knížka, jako 

každý film – ten obsah je jiný, ale není to těžší než film, ale musíme ten obsah přenést. Nejen 

zahrát ty správné noty, nejen zahrát správné tempo, nejen zahrát správný rytmus. Ta hloubka 

toho obsahu je mnohem větší. Já spíš myslím jenom na to. A harmonie – to jsou ty prostředky, 

ty hlavní, v podstatě. Ten obsah ony v podstatě… Vlastně jsou tím obsahem. Hraji, hraji, hraji, 

spíše zvukem, tak, aby každý pochopil, že je konec první věty, a teď přijde něco úplně jiného. 

Můžete jít tedy okamžitě takto do hloubky, k podstatě, ale přitom je tam někde pod tím i 

to vzdělání, které zná tyto kadenční postupy. 

Ano, ale to jsou ty naučené vzorky. 

Pokud máte třeba studenta ZUŠ, který tímto školením neprošel, ty vzorky nezná… 

Ale já je také učím. 

Tyto kadenční vzorky je učíte? 

Víte, jde spíš o… Říkám tomu sluchové buňky. Když vám to přirovnám – jídlo. Já jídlo mám 

ráda, ráda vařím, vařím lehce, rychle. Kdyby mi někdo něco dal ochutnat – řeknu, nevím, něco 

je tam jiného. Ale někdo, kdo má ty chuťové buňky skvělé, řekne – ne, tam chybí špetka 
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majoránky, kari, půl lžičky toho, třetinka toho, to tam dám… A já řeknu – jo, přesně tak. A to 

já učím ty své děti, ty půl lžičky toho, půl lžičky toho. Kdyby mi to někdo zahrál takhle 

(demonstrována vytlučená hra, všechny noty stejně silně), řeknu, to nemyslíš vážně. A on 

pochopí. Ten rozdíl pravé, levé, jak blízko k pravé, jak daleko. Já je to učím a oni už ty postupy 

mají. 

Teď mi třeba jedna studentka hrála Mendelssohna. Hrála to tak – a já volala, teď přijde E dur. 

Já jim napovídám, co přijde. Je to, jako kdybyste je učila řídit, a musíte říkat, pozor, přijde 

křižovatka. Pozor, tam je díra. A tak já napovídám ten kadenční postup – a vím, že až se s tím 

ona setká, možná nebude schopná říct, je tam A dur, E dur… ale už bude reagovat tím stejným 

způsobem. A to jsou ty chuťové nebo sluchové buňky harmonie. 

Tedy vám jde o to, aby se žáci s tou novou situací, křižovatkou, poznali pocitově, pocitově 

porozuměli… 

Ano. Ušima. Ale vždycky jim i říkám, co to je. 

Oni pak tedy znají to napětí mezi A dur a E dur, a to vám stačí, již tam třeba nemusí být 

vědomí toho subdominantního vztahu? 

Spíš na tom klavíru hlídáme zvukovou stránku. Harmonie je vždycky prostředek. Ale pokud 

třeba dlouho hraje toniku, subdominantu, a pak tam přijde pátý akord nebo sedmý – tam říkám, 

takhle ne, všichni si toho akordu musí všimnout. 

Harmonické pojmy tedy používáte tehdy, když s jejich pomocí můžete pojmenovat, co se 

hudebně stalo. Ale cílem není projít si celou skladbu a uvědomit si každý akord. 

Ne. To už je taková trochu vědecká práce, není to naše klavírní práce. Snad by to pomohlo 

některým dětem, které nejsou muzikantsky založené. Ale tady ve školách nauka není tak 

sluchově založená, jsou to spíše dějiny a tak podobně… 

My ještě než přejdeme k akordům, ještě jsou před tím intervaly. Ty také mají své vlastnosti. 

Na ty kladete důraz. 

No samozřejmě. To musí znát, klesající malá sekunda, zvětšená kvarta…  

Jsou-li děti takto intervalově školení, mohou pak mít melodii nastudovanou velmi rychle. 

Ano. Pravá to chytí hned. Já jim ji hraji… Obvykle nezačínáme od začátku, začínáme nějakými 

těžšími místy. Klavír obnáší také různé technické problémy. Nic není těžkého na klavír, jen 

každý nový pohyb je prostě nový. Některé děti neumí přenášet zkušenosti z jiných skladeb 
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na další skladby. Skoky, oktávy… Mám třeba jednoho žáka, od září, to je úžasné, co už umí. 

Hraji s ním etudu Czerneho na repetiční pohyb. Vím, že jakmile to bude umět, bude to umět 

vždycky. Jen na tom budeme pracovat ještě třeba měsíc. 

V jakém věku začínáte své žáky učit? 

Miluji nejmladší žáky, můžou ke mně chodit od tří. Ale musí být schopní nechat si do té hlavy 

něco přenést. Úplně nejlepší je, když začnou, než půjdou do školy. Ale to záleží na těch dětech, 

každé dítě je úplně jiné. 

První harmonie, které se děti učí rozumět, jsou intervaly? 

To ne. 

Nemyslím tím, že by se dělaly jen intervaly. Ale ta analýza, to první pojmenování nějakého 

souzvuku? 

Já jim narvu do uší hned správný termín. Legato, septakord… Rodiče vždycky chodí, koukají 

na mě a já jim říkám, buďte v klidu, to je jak ta angličtina, když s vámi ten učitel nebo někdo 

jiný rovnou mluví. On si něco z toho vezme, něco ne, to mně je úplně jedno. Hrajeme tedy tak, 

že se musí naučit zvuk, váhu, paži… Kvintu hrajeme hned. To je úplně první hodina, a už tu 

kvintu znají, ušima. V maďarské škole mají pro intervaly takové pojmenování, kvinta je 

medúza, průzračná… Sekundy jsou ježek… Děti to úžasně poslouchají. Jelen je sexta, malá, 

velká, malý jelen, velký jelen. A oktáva žirafa. Neznám to přesně. Kvarta je vrána. 

Věnujete vždy část hodiny tomu, že si takhle hrajete a pojmenováváte intervaly? 

Ne. Prosím vás, časová dotace malého žáka je dvacet pět minut týdně, my musíme hrát. My 

máme zkoušky uprostřed roku. Hrajeme skladby, tam je třeba kvinta – hele, hrajeme kvintu, 

víš, jak se říká kvintě? Medúza. On to zahraje, a už ví.  

Přejdeme k Preludiu cis moll od Rachmaninova. 

Ano, Rachmaninov toto preludium napsal, když mu bylo osmnáct nebo devatenáct. Neměl 

peníze. Psal to jako mladý člověk. Nevěděl, že to bude mít takový úspěch. Hrál to na každém 

koncertě jako přídavek. 

Jednoduchá forma ABA, to víte, hrála jste to. U mě to hrají úplně všichni. Další věcí je, že oni 

to úplně všichni chtějí hrát. Harmonie je zajímavá, ale zase ne tolik, ne tak, jako třeba 

u Chopina, řekla bych. Je to spíš výrazová stránka. Je to akordová technika. 
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Melodie číslo jedna se stále opakuje (vyznačena žlutě). A tento detail – to tam také máme pořád 

(vyznačený zeleně). 

 

 

(závěr skladby) 

 

 

Když se podíváme na tu první část… To dílo napsal Rachmaninov geniálně. Jak dlouho bychom 

vydrželi poslouchat stále tenhle stejný motiv? Osm taktů, dvanáct taktů, moc ne. Už tady to 

trošku vadí. Tady by si už všichni říkali, tak už půjdu domů (vyznačený žlutě), a v tu chvíli to 

začne (agitato). 
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Co to je? Zní to strašně falešně, ale zároveň hezky. Tritón (vyznačený zeleně). To se tam musí 

ozvat. A najednou to přijde čisté (vyznačeno zeleně). 

Akordy používá v té první části stejné jako v závěru, pouze se to znásobí. Rozevře prostor mezi 

pravou a levou, což rozezní ty alikvóty. 
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Nikdy jsem toto preludium nehrála a nechtěla jsem to hrát. Třeba gis moll, h moll, Elegii, to 

jsem hrála, ale toto ne, ale všichni lidi to chtějí hrát. Proč říkám, že byl mladý? Jinak přistupoval 

k té harmonii. Zase nesmíme zapomenout, že on sám hrál. To preludium vám neskutečně leze 

do prstů. Každý když se na to podívá, říká, ježiš marja… Ne. Je tady krásný postup, tercka 

nahoru, sekunda. 

 

A k tomu, co udělá? Dá tam jen oktávu a kvintový tón. Nedal tam celý akord. Jednoduchá, 

skoro čistá kvinta. 

Kdybych to řekla jednoduše, harmonizuje melodii. Akordy tu jen zabarví ten melodický zvuk, 

žadný hlubší smysl v tom nevidím. V podstatě je tu postup první třetí stupeň, to je v ruské hudbě 

velmi častý postup. Rachmaninov hodně používal ruské zvuky, postupy. 

V klasické hudbě, paralelní kvinty byly zakázané. Prokofjev už je ale má pořád. Rachmaninov 

už je také dvacáté století, zemřel v roce 1943. Mnoho lidí si myslí, že patří spíš tam, co je Liszt, 

Chopin, ale ne… 

První téma je monotonní. A to druhé… To je takové vtipné. Na pianissimo dá šest zvuků, a 

do forte dá jenom oktávu. 

Pokračování rozhovoru 9. března 2022 v Čelákovicích 

Podíváme-li se na Preludium gis moll, podle čeho poznáte již zralého Rachmaninova? 

Řekla bych, že jsou to bohatší harmonie, je to více propracované. Jsou tu více takové ty plnější 

akordy a melodická linie…  

Preludia gis moll, cis moll, a moll a možná ještě g moll, to jsou ta nejvíce hraná vůbec. Preludií 

je dvacet čtyři, ale nejsou všechna až tak moc hraná, ale tato se hrají strašně často. Preludium 

gis moll je velmi propracované… Cis moll je samozřejmě také propracované, ale… Tady je 
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velice zajímavá melodická linie, řekla bych, a vůbec i celý příběh tohoto preludia se mi zdá 

takový jasnější. Není to stavěné jenom na emocích. 

Jak jsem teď mluvila, říkala jsem si v duchu, proč všichni mladí lidé chtějí hrát cis moll, a nikdo 

nechce hrát gis moll. Asi jak cis moll napsal mladý, tak je to blízko mladým. K pochopení je to 

strašně jednoduché, stačí toto zahrát a už je všechno jasné (zahrány tři hlavní akordy Preludia 

cis moll). Aby se mladý člověk propracoval k tomu, o čem je Preludium gis moll, to je dlouhá 

cesta. 

Když se podíváte na noty, na všechny ty pokyny, to Rachmaninov sám napsal. Když si všímáte, 

co tam přesně je jenom na první stránce – meno mosso, accelerando, a tempo, meno mosso, 

cresscendo, a tempo, ritenuto… Člověk by se z toho mohl úplně zbláznit. Ale je to tam proto, 

že on měl nějakou vizi, a aby nám ji přiblížil, dal tam tyto nápovědy, co s tím všechno dělat. 

A když to takhle zahrajete, jenom tu levou, jenom tu melodii (demonstrováno na klavíru – 

zahrána levá ruka, tedy melodická linie, řídící se Rachmaninovovými tempovými instrukcemi), 

najednou se vám to ujasní. Není to jednoduché. Ta klesající melodie, to je jako by jí docházely 

síly. Já to tak vnímám. A nad tím toto cvrliká, cvrliká, cvrliká. 

 

Dal tam jenom gis s dominantním tónem. Kdyby tam dal jiný akord – třeba tohle (zahrán gis 

moll akord, včetně mollové tercie), měl by tam větší klid. Ale on tam vynechal ten třetí stupeň. 

A toto vůbec nemá klid. Pro mě. 

Toto preludium mi teď hrála holka, které bylo třináct. A než se to naučila, musela jsem jí docela 

dlouho vyprávět nějaký příběh. Ne osobní, my používáme – napětí, klid, čekání, překvapení… 

Ne že by to nehrála pěkně, vyhrála s tím hodně cen, ale nejsem si jistá, jestli to pochopila. 

Říkala – mně se to líbí, hrála ještě cis moll a B dur, tato tři preludia. Cis moll chápala hned, to 
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je také zajímavé. Tam je to jasné, čisté, průzračné, když je to tam furt. Tady je to těžší, tady už 

je to zralejší. 

Kolik asi studentů vám tuto skladbu hrálo? 

Jenom jedna. Teda vlastně ještě Robin, dva. Tady totiž musíte vzít žáka, který nemá vůbec 

žádný technický problém. Učit se s ním na tomhle nějaké technické věci, to vůbec není možné. 

A žáka, který je schopen pochopit. 

Pokud bychom mluvili o formě tohoto preludia. V podstatě se tu stále pohybuje v té gis moll, 

není tu vyloženě nějaký odchod, snad jen chvíli na té druhé straně. Nechci vám tu úplně 

rozebírat tu harmonii. Jak na vás toto preludium působí, klidem, nebo ne? 

Melancholicky, neklidem. Trochu uměřeným – není to jako vír, ale něco neutišeného tam 

je. 

Na mě to působí jako nějaká vzpomínka, spojená se stavem – jak jste teď říkala – takového 

neklidu. Pokud by to byla vzpomínka, byla by – ne nepříjemná, to není to slovo – neskončila 

by dobře, a člověk ji chce vymazat, ale nejde to, stále se k tomu vrací.  

Ten závěr k tomu vede. 

Pořád se v celé skladbě opakuje toto (zahrán gis s dominantním tónem, popsaný a vyznačený 

výše, „cvrlikání“). Někdo si myslí, že je to šelest listí, nebo nějaký vánek. Kdyby to bylo tak 

(zahrán mollový gis moll i se třetím stupněm), znělo by mi to smutně, ale takhle to na mě působí 

neklidem. A ten závěr – jako kdyby odletěl, a už o tom nebudu mluvit, nebo už na to nebudu 

myslet. 

 

 V podstatě, v celé skladbě, on všechno směřuje dolů. Obvykle jsme zvyklí, že melodie má 

v sobě pohyb nahoru. A on tam má hned v úvodu (zahrána melodie v levé ruce na první 
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stránce). Pro žáky je to těžké. To že je melodie v levé ruce, to pro ně až tak těžké není. Ale to 

že hraje směrem dolů, že jakoby klesá… Já bych řekla, že postupně mizí. Chce žít, ale pořád 

mizí. A kam jde? V podstatě po tónech gis moll. Často hrajeme v gis moll? Ne, je to velice 

vzácná tónina. Krásná. 

Jak si s tou tóninou vaše studentka poradila? 

Řeknu jen, že mám ráda Griega, toho úplně pro malé děti. Někdy v druhém, nebo prvním 

ročníku, pokud na to žák má, hraji ho, docela v pomalém tempu. Má tam nádhernou skladbu 

která se jmenuje Kobold, v es moll. Šílené to je, ale zní to krásně. Strašně se mi to líbí. Dám 

jim to do uší, protože… Kdysi dávno se v Čechách učilo podle bé-gsky (klavírní škola – 

Böhmová a kol.). Zaplať pánbůh, když jsem sem přijela, už se používaly různé ruské noty, 

německé noty, americké noty a ty všechny byly dříve na těch černých klávesách. My musíme 

hrát tak, aby naše prsty byly hned připravené i pro ty černé klávesy. Gis moll, to je krása. 

Nebojím se křížků a béček, a je to i výchovou. Já jim říkám, naopak, nejhorší skladby když 

máte jenom tři křížky nebo tři béčka, protože tam je to napůl. Když máte šest, nebo pět, tak je 

to krásné, protože máte jenom dvě bílé klávesy. 

Studentce, se kterou jsme tuto skladbu hráli – hned jí dávám hrát tu stupnici, jak se žije v gis 

moll… Se všemi akordy, rozklady. Gis moll není vůbec těžká, pokud nemáte před očima noty. 

Na té poslední stránce jde ještě dál. Ta melodie je v podstatě takové břemeno. Dá ji dolů, a ještě 

to zatíží oktávami. A proto tady musí být to meno mosso. Je tam to zoufalství. Ty oktávy, a 

zase ten akord, který má kvintu uprostřed – to působí strašně těžkopádně. Na mě to tak působí.  
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Tady v této části – je tu projasnění – na pozadí té dis moll se nám střídají akordy (vrátily jsme 

se na druhou stranu našich not, takt č. 16–19). 

 

Harmonie se mění směrem ke klidu. Tento akord, v tom čtvrtém taktu (vyznačený žlutě), 

působí hrozně tmavě. Potom se to všechno uklidní (vyznačeno zeleně). 

 

Kdybychom teď každému akordu dávaly nějaké jméno, to bych nerada. Ale. Ta moje žačka to 

hrála takhle (demonstrováno, zahráno velmi vítězoslavně, všechny takty hrány takřka stejně). 

A já říkám – ale vždyť to tam není! Ona tam slyšela Rachmaninova jako ty zvony, to se jí tam 

připomnělo a já říkám – to tam není. A dlouho jsem se jí snažila to ukázat přes akordy. Dala 

jsem jí tu informaci do krátkého času, aby to pochopila. Řeknu proč. Často dávám malým 

žákům Píseň beze slov ve fis moll (Mendelssohnova skladba, kde má levá ruka hustší sazbu než 

pravá, pravá hraje táhlou melodii). A oni nedokážou zahrát celou stránku na jeden tah. Tak my 

vždycky dáme levou ruku pryč a hrajeme jen melodii zrychleně jako písničku, jakoby ten čas 

trochu zmáčknu, aby oni viděli i tam, i tam, i tam. A poté to můžeme znovu roztáhnout. 

A to samé uděláme tady (vracíme se k Rachmaninovovi, akordy zahrány harmonicky a 

zrychleně, napětí v akordech tvořeno v souladu s harmonickým napětím). Musím jim to takhle 

zmáčknout. A tedy to někdy zahrajeme rychleji, než by to mělo být. 
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Cílem je podle mě pochopit o čem, a potom to technicky všechno dělat. Vždycky říkám, 

kdybych byla herečka, která má hrát v nějakém filmu a dnes dostane nějakou roli – než se to 

naučím zpaměti, jak s tím budu pracovat. Já si řeknu – tady je třeba nějaký zabiják, ale teď se 

chová ještě krásně, nikdo to neví, že on je takový. A já se to už s tímto učím. Všechna ta sóla – 

vím o čem to je, a přesně to stejné je v té hudbě. 

Mně se líbí to vaše téma, protože já skoro na všechno opravdu jdu přes tu harmonii. Říkám 

dětem, my jsme nástroj, který je jako orchestr. Ty taky když jdeš poslouchat nějaký koncert – 

nejsou tam jenom ty housličky, i když je tam třeba krásné téma, tak bez celého orchestru je to 

k ničemu. Zpěvák taky málo kdy zpívá sám. A tak jim říkám, pokud někdo umí krásně zpívat 

nebo hrát melodii, a k tomu mu hraje špatný orchestr, v našem případě špatná levá ruka, nebo 

špatná pravá ruka, když je to naopak… Když někdo neumí ukázat ty krásné akordy… Ty akordy 

mají svůj život – říkám to tak malým dětem – a tam je taky někdo hlavní, někdo je takový, který 

je pořád klidný, a někdo pořád líný, tak ty akordy mají svůj život. 
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3.2 Jaroslava Vernerová 

 

Obr. 1 

Česká klavíristka. Jaroslava Vernerová, známá jako Slávka Vernerová, narozena 1976, 

studovala na HAMU u prof. Ivana Moravce. Mezi její úspěchy patří vítězství ve Smetanově 

soutěži v roce 1996. Opakovaně se představila na mezinárodním festivalu Pražské jaro. 

Vystupovala s mnoha významnými tuzemskými orchestry i s BBC Symphony Orchestra. Zabývá 

se i komorní hrou.14 

26. února 2022 v Praze 

skladby: F. Chopin – Mazurka h moll, op. 30, č. 2, R. Schumann – cyklus Karneval, op. 9, 

F. Liszt – Paganiniho etuda s variacemi, č. 6, S. 141 

Co si myslím o mazurce. Mazurka je dost odlišná v tom smyslu, že Chopin s ní pracuje jinak 

než s ostatními třídobými skladbami. Než bych se vůbec pustila do studování mazurky, 

rozhodně bych začala poslechem různých nahrávek. V ten moment si tříbíte názor a utváříte 

vkus. U naší mazurky bude interpretace a rozvíjení třeba jiné v tom smyslu, že se vám např. 

harmonické rozvinutí do fis moll líbí víc, když bude s crescendem, naopak když jde dolů 

do h moll, líbí se vám, když je to jinak. Ale celková pulzace je jakoby posedlá akcentací nejen 

na první dobu. V tom si myslím, že je základní tajemství, proč je mazurka mazurkou. 

Tedy – akcentace. A pak je důležitý rozdíl mezi doprovodným elementem, tedy levou rukou, 

která svým způsobem musí držet nějakou uzdu, a pravou, která je ta, co kouzlí. To je kouzelnice 

nejen v poezii, ale vlastně i v tom frázování. To jsou tedy takové dvě koleje, od kterých se 

nesmíte odchýlit. 

Další věcí je, že každá krátká skladba, což pro mě dvě stránky krátkou skladbou jsou, musí mít 

vždy přehlednou stavbu – k čemu budete směřovat. I v tomto je dobré poslechnout si, jak to 

dělají ostatní, kde a co je pro ně to nejdůležitější, která harmonie jim nejvíce utkvěla – a říct si, 

 
14 [online]. Dostupné z: https://www.pechocova.cz/ 



38 

aha, to se mi líbí, anebo naopak – toto jde proti mému gustu. Přibližovat se ideální nahrávce, 

ale učit se i z chyb druhých – to je podle mě cesta, která by každého pianistu, nebo studenta, 

měla směrovat. Tím nechci říct, poslechnu si, jak to dělají ostatní blbě, a já budu lepší. To vůbec 

ne. Člověk se leckdy nedostane ani na „špatnou“ úroveň těch, co jsem si poslechl, ale vědět, 

čeho se chci vyvarovat, je určitě dobré, už od samého začátku. 

No a pak samozřejmě vlastní hledání. Třeba tady v tom začátku, 

 

to se tam opakuje neskutečně mockrát, je to tam pořád dokola. A teď z toho udělat něco, aby to 

nebyl kolovrátek. 

Sleduji vždy, kam mi to jde, vždy je to něčím zavřené. Dojdu sem, pak sem (zahrány závěrečné 

akordy frází). 
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To jsou důležité návody, jestli harmonie, která se otevře do septakordu, se pro vás bude vznášet 

v nějaké naději, anebo naopak, že to bude otázka… Na to si myslím nejvíce platí takový ten 

individuální vnitřní svět pianisty. Když já řeknu otázka, tak si představím souhru otázek z mého 

života, z mé zkušenosti. Dokážu si tam dát určitý příběh, který se otázce bude podobat. Vaše 

otázky jsou úplně jiné. V tom je ta individuální interpretační honba nejzajímavější. 

Samozřejmě, to, že se opakuje piano, forte, piano, forte po dvoutaktí, to může být zrovna tak 

únavné, jako… Často opakuji slovo kolovrátek, myslím, že vás to dostatečně navádí. Nemusí 

to být kolovrátek, může to být zkrátka něco jako zaseklá gramofonová deska. S tím je také nutné 

nakládat. Není piano jako piano. 

Pamatuji si, můj profesor, Ivan Moravec, se dost kamarádil s Ivanem Medkem. Oba se dost 

věnovali různé analýze. Medek, ten často říkával – piano, to je sladce. Ale když už se řekne 

sladce – ono to sladce může chutnat nejenom slabě, může to být intenzivní. Může to mít několik 

valérů, které se nám s různou harmonií rozlejí jinam. Když jdete do cukrárny, také tam máte 

mnoho druhů těch sladkostí, a těch odstínů je zrovna tolik jako v muzice. 

 

Dostanu se tedy na Fis7 v pianu, a pak sem, určitě je důležité všimnout si tady té akcentace. Fis 

moll je tu pro něj něco… bojechtivého, rozhodného. Nevolila bych slovo jako agresivní, to ne. 

A pak je vlastně totéž, ale nejde vám to do Fis7, jde vám to do D dur – to nesmí být ani 

náznakem stejné, jako ty první dva takty. A pak to jde do h moll. 

 

 

Úskalím těchto čtyř dvoutaktí je podle mě také to – kromě toho, co jsme si říkali, že každé 

rozvedení půjde do jiné nálady, nebo do jiného rozpoložení – úskalím může být i to, že se vám 
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to rozpadne na čtyři dvoutaktí. To se také nesmí stát. To znamená, že práce s metronomem – 

byť ve finále to nechceme hrát metronomicky přesně – je určitě dobrá. 

A potom je to, čím je pro mě Chopin strašně zajímavý. A to jsou ty ozdoby, přírazy, předraz. 

Pokud skladbu studujete – pokud bychom vzali třeba tuto úvodní pasáž. Máme zde 

nějaký harmonický vývoj v levé ruce. Když vyjdeme z fis moll, nakolik vnímáte, že je 

akord v h moll šestým stupněm, a nakolik jej vnímáte jako G dur? 

Já nejsem typ analytika, který by šel po jednotlivých stupních. Jdu pro frázích – vždycky. 

Myslím si, že trochu přemýšlím jako zpěvák. Zpěvák musí vymýšlet, kde dýchne. Nepřemýšlí, 

jestli jde do druhého stupně, nebo jestli je tam nějaká alterace. Myslím si, že pro samotného 

interpreta při nastudovávání není podstatné, jestli si uděláte harmonickou analýzu – je určitě 

dobré vědět, co se tam děje, nebýt úplně s klapkami na očích, půjdu si jen po tom úzkém výřezu 

interpretace. Jenomže interpretace má přeci jenom široký význam. A to je nejen, jak postavím 

tu skladbu, jak si ji vymodeluji, ale zároveň kvalita všeho. Tedy legato, zpěvnost – spoustu lidí 

hraje na piano jako na bicí nástroj. Úhoz, práce s každou rukou zvlášť. Aby vám vyznělo, co 

chcete, aby se vám ozýval zpěvně vrchní hlas, a harmonicky ten, který to vyplní. Aby to vlastně 

plulo – jako když se podíváte na krásný obraz, a on vás osloví. Vůbec nestudujete ty jednotlivé 

kontury. Tvar, ke kterému se chcete blížit, má spoustu střípků, a posluchač nesmí poznat, z čeho 

všeho je to slepené. To je jenom vaše kuchyně, vaše řemeslo, do kterého nechat nakouknout 

kolemjdoucího by byla chyba. Zároveň, když to nevymyslíte, když to bude pokaždé jenom tzv. 

spontánně – nechci říct, že je to špatně, ale to určité přemýšlení a sžití se se skladbou považuji 

za hrozně důležité. 

Neumím si představit, že by mi někdo řekl – za týden zahraj tuto mazurku na koncertě. 

Samozřejmě bych ji zahrála, není to nic, co by se člověk za týden nenaučil. Ale nechci. Takto 

uvažovat a performovat není můj šálek kávy. Interpretační umění je odraz vaší osoby. Takové 

zrcadlo. Naprosto souzním se slovy prof. Miroslava Langera, který nám na HAMU vedl 

semináře „Každý hraje tak, jakým sám je“.  

Považuji každou skladbu za dítě, o které se musím starat. Ono mě pořád něčím překvapuje. 

Vždy mi položí nějakou otázku a já se musím zamyslet – aha, bude to takhle, ale mohlo by to 

být i takhle. 

Tedy skladbu studujete do hloubky, a strávíte s ní tedy velké množství času, tudíž nějaké 

pomůcky, jako uvědomím si šestý stupeň jako oporu paměti, vám nepomůže, neboť 

skladbě tak jak tak potřebné množství času věnujete. 
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Když se učím skladbu zpaměti – a to je to, co vám eventuálně odkryje, jak já pracuji – učila 

bych se to (ta tadada dam, dam, pam, pa rá – zazpíván úvodní motiv) z h moll do fis moll. 

Nikoliv, přes jaké stupně. To druhé – do fis moll. G dur – to pro mě není šestý stupeň, pro mě 

je to tóninový skok. Vrátím se k h moll a vím, že začínám z e moll. A to, jestli je mezitím nějaký 

sekundakord, nebo F7, nebo jestli hraji sextakord či kvintakord, jestli mám dole sextu, nebo 

ne... Ne. Spíše, když to cpu do hlavy, a musím přemýšlet o nějakých styčných bodech – což se 

snažím, abych to měla pokryté jaksi po částech – je pro mě důležitý spíš ten samotný moment, 

že teď jsem třeba v G dur. A nepřemýšlím, jestli je G dur šestým stupněm v h moll. Spíše téma, 

které se v té části objevuje, má pro mě tuhle náladu – řekněme v G dur určitě lepší než v h moll, 

s jaksi jiným závojem, chcete-li, nebo v jiné krajině, a potom ujištěním, že začínám třetím 

prstem v pravé, a levá že má velké G. To jsou pro mě styčné body, o kterých musím vědět. A 

takhle pracuji, takto se připravuji. Tedy, ta samotná harmonická analýza – tu děláme třeba se 

studenty, abychom si prošli, co se tam vlastně děje. Abychom si všimli nějakých důležitých 

harmonických postupů, k čemu to jde a vlastně co to je, ten výsledný akord. Ale interpret se 

tím nesmí brzdit. Nezkoumám už, jestli je to alterace a podobně. 

Vidím ale, že velmi citlivě vnímáte řekněme že doteky těch tónin, tedy že jsme např. byli 

v h moll, teď jsme se dostali do fis moll. Myslíte si, že to souvisí s vaším absolutním 

sluchem? 

Ne. To je vnitřní život. 

A vnímáte tóniny barevně? 

Ne, to také nemám. Vnímám je charakterově, barvy ne. 

Tedy když třeba víte, je to Chopinova skladba, je v h moll, již nějaký charakter tušíte, 

ještě, než začnete hrát. 

To ano. A jsem si jistá, že skladatelé vždycky skládali pro tu tóninu. Že kdybyste tuto skladbu 

hrála v e moll, tak by to nikdy nevyšlo. Nebo teda, vyšlo, samozřejmě, ale jinak. H moll, to je... 

Já učím na konzervatoři Jana Deyla, a mám tam dva úplně slepé kluky, se kterými jsme zrovna 

toto nedávno otevřeli. A pro mě to jsou nové vjemy, protože ti kluci jsou skutečně od narození 

slepí. Od narození slepí znamená, že neví, jak vypadá modrá. Ti lidi mají úplně jinačí vnímání. 

Tak říkám: „Kluci,“ hráli mi něco v G dur, Norský tanec. „A co pro vás taková G dur je?“ 

Protože má to nějaký rozměr, G dur jako taková (zahrán akord G dur). A oni mi řeknou: „Já 

vidím tu kapličku na návsi.“ 
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Představte si, ten člověk nikdy neviděl kapličku, natož náves. „Čerstvě vybílená, nad ní je 

bříza.“ To jsem si myslela, já budu brečet, říkala jsem si, ty kluku. Vlastně je to krásné, kaplička 

na návsi se do té G dur hodí – má to prostor, s tím listím je to perfektní. Záleží to na vnitřní 

výstavbě a prožitku. Na touze poznávat a rozšiřovat si své vjemy a prožitky. Hodně sát, aby se 

mohlo hodně vydávat. G dur vždycky bude nějaká – pro někoho je zelená, pro mě zelená barva 

třeba vůbec nic neznamená, protože zelená může být hezká i šeredná – ale když je to třeba 

tajemství, tak to má pro mě tu barvu. Nebo když řeknu vítězně, tak to je pro mě taky nějaká 

barva. 

Jednou jsem se potkala s pohledem klavíristy, který neměl absolutní sluch. Nicméně podle 

barvy dokázal – u klavíru, u jiných nástrojů ne – poznat, ve které tónině skladba je. Když 

tedy třeba slyšel skladbu v rádiu a pak si sedl ke klavíru a hrál si to, hrál ve správné 

tónině. Máte to také tak? 

Ano, takhle si myslím, že to mám, ano. Když někdo hraje Humoresku v G dur, tak mi jde husí 

kůže. 

Bylo by to pro vás jiné u jiných nástrojů? 

Ne, slyším to všude. Ale to není žádná výhoda. Život to nečiní bohatším.  

Pokud se na tuto skladbu podíváte, vidíte, že začíná v h moll a končí ve fis moll, jak s tímto 

pocitem pracujete? 

Nijak, já si musím stanovit, k čemu půjdu. Jestli skončí v h moll nebo ne, to je skladatelovo 

rozhodnutí. To není v mé kompetenci, abych posoudila, jestli to udělal dobře. Ono mu to 

funguje, tedy myslím, že i kdyby skončil v G dur, on by to dotáhl určitě dobře. Podstatné je, že 

tato mazurka tímto (zazpívána závěrečná sekvence) vlastně i končí. Málokdy to je u Chopina, 

že by byl vrchol na konci. Jakým způsobem to tedy vystavět, abych neukázala ty karty, ale 

nechala je opravdu až do konce. Pro mě je tohle nejtěžší úkol. 

Pokud byste srovnala Chopina se Schumannem. Sama jste toho už od Schumanna hrála 

mnoho a možná vám tedy již jde do rukou velmi dobře. Já sama vnímám veliký rozdíl – 

Chopin jde velmi hladce do ruky. Jde zahrát s velikou hladkostí, kdežto Schumann je pro 

mě občas trochu krkolomný. Při studiu Schumanna mě Schumann přiměl být daleko 

větším analytikem než Chopin, protože mi to pomáhalo si skladbu zapamatovat. 

To je pravda, a myslím si, že je to ten základní rozdíl, byť jsou to oba romantičtí skladatelé a 

skoro vrstevníci. Chopin určitě přemýšlí takhle – jenom horizont a nic jiného, ale u Schumanna 
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toto funguje, že si jednotlivé akordy můžete zanalyzovat a ony vám potom půjdou řekněme že 

líp do ruky. Kantiléna u Chopina je prostě jiná než u Schumanna. Ale stejně to jsou oba velcí 

romantici. Myslím si, že je to dobře, že se Chopinovi říká básník. Sice je to zprofanované, ale 

on tou kantilénou vyjádřil cosi nadpozemského. Schumann je jakoby více racionální. Schumann 

byl také větší blázen, co si budeme povídat. 

Kdy jste se Schumannem začala poprvé zabývat? Na konzervatoři? 

Schumanna jsem hrála asi poprvé až na AMU. A to Symfonické etudy. 

Karneval, máme-li o něm promluvit, když jej srovnám s tou mazurkou – málokdo asi hraje 

komplet mazurek, obvykle hraje tak dvě, tři, zařadí je do koncertu a je to příjemné zpestření. 

Zatímco když si vezmete dvě, tři části z Karnevalu, tak je to vyloučené, Karneval se musí hrát 

celý. A v tom je to zábavné. Ten rej masek má spolu určitou souvislost, a také ty skladby jsou 

vlastně tóninově na sobě svým způsobem navázané, takže když nějakou přeskočíte, tak tam 

chybí. To je vlastně obrovské kouzlo Karnevalu. 

Když jsem si Karnevalem listovala, zaujalo mě, vzhledem k tóninám, že jsou tam všude 

béčkové, tak dvě až pět béček, a pouze jedna jediná stránka je křížková. Přitom na mě 

nijak ta křížková část nepůsobila, že by nějak zvlášť vyčnívala – teď jsme nějak 

vyvrcholili, tak to dáme do křížků – vůbec to tak není. Je to jen prostředek, který se pak 

zase vrací do béček. Chviličku změna barvy a už jsme zpátky. 

(přikývnutí) Kromě toho, že je tam technicky velice vypjatý ten Paganini, tak jaksi technicky 

vzato to není zase tak složité. Nemusíte trávit hodiny pilováním nějakých pasáží, protože on to 

napsal – alespoň teda do mojí ruky – dobře. Jsou tam oktávy, které jsou nepříjemné, když 

nemáte ruku, pak je to určitě determinující. 

Náročné na Karnevalu je to, rozložit si síly tak, abyste vydržela až do konce. Konec je finále a 

tento Tanec Davidovců musí být nejenergičtější, a po té půl hodině zatraceně člověk už tu 

energii nemá. Je tady úplně jiná práce. Jednotlivé masky se člověk naučí více či méně snadno. 

Zajímavé je to i v tom, že je to postavené na tom a es c h, to jsou čtyři noty, někdy i pět as, a, 

es, c, h (zahrán začátek skladby Arlequin). Nás zajímá tohle, to je a es c h. 
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Vždy to jsou stejné noty? 

Nejsou, protože to může být také as c h. Důvodem bylo, že se Schumann zamiloval do nějaké 

Ernestine von Fricken, která pocházela z Aše. A tak a es c h. Ten kryptogram je úplně všude. 

Harmonicky, v tom rozborovém smyslu, je to určitě zábavné, protože on si s tím pohrál, a přesto 

se tím nenechal svázat. Všude to napsal, ale vždycky z toho vyšla skladba jiným způsobem 

laděná. Také mistrovsky pracuje s rozvržením – dvoučtvrťový, tříčtvrťový takt. Pak je tu 

skladba A.S.C.H.-S.C.H.A. (název skladby), tedy obráceně, takový bláznivý úprk z prestissima 

do presta. A potom Chiarina, Klára. Šílená, taková zuřivá a mírně žárlivá. A pak Chopin…  

Zajímalo by mě, pokud tuto část hrajete, máte pocit, že se trochu té chopinovské nálady 

dotknete, nebo tam pořád cítíte toho Schumanna? 

Ano, určitě, já mu tam dávám toho Chopina. Pro mě je tohle Chopin. Myslím si ale, že 

Schumann to napsal s trochou sarkasmu… Slovo „vysmát se mu“, to by asi nebylo správné, ale 

dal tam ten pel chopinovštiny, a naprosto ho trefil. Velká linie kantilény… 

Bavily jsme se o tom, jak jde Chopin hlaďounce do ruky. Když to hrajete, je to stále spíše 

Schumann i v tomto slova smyslu? 

Jo, není to chopinovské. Ty průchody, které v levé ruce jsou, nejsou chopinovské, to by Chopin 

nikdy nenapsal. Ale já, když to hrávám – jak se každá část repetuje, tak zrovna u Chopina se 

snažím hrát poprvé jako Schumanna, a po druhé je to Chopin. Jakože to chytne za srdce a člověk 

si řekne – je to krásné, stejně se mu to povedlo. 

Zeptám se vás nyní – přitakala jste mi, že Schumann skutečně může ze člověka udělat 

většího analytika než Chopin, že ta logika výstavby je jiná – zasahuje to i vás? Myslíte si, 

že jste u Schumanna také větším analytikem než u Chopina? Nebo přistupujete stejným 

způsobem k oběma autorům? 

Tady já si uvědomuji víc, co se děje v jednotlivých rukou. U Chopina člověk přemýšlí jenom 

horizontálně. Ani mě nenapadne si tam říct, že tam má dvě sexty za sebou. Zatímco tady, třeba 

jak mám otevřený Valse noble – vím přesně, co tam v těch přiznávkách je. Aniž bych to nutně 

musela studovat, nebo analyzovat. Ani mě nezajímá, jestli mu to funguje dohromady. Jenom to 

strukturálně vidím jinak než tu chopinskou linii. 

Tedy více si uvědomujete akord a jak je vystavěn než u Chopina? Nejdete tedy přímo po 

stupních, ale uvědomujete si více výstavbu akordů? 

Ano, a dění v jednotlivých taktech. 
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Přejdeme k Lisztovi. Srovnala byste jej se Chopinem? Třeba co se týče hladkosti pohybů? 

Liszt často zní daleko virtuózněji než Chopin. Chopin se nevrhá do těch vypjatě virtuózních 

věcí, a Liszt je samozřejmě v mnohém daleko těžší. Liszt je romantik, který šel jinou cestou, 

Liszt vyčnívá. Ne že by nenapsal poetické věci, nebo fráze, jeho Consolations, jeho Etudy – to 

všechno má dlouhou, krásnou, melodii, ale stejně je to hlavně posazené na té virtuozitě, na té 

technické lehkosti. Kterou můžete vycvičit, a ne kupodivu tak nesnadno. Myslím si, že Liszt 

v podstatě jde docela dobře do ruky. 

Popisovala jste, že Chopina jste vnímala horizontálněji než Schumanna, Schumanna pak 

spíše přes akordy… Jak je tomu u Liszta? 

U Liszta je to taky horizont. 

Tedy je to horizont, s tím, že je na to nabaleno spoustu té drobné techniky. 

Ano. 

Přiměje vás ta drobná technika k tomu, že si z té harmonie něco dalšího hledáte, nějak 

jinak uvažujete, nebo je to spíš práce, kterou si musíte odpracovat? 

Prstové práce je tam daleko víc. Tam by mě nenapadlo si dělat analýzy. U Liszta na to není čas. 

Ale u Liszta mě velice napadá si udělat dobrý prstoklad. I u Chopina nad prstokladem musíte 

přemýšlet, ale po nějaké době máte pocit, že si hlídáte třeba palec na a, zůstávají tedy jen určité 

opory a stačí to. U Liszta potom, když jsou ty vypjaté věci, tak musíte vědět o každém prstu. 

Časté je obprst – třeba 1 4 2 3, dáváte-li si prstoklady, které vám budou sloužit. To je myslím 

si že práce, kterou by pianista měl podstoupit. Já, alespoň teda u Liszta, toto řeším.  

Podíváme-li se na tyto variace. Harmonické schéma je tu vlastně stále opakováno. Jak asi 

vypadá ta kostra, třeba intuitivní, kterou si přenášíte do každé variace stále znovu? Co 

mají variace společné?  

 

Tohle paganinovské téma je šíleně známé. To zná pomalu každé malé dítě, vždycky jej někdo 

slyšel. Kostrou pro mě je, že čtyřtaktové téma, které je tonika, dominanta, tonika, dominanta... 

Když si to zazpívám – musí mi to udržet jeden tah na to čtyřtaktí. Ta šíleně těžká arpeggia, že 
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tady hrajete čtyři, a tam hrajete čtyři, to vás nesmí zabrzdit. Naučit se to, nebo třeba vynechat 

jeden tón, aby to nikdo nepoznal, a udržet si tu kostru – to je myslím si že – alespoň pro mě, 

nejdůležitější. 

Také – je tu quasi presto – přednést to s lehkostí a rychlostí. To téma nikoho nesmí tak zaujmout 

– třeba si řekne – á, to znám, to je dobrý – protože to gro je v podstatě až v těch variacích. Téma 

musí proběhnout v podstatě facile, jako kdyby se nechumelilo. 

Podíváme-li se na některé ze závěrečných variací – představíte-li si místa s tolika 

drobnými hodnotami, jak s nimi pracujete? Snažíte se si vaši představu uvnitř zpomalit, 

uvědomit si, co přesně tam je? Nebo už tady zkrátka na každou notičku tak nehledíte, je 

to jiná představa, než třeba u Schumanna? 

Ano, tady třeba v té finální variaci, v té jedenáctce, je vyloučené, abyste si promýšlela pohyb 

nebo stisk u jednotlivých not. Zrovna a moll se hraje docela dobře, někomu se třeba nehrají 

dobře tyto oktávy… Mně se třeba nehraje dobře rozložený A dur, nahoru mi to jde a dolů méně. 

Tak pak hledám, kde je problém – jestli v podkládání palce, nebo tam mám mít skutečně čtvrtý 

prst, nebo je lepší třetí. Ale zrovna v této části se noty dají dobře uhlídat – nahoru je to a moll, 

dolů v dominantě – sice to vypadá namistrovaně, ale je to srozumitelné, v uvozovkách 

jednoduché na pochopení. Důležitý je tu prstoklad. 

 

Skladba je velmi dlouho v a moll, kromě závěru, který je v A dur. Obvykle se tóniny mění, 

třeba i v rámci variací je nějaká část v jiné tónině. Přináší to nějaký pianistický problém, 

jak skladbu třeba barevně ozvláštnit? 
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Ani ne. On to napsal tak šikovně, že každá variace je složitá jinak. Vůbec mě nebrzdí, že je to 

v a moll, to je mi do značné míry jedno. Když se na to podíváte, 

 

v jedničce se sice řeší levá, že má své téma, ale pravá má tolik skoků, které musí být vyrovnané 

v triolách, a aby to znělo ještě trochu do toho smyčcařského modu – to je fajn, že je to v a moll, 

na těch bílých se tam člověk docela dobře trefuje. Navíc je to postavené na nějakém motoru 

(zazpíváno téma, velmi rytmicky), který ať by byl v a moll, nebo v F dur – to je úplně jedno, 

nezkoumáte tam, jestli jste v té, nebo oné tónině. 

Nebo pak tady (zazpíváno).

 

Vůbec si nevšímáte, jestli je dvoudobý, nebo čtyřdobý, důležité je, že je tu zase jiný ten motor. 

Naskočí jiné vozidlo, řekněme. 

Trojka je úplně jiná (popsána z rytmického hlediska, do textu nezařazuji). 

Čtyřka – to je peklo. 

 Nemáte čas přemýšlet, že je tam a moll.  

 

Levá – aby byla vyrovnaná, a pravá – v těch průchozích oktávách, které jsou dost rychle 

za sebou – nepřemýšlíte, že jste tam v a moll, ono to v té a moll ani nesetrvává. Pořád to někam 

směřuje. 
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Pětka pak ulítne jak tryskáč, ovšem s pocitem, že se bojím té šestky, protože podle mě je nejtěžší 

ta šestá. Ta mi zaprvé připomíná terciovou etudu od Chopina, kterou jsem nemívala ráda. 

Kdyby to tady zůstalo v těch terciích, tak je to ještě dobré. Ale strašně těžká je tam ta levá ruka. 

To zahrát – to je skoro nemožné, a to opravdu musíte cvičit. Opravdu přitom nemáte pocit, že 

se pohybujete v a moll. Tóninová konstrukce vás nedrží. 

Podle mě, nejvíce je člověk v a moll tady v této variaci, v rozložené trylkové. Ta setrvává, malík 

tam drží pořád a… To je jediná, kde byste se třeba mohla zamyslet – aha, už jsem v a moll 

dlouho.

 

Ale jinak se tam toho děje tolik, a je to na tak krátkém časovém úseku tak intenzivně technicky 

nakumulované, že… vůbec mi nevadí, že je to a moll. 

Bavily jsme se i o určitém charakteru tónin. Odpovídá jemný charakter a moll i 

v Lisztovi? Trochu se jí možná dotkneme na začátku. 

To určitě. 

Jaký vnímáte charakter tóniny a moll? Dokud je čistý, a nezchromatizuje se? 

A moll by pro mě za normální situace byla spíš jímavá. Taková vlastně křehká. Jenomže tahle 

a moll, ta paganinovská, ta je prostě jenom virtuózní. Tady, jímavost – je tady pouze v té 

desítce. Ta tam je. Tam se skloubí to, co pro mě a moll je, a zároveň mám čas to vyhrát. 

Tóniny jsou určitě velmi důležité, ale v jednotlivých tóninách se může psát virtuózně, nebo 

skladby, které budou „v zamyšlení“. Nikde není psáno, že v a moll nemůžete mít pomalou věc. 

Zrovna tohle paganinovské téma v a moll známe – nikdy jste to neslyšela v d moll. Vždy se to 

hraje v a moll. Ale předpokládá to vaši technickou zručnost, nebo brilanci, chcete-li. A tedy to 

vnímání tóninové, nebo barevné tóninové, na to zrovna u téhle skladby není čas. Možná i to je 

zajímavé, v rámci toho rozboru, který tady děláme, že ta škála postřehů a možností je 

v romantismu opravdu nekonečná. 
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3.3 Jan Jiraský 

 

Obr. 2 

Prof. Jan Jiraský (narozen 1973 ve Vysokém Mýtě) studoval na Janáčkově akademii múzických 

umění v Brně u prof. Aleny Vlasákové. Byl laureátem mnoha mezinárodních soutěží (první cenu 

získal např. v roce 1997 v Novim Sadu nebo v roce 1998 v Kyjevě). Jako interpret je známý 

koncertními sériemi, na kterých provádí kompletní klavírní cykly, např. Bachův Dobře 

temperovaný klavír, Mozartovy sonáty či Janáčkovo klavírní dílo. Působí na Janáčkově 

akademii múzických umění, kde je vedoucím Katedry klavírní interpretace.15 

17.3.2022 v Brně 

skladby: F. Chopin – Mazurka h moll, op. 30, č.2, F. Liszt – Sonáta h moll, S. 178, R. Schumann 

– Des Abends z cyklu Fantasiestücke, op. 12 

Na začátek bych se vás zeptala, jak byste v této mazurce pracoval s kontrastem dvou tónin 

– skladba je v h moll, ale pořád se posouvá a přesouvá do fis moll, ve které i končí. Jak 

s tímto kontrastem pracujete a čeho si všímáte? 

Je to zajímavé, ta těkavost té základní tóniny. U řady skladeb se vyskytuje, že základní tónina 

převládá poměrně málokdy, třeba až na konci. Tady se alespoň v h moll začíná. Často to ani 

nezačíná v té základní tónině. 

Mollová dominanta se tady ve čtvrtém taktu stává tonikou. Jsou to takové hrátky. Člověk by tu 

mollovou dominantu nečekal, a on ji přehodnotí na toniku. 

 
15 [online]. Dostupné z: https://is.jamu.cz/osoba/jirasky 
15 [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jirask%C3%BD 
15 [online]. Dostupné z: https://www.dumhudbyplzen.cz/event/?jan-jirasky--klavirni-recital-27 
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Já tu harmonii vnímám velmi intuitivně. Třeba když studuji novou skladbu, tak se přiznám, že 

si ji nerozebírám harmonicky tak, abych si to psal nebo o tom přemýšlel. Ale opravdu to 

vnímám velice intuitivně a má to na mě i fyzický vliv. Mám různé fyzické pocity. Tuto skladbu 

znám, ale pokud bych ji četl třeba jako novou neznámou skladbu, tak by to bylo ještě mnohem 

silnější, člověk pak není závislý na vnímání tradice. Ta harmonie je pak ještě mnohem 

zajímavější a v tu chvíli asi hodně důležitá k tvorbě interpretační koncepce. 

Pustím vám jedno video. Možná už jsem vám ho někdy pouštěl, pouštím to každému... 

Já cítím velmi jasně, jak se mnou ta harmonie pracuje i fyzicky, a že cítím její napětí. Ale nedá 

se říct jenom napětí a uvolnění. Je to jakási emočně-pohybová choreografie, kterou v člověku 

ta harmonie vyvolává. Možná je to napětí a uvolnění určitých svalových partií v těle, ale jistě 

se to mnohem více odehrává v představě než skutečně fyzicky. Ale když je to velice silné, tak 

to určitě má i tu fyzickou podobu. Tedy když hraji novou skladbu, určitě to pociťuji. 

To video s panáčky – myslím si, že je to moc dobrá věc a myslím si, že by se tak měli studenti, 

a hlavně děti, učit harmonii chápat. Většinou se učí harmonii jako mrtvou vědu, bez emocí. 

(Video je na internetu na stránkách youtube pod názvem Mozart et les fonctions harmoniques. 

Ve videu zní Mozartovo Requiem, přičemž každý stupeň akordu je znázorněn obrázkem.) 

 

Obr. 3 

Ta Francouzka, která to udělala, nějakým způsobem objektivizovala ten emočně-fyzický pocit 

z té harmonické funkce. Samozřejmě je to, jako vždycky, subjektivní, ale ona se pokusila to 
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objektivizovat a myslím, že se jí to povedlo. Je to vlastně souhrn toho, co v nás ta harmonie 

vyvolává… Debussy tomu říkal harmonická chemie. V podstatě to produkuje nějaké emoční 

změny v člověku. Ona je takto ztvárnila vlastně pohybově, gesticky a mimicky, všechny tyto 

tři věci dohromady. Ten postoj, jestli je člověk rezignovaný, nebo se jeho tělo otvírá a tak… To 

tady vyjádřila v těch animovaných postavičkách. Myslím, že se jí to povedlo velmi dobře, 

neumím si představit, že by se to dalo udělat líp. Třeba když tam je neapolský sextakord, tak 

ten panáček je z toho celý nakřivo – krásně to ztvárnila. Když jsem se díval na to video, 

uvědomil jsem si, že to přesně tak cítím, a myslím, že se s tím každý dokáže nějak ztotožnit. Je 

to ale samozřejmě nutně subjektivní a je to veliké zjednodušení. 

Orientujete se sluchově natolik, že s emocí dokážete i okamžitě určit i správný stupeň? 

Vzhledem k mému absolutnímu sluchu a zkušenostem a většinou i znalosti hudební řeči 

konkrétního skladatele ta analýza probíhá intuitivně a automaticky, přitom zcela přesně, takže 

to nemusím vědomě řešit. Není to záměr, že bych se nechtěl analýzou zabývat, ale dělat ji 

nemusím. Protože slyším všechny ty tóny, které tam jsou. Třeba to Requiem pak dokážu zapsat, 

tím pádem nejsem závislý na nějaké vědomé snaze. 

A někdy je tahle vlastnost kontraproduktivní. Protože se člověk chtě nechtě zaměřuje na tu 

absolutní hodnotu a část myšlení je tím obsazená, tím automatickým vnímáním a 

vyhodnocováním. To probíhá nevědomě, ale přesto to pohlcuje část toho… Já nejsem 

psycholog, ani odborník na nějaké mentální procesy nebo na něco podobného, ale cítím, že to 

pohlcuje část mého já, která by mohla být k dispozici té hudbě jiným způsobem. Myslím si 

tedy, že tahle moje vlastnost není pro klavírního interpreta až tak důležitá. Ona usnadňuje 

studium té skladby. Ale určitě příliš neusnadňuje interpretaci. 

Myslím, že když si klavírista udělá tu analýzu vědomou, může dosáhnout i lepších výsledků 

než ten, který má absolutní sluch a nemusí analýzu dělat. 

Díky covidu jsem ztratil absolutní sluch skoro na měsíc. Pak se postupně začal obnovovat. 

Takže jsem zažil, jak je hudba krásná, když přesně nerozeznám, co to je. A je mnohem krásnější. 

Právě i tahle zkušenost mě přivedla k tomu, co jsem říkal před tím. Dokonce i posluchač, který 

nemá absolutní sluch, já jsem přesvědčen, že může mít mnohem větší citový zážitek z té hudby. 

Protože tam zůstává něco tajemného, co je krásné a on to nedokáže přesně do detailů 

rozklíčovat. 

To je zajímavé. To je tak zvláštní zkušenost, měsíc bez absolutního sluchu… 
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Ze začátku jsem se lekl a měl jsem docela strach. Pak jsem byl strašně šťastný, protože jsem 

slyšel skladby, které znám, a vlastně jsem je slyšel úplně nově. Ale byl jsem pak i rád, že se mi 

vrátil, protože si můžu zase zahrát to, co potřebuji. 

Pokud máte absolutní sluch, jak je tomu s intervaly? I to je automatické, nebo tomu mysl 

musí napomoci? 

I to je automatické. 

Pracujete-li třeba s touto mazurkou, jak pracujete třeba s částí, kde jsou sekvence? Jsou 

zde různé neobvyklé akordy – všímáte si, který je alterovaný? 

Ano. 

Všímáte si citlivých tónů, kam který jde? 

Ano. To jsou důležité věci, které vnímám. Tady v té mazurce, a vůbec v celém romantismu, si 

myslím, že je to důležitá část. Ta harmonie bývá v základu velice jednoduchá, ale pomocí 

různých průtažných, průchodných nebo alterovaných tónů, pomocí těch chromatických flexí, 

je u romantiků dosažena velká intenzita výrazu. Takže ano, vnímám to silně. Tady jsou ty 

průtažné tóny právě tím kořením. 

Jsme-li v nějaké části skladby, kde se moduluje, a ocitneme-li se na nějakém obojetném 

akordu, který si můžeme vztáhnout i k té předešlé tónině, i k té nadcházející. Jak 

k takovému místu přistupujete? Vnímáte obojetnost toho místa, že je částečně třeba 

v h moll, a částečně v další tónině, nebo si jej k některému z těch míst vztáhnete? 

Myslím, že tady je obrovský rozdíl, jestli člověk tu skladbu zná, anebo jestli ji teprve začíná 

studovat. A musím říct, že nejkrásnější harmonické zážitky jsou na začátku, když to čtete 

poprvé. A teď člověk třeba dojde tady k té mollové dominantě, a je z toho úplně paf, vzniká 

z toho ta rezignace v něm. Potom vlastně pochopí, jaký to mělo smysl. Asi bych to viděl 

podobně jako s tím absolutním sluchem, když ho člověk ztratí, tak najednou vidí, co krásy se 

v tom skrývá. A je to právě proto, že ten smysl pro něj zůstává trošičku skrytý, a on se vlastně 

snaží ho rozkrývat. A to si myslím, že je obdoba u horizontálního vnímání harmonických změn 

v čase, kdy člověk, který to zná, tak má to harmonické vnímání obroušené, protože ví přesně, 

co tam je a co bude následovat. Zatímco ten člověk, co to slyší poprvé, tak pro něj je to mnohem 

krásnější, protože to je překvapující. 
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Podle mě s tím souvisí i míra cvičení. Všiml jsem si, že čím víc tu skladbu znám a cvičím, tím 

víc se obrušuje ta harmonická emoce nebo emocionalita harmonického cítění nebo jak to 

nazvat. 

Obrušuje? 

Že se ztrácí. Ztrácí se tím neustálým opakováním a tím, že člověk už není překvapen změnami 

harmonie. A proto je vlastně kolikrát lepší tu skladbu tolik nehrát, necvičit, zvlášť před 

koncertem. A myslím si, že ta harmonie funguje i… Člověk si kolikrát myslí, že má skladbu 

přehranou proto, že mu prsty příliš rychle běhají, že vlastně ta mechanická stránka, ta vycvičená 

klavírní technika, je napřed před sluchovým vnímáním každého tónu. Ale často to spočívá 

v tom, že právě to emoční vnímání harmonie zmizí, a už není, co by brzdilo, už tam není ta 

hustota těch prožitků, které by brzdily tok hudby. Takže si myslím, že harmonie hodně stojí 

za tím, jestli je skladba takzvaně přehraná, anebo ne. 

V momentě, kdy už skladbu znáte, vědomě, aniž byste musel skladbu odkládat – 

promýšlíte, kdy pro posluchače přijde ten moment překvapení? Kdy ho překvapit? 

Ano. Myslím, že ten úvodní prožitek interpreta, když skladbu čtu a jsem vystaven těm 

harmonickým emocím, tak tento prožitek potom chci poskytnout i posluchačům, dokonce i 

za cenu simulace prvního prožitku. Musím vytvořit projekt, naprogramovat tu svou interpretaci 

tak, aby poskytl ten stejný zážitek posluchači. V nejlepším případě to nemusím dělat vědomě a 

je to tam stále. Třeba když je skladba natolik krásná a kvalitní, tak se mi udrží ty harmonické 

emoce, i když ji hraji a cvičím hodně často. A u jiné skladby to mizí. Ale nemusí to být 

nekvalitou té skladby. Může to být subjektivním vztahem pianisty k té skladbě. Vzpomínám 

když jsem ještě studoval a někdo z nás hrál nějakou skladbu už delší dobu a čím dál tím nudněji, 

profesorka Vlasáková s úsměvem říkávala "Že vás ta skladba už nudí? Nebo jste naopak vy 

unudil tu skladbu?"  

Pro vás je zcela automatické, že vnímáte intervaly, akordy, funkce akordů jako je třetí 

stupeň… Zajímalo by mě, jak je tomu při modulacích. Akord je propojen i s tou 

předcházející harmonií, i s tou navazující. Když už skladbu znáte, není to první poslech, 

tak tam zároveň vnímáte i tu obojetnost akordu, nebo si jej vážete k jedné straně? 

Pokaždé to může být jinak. To stejné místo, když jej člověk hraje nebo slyší, může vnímat 

různě. Alespoň já to tedy vnímám různě. Jsou momenty, kdy třeba i v průběhu znění toho 

jednoho tónu člověk přehodnocuje ten vztah akordu k minulé, anebo k budoucí části, pokud 

skladbu dobře zná. A jsou zase momenty, kdy to neudělá, a přiřadí jej, jak vy říkáte, k jednomu 
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nebo k druhému, když není jasné, k čemu to patří. A vybere si třeba natrvalo tu jednu verzi. Je 

to subjektivní, ta možnost je třeba dvojí, a člověk si vybere tu jednu. 

Jak byste pracoval v této části mazurky? Postupně se zde moduluje do A dur. Jaké akordy 

byste si tu přehodnocoval, v rámci modulace? 

 

To vnímání člověka, který to hraje a snaží se skladbu interpretovat, je jiné. 

Jiné by to bylo, kdybyste se skladbou třeba měsíc setkával, promýšlel si to? 

Ano. Ty dílčí toniky – kdy člověk vnímá, že je na tonice, to asi vnímám pokaždé.  

 

Jen tady je jasné že ne (u poco riten.), jedinkrát, protože je to kvartsextakordová poloha. A když 

člověk ví, že se to třikrát změnilo, tak pochopitelně ví, že nikde není doma, takže už neočekává, 

že by něco bylo stálé. Je to jakési harmonické těkání, jsou tam pochybnosti. 

Tedy vždy ten druhý akord je pro vás novou tonikou. 
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Ano, je to, jako když vám někdo nestálý pořád něco slibuje, a vy mu pokaždé uvěříte. Tak to 

vnímám. 

Je to krásná věc. V podstatě jde o jeden motiv, pod kterým se střídají harmonické terény. Možná 

to kadencování různých harmonií pod stejným motivem pochází z lidové hudby. Takže to má 

v sobě člověk uložený jako takový archetyp, není to až tak syntagmatické. Janáček na tom 

založil svůj kompoziční styl. 

Když začínáte studovat skladbu, ještě, než ji začnete hrát, víte, že je v nějaké tónině… 

Řekněme, že víme, že skladatel se tóniny bude držet – už předem tušíte charakter, který 

by skladba mohla mít, podle této tóniny? 

Ano. Ale někdy jsem také překvapen, že to tak není. 

U kterých tónin byste řekl, že mají nějaký svůj velmi silný charakter, kterého se skladatelé 

obvykle drží? 

Určitě člověka hned napadne Es dur a c moll. Ty dvě jsou třeba pro mě… Nevím, jestli je to 

objektivní, nebo to statisticky průměrný pianista takhle cítí. Pro mě mají nejjednoznačnější 

charakter. Es dur jako tónina hrdá, vítězná, velkolepá, majestátní, královská – Císařský koncert. 

Je to spojené s těmi skladbami, pochopitelně to nemá nic společného s tou tóninou jako 

takovou. Ale s tradicí té tóniny, jaké skladby vlastně známe. To je myslím jasné. Nedokážu si 

představit, že by třeba člověk bez absolutního sluchu mohl tu tóninu nějak rozsoudit. 

Setkala jsem se s tím. Setkala jsem se s klavíristou, který absolutní sluch neměl, ale 

u klavíru si zapamatoval barvu a zvuk tóniny, i bez absolutního sluchu tóninu pozná 

(v rozhovoru popisuji podrobněji, do textu nezařazuji). 

Aha. Takže má nějaký další smysl, nebo něco, co se blíží tomu absolutnímu sluchu. 

Sama si ale myslím – coby pozorovatel bez absolutního sluchu – že u klavíru ten charakter 

tónin tvoří hodně i ten terén. 

(přikývnutí) Černá, bílá… Že černé jsou takové sametové, že je to spojené s tím tónem. 

Velmi se to s tou tóninou propojuje. A je to možná subjektivní, ale myslím si, že to 

podobně vnímá mnoho pianistů. Třeba co s sebou přináší terén Des dur... Když se propojí 

jak ta tradice, béčka, černé klávesy, toto všechno dohromady – je to tak změkčující tónina. 
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To máte pravdu, Des dur je klavírní tónina. C moll a Es dur jsou hodně orchestrální. Des dur je 

čistě taková klavírní, spojená se Chopinem, Debussym a těmito klavírními autory. To máte 

pravdu, Des dur je další takovou tóninou. 

A h moll? Jak ji vnímáte? 

Víte, když se člověk zabývá starou hudbou, má k tomu dosti komplikovaný přístup. H moll 

byla dosti rozladěná. Ty vzdálenější tóniny bývaly rozladěné. Tam si vůbec myslím, že vznikla 

ta charakteristika tónin. Protože když se používaly různé způsoby temperace, tak každá tónina 

zněla jinak. A tam si myslím, že to vznikalo, že různí skladatelé používaly různé tóniny 

skutečně proto, že měly různé intervalové nuance. Víme, že Matthesson, Charpentier a Schubart 

charakterizovali každou jednotlivou tóninu, ale všimněte si, že každý charakterizoval ty tóniny 

jinak. A já si myslím, že je to i proto, že každý se setkával s trochu jinou temperací. A my to 

dneska vnímáme bez vědomí těchto nuancí v těch starých dobách. Skutečně ty tóniny měly svůj 

charakter. Každá zněla úplně jinak. Byla tam třeba falešná tercie, v jedné tónině byla výš, a 

v jedné byla níž, záleželo na určité temperaci. Když se to naladilo jinak, tak se ty poměry 

změnily. Tam si myslím, že to vzniklo, ta tradice charakterů tónin. 

A dnes to už vnímáme hlavně kvůli té tradici. Vznikly určité skladby v určitých tóninách, a byť 

už máme rovnoměrnou temperaci, tak díky těm skladbám máme charaktery zafixované. 

Přešla bych nyní k Lisztově Sonátě. Kdy jste se začal touto skladbou zabývat? 

Ani nevím… Někdy na akademii. 

A vracel jste se k ní? 

Vracel, protože jsem s tím nikdy nebyl spokojen, a zkoušel jsem, jestli bych to náhodou 

nezahrál dobře. 

Hrával jste ji koncertně? 

Hrával. 

Jaký charakter pro vás tato sonáta má? 

Souboj dobra a zla. Někdo tam vidí Coriolana, někdo tam vidí ďábla, satana, Boha, anděla, 

různě se to vykládá. Pro mě je ta sonáta programní, přestože ji Liszt nijak nenazval a jeho žačka 

Lina Ramann napsala v knížce, kterou napsala o Lisztovi, že se Liszta zeptala, jaký program 

má ta sonáta, a on že jí odpověděl, že programní není. Já mám za to, že Liszt nepokládal Linu 

Ramann za dostatečně – jak to říct – kompetentní k tomu, aby jí ten program sděloval, protože 
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kdyby byla dostatečně kompetentní, tak by se ho neptala. Jsou tam motivy, které úplně jasně 

symbolizují ty proměny dobra a zla, pro mě. Navíc třeba je tam krásně vyjádřena určitá faleš.  

Podívejte se na tento motiv – říká se mu hammerschlag motiv, nebo téma hammerschlag. 

 

Tady je pak to stejné zpracováno do toho líbezného tématu. Je to přitom to stejné téma. 

 

A v jiném místě je to pak doprovázeno takovými tritóny… 

Je to skladba velmi mnohoznačná. Dá se říct, že při každém dotyku s tou skladbou vás napadají 

nová a nová vysvětlení toho, co tam Liszt napsal, myslím teď obsahově a emocionálně. Bránil 

bych se tomu to nějak napevno pojmenovat. Existuje mnoho analýz, které jsou velmi zdařilé, 

třeba Tibor Szász, to je maďarský pianista, jeho analýza se mi velice líbí. Na internetu je jedna 

povedená analýza jednoho britského skladatele a pianisty, který si všímá věcí, kterých si zase 

ostatní nevšimli. Je vidět, že pořád na tom bude co objevovat. Je to nesmírně motivicky 

propracovaná skladba, která pracuje s minimem materiálu, a Liszt ten materiál metamorfuje, 

používá kontrapunkticky a všelijak ho kombinuje. Člověk si myslí, že tam je mnoho témat, a 

nakonec dojde k tomu, že to je jeden materiál, který se tváří různě. A to právě i díky harmonii. 
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Když se podíváme právě na ten hammerschlag motiv, má velmi neústupný a vlastně i 

nepohyblivý charakter. Má takový charakter jakoby zákonný. To známe už z Bacha, že ten 

opakovaný tón má charakter jako – musí to tak být, osud, zákon a tak dál. Tady to má charakter 

jakési hrubé neústupnosti, nebo pevnosti. 

A když ten opakovaný tón podložíte měnící se harmonií, tak z toho vzniká líbezné zpěvné téma 

(zahrána znovu část cantando espressivo). Je to úplně ta stejná věc, postavená do paralelní 

tóniny, ale ještě podložená harmonickým vývojem.  

A jak to začíná, tam je vlastně ten hammerschlag motiv také. Čtvrtý a pátý úder jsou skryty 

v ligaturách. Kdo si toho všimne? Jen zvídavý klavírista, když skladbu studuje. 

 

Ale dál tam zní ta sestupná řada, která je nejdřív frygická. A podruhé je najednou maďarská – 

tedy my jsme říkali cikánská, ale dnes už se v učebnicích harmonie píše „maďarská moll“. 

Už vlastně na začátku ukazuje sílu harmonie, vyřčenou tím, že je to tam dvakrát, a on to dá 

podruhé v té maďarské. Nevím přesně, co tím chtěl říct, ale je to krásné. Je to, jak kdyby vás 

poprvé někdo tahal dolů za nohu a podruhé nahoru za ucho, ty alterace, to napětí… (obě řady 

pro srovnání zahrány vedle sebe). Podruhé je více citlivých tónů. Čím je půltónů víc, tím je to 

zajímavější. Že to není harmonie, ale melodie? Janáček říkal s nadsázkou, že i jeden jediný tón 

tvoří tóninu. 
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A tady Liszt opět zkombinuje obě věci. Je tam i ten opakovaný tón z toho hammerschlag 

motivu, a k tomu (zahráno, zvýrazněna basová linie). 

 

 

Vidíte, že tam dal tu sestupnou řadu – všude potom dává sestupné řady. Pracuje se stejnými 

motivy, aniž by si toho člověk všimnul. 

Častá je otázka, jestli ta analýza je u takových skladeb nutná, a do jaké míry vlastně člověk 

musí vidět do té kompoziční kuchyně. Může to být až nespravedlivé, když někdo dosáhne 

vynikajících výsledků, aniž by vůbec nad tím vědomě přemýšlel. 

Zajímavé také je – bavili jsme se o charakteru té Des dur. Hammerschlag motiv se 

ve skladbě jednou objevuje na tomto béčkovém podloží. Zajímalo by mě, jak se to v tomto 

místě pro vás chová – jsou tu béčka nějakým změkčením, nebo v tomto místě nehrají roli? 

(Mluvíme o části skladby, která se dále motivicky rozvíjí jako fuga.) 

 

Hrají, určitě hrají, ale asi to pro mě v tuto chvíli není zjemnění. Spíše je zajímavé, že se ta fuga 

trochu vymyká z té sonáty. Dnes neznámý skladatel Kühmstedt napsal několik let před vydáním 

této sonáty podobnou, jen mnohem větší a náročnější fugu. Čímž se dá říct, že tato Lisztova 

sonáta je taková kolektivní práce. Kühmstedt složil fugu na téma ještě nedopsané Lisztovy 

sonáty a Liszt pak uviděl Kühmstedtův kontrapunkt – on byl také učitelem kontrapunktu – a ty 
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jeho nápady pak v podstatě cituje v té své sonátě. Kühmstedt asi rád poslouchal Lisztovy 

improvizace. A Liszt tu svou sonátu skládal strašně dlouho, a tak určitě hrál svým 

obdivovatelům to, na co přišel, jak by to rád napsal. A ten Kühmstedt vzal to téma, které slyšel, 

a napsal na něj velikou fugu, kde jsou samé terciové běhy a samé unisono oktávy, má to 

až varhanní sazbu. Liszt si zase vzal jeho nápady a začlenil do své sonáty fugu. 

Zeptám se vás ještě, připadá vám v Lisztově tvorbě – jak jsme se bavili o různém 

charakteru tónin, o práci s barvami – připadá vám, že se Liszt této tradice drží a pokud 

si zde člověk tónin všímá, může to nějakým způsobem dobarvit jeho skladby, nebo je tady 

ta práce jiná? 

Řekl bych, že moc se toho nedrží. Že ta jeho chromatická duše jde trochu proti tomu. Často 

využívá i reliéfu klaviatury, podobně jako Chopin. A tak to i v té fuze vnímám. Kühmstedt, 

mám dojem, střídá také hlavně g moll a h moll – nevím přesně, ale nenapsal nic v Des dur ani 

Ges dur. Tak asi je pro Liszta spíš důležitý ten malý chromatický pád g-ges, a ne vysloveně 

charakter tóniny Ges dur. Je fakt, že Ges dur působí oproti g moll velmi rafinovaně, úkladně, 

zejména v kombinaci se zabarvením cikánské dur, které se objevuje už dva takty před fugou.  

(motiv začíná poprvé na tónech g, nyní ges) 

  

Ale jisté je i to, že se to dobře hraje na těch černých klávesách. Čím je tam víc těch černých, 

tím lépe se to hraje, takže obě dvě hlediska jsou tam spojena. Ale viděl bych to hlavně na ten 

sestup, pád. 

Člověk tam kolikrát najde symboly i v rámci té makro formy. Je to posunuto o půl tón níž, 

záměrně, z nějakého důvodu. A teď člověk může přemýšlet - je to index, ikon, symbol, vše 

v jednom? 
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Také by mě zajímalo, je pro vás nějaký rozdíl – zřejmě, podle toho, co jste popisoval, tak 

sluchově asi ne – Chopin a Liszt velmi hladce pracují s terénem. Pro nás pro klavíristy, 

kteří analýzu nemají tak automatickou, nebo i třeba na zuškách, děti jsou schopny tu 

Chopinovu Mazurku hrát a dobře se jim to pamatuje i přesto, že analýze nerozumí, to 

proto, že to jde velmi hladce do ruky, pamatují si to podle pohybů. Mě by zajímalo, jestli 

je pro vás nějaký rozdíl mezi těmito autory, jako je Chopin, Liszt, kteří jdou do ruky takto 

hladce, při srovnání třeba s Robertem Schumannem, kde je již faktura odlišná. Často i 

klavíristy, kteří těmi analytiky nejsou, Schumann může přimět, aby jimi byli, protože 

do ruky to tak hladce nejde a analýza je tu velikou oporou paměti. Mění se z vašeho 

hlediska tato práce, je něčím snazší, obtížnější? 

Tedy Chopin, Liszt jako ergonomická záležitost a Schumann jako absolutní, bez ohledu 

na klavír. No určitě to vnímám podobně, jako vy. Vy jste to vlastně sama vysvětlila. I když 

u Schumanna jsou i odlišné věci, zrovna Večer… 

Večer se vymyká, ano. 

Je v Des dur. A Des dur je tedy ta klavírní tónina, protože ty černé jsou pro nás tak příjemné. 

Musím se přiznat, že jsem takto o tom vlastně nepřemýšlel, ale samozřejmě, Chopin je u mě, 

možná i spolu s Debussym, na prvním místě právě v respektování reliéfu klaviatury a jeho 

využívání ve skladbách. A Liszt určitě také, máte pravdu. A Schumann příliš ne, to je fakt. 

A liší se v něčem práce při studiu těchto skladeb?  

Já se přiznám, že asi nejsem ten typ, který by tu fyziologičnost, nebo tu pohodlnost zápisu 

považoval za něco extra důležitého. Takže asi to pro mě veliký rozdíl není. Ale když se nad tím 

zamýšlím, tak objektivně tam ten rozdíl určitě je. A ta snadnost, technická, to pohodlí, je 

u Chopina a Liszta určitě vyšší než u Schumanna. Ale nikdy mě nenapadlo takto nad tím 

uvažovat, jestli je pro mě kvůli tomu náročnější studovat Schumanna. Mám pocit, že ne. 

Všiml jsem si, že Chopin často fyziologicky vyhovuje lidem, kteří jsou leváci, protože sám byl 

levák. V řadě míst, s nimiž si praváci nedokážou technicky poradit, si leváci poradili 

bez jakýkoliv nápověd, fíglů a podobně a šlo jim to samo. 

Des Abends jste v minulosti studoval? 

Kdysi jsem to hrál, na konzervatoři v prvním ročníku. Jenom tam, a už jsem to pak nikdy nehrál.  

O Des dur už jsme si povídali – dalo by se asi říct, že je toto v Des dur velmi tradiční 

nálada. 
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Ano, něžnost Des dur je výjimečná.   

Tady je zajímavá věc.  

 

Jsou tu takové utkvělé motivy, které tam v Sasku kvetly. Když tam Janáček studoval, tak si to 

přivezl taky – tímto způsobem napsal třeba Zdenčiny variace (zahrán motiv). Když se podíváte 

na Schumanna, on neustále metamorfuje ten stejný motiv. 

(Zahrány začátky O cizích krajích a lidech, Auchswung, první věta Sonáty g moll, skladba 

z Dětských scén, Fantazie.) 

Dá to třeba na konec fráze, ale vždy tu sestupnou řadu od g tam má. A Janáček dělá úplně to 

stejné. Je to pro mě velká záhada. Já tomu říkám, když učím analýzu, „saský pád“. Mám pocit, 

že u všech těch autorů, kteří se tam pohybovali, nebo Grieg a Janáček, kteří  v Lipsku studovali, 

tak se to tam vžilo. 

Jsou to stejné tóny? 

Někdy je tam třeba ges, gis, mění se to. 

Intervalová řada je stejná? 

Je podobná. Schumann – alespoň o tom píše John Daverio – píše, že Schumann uplatňuje 

tzv. Witz, což je literární princip – objevuje se stále stejný motiv, ale posluchač si to nesmí 

uvědomovat. Witz znamená něco jako důvtip. Je to způsob práce s motivy. Zdá se mi, že 

Schumann to všude uplatňuje, a že Grieg a Janáčkem to potom uplatňovali taky. Ten motiv 

ze Zdenčiných variací je protkán celým Chodníčkem. Předsevzal si, že ten stejný motiv 

ve stejné poloze podloží různou harmonií, různou stylizací, různými harmonickými terény. 

Zdá se mi, že Schumann dělá totéž, a zůstává nám to ještě víc skryto, než u Janáčka. Uplatňoval 

pořád ten stejný motiv. 

Harmonické podloží se tedy mění v rámci skladeb, nicméně samotné tóny – přímo tóny, 

nejen intervaly – zůstávají. 
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Ano. G, f, e, d, dejme tomu. Nebo ges, f, es, d, nebo g fis… Ten stejný motiv najdete i 

v Dětských scénách, a v Lesních scénách použil stejný princip. Skoro v každé skladbě. A když 

to není na začátku, tak je to tam někde dál. A je úplně jasné, že to tam schválně dal. Že si nemohl 

pomoct a musel to tam uvést. Byť to je v naprosto nedůležitém místě. 

Mám pocit, že se zabývá změnou charakteru toho motivu pomocí harmonické složky, i díky ní 

metamorfuje ten motiv tak, aby nebylo poznat, že to je ten motiv.  

Hrál jsem vám i Schumannovu fantazii. To je na nějakou báseň, už nevím, od koho. Píše se 

tam, že skrze všechny tóny, v barevném snu země, zní jeden tichý tón, pro ty, kteří slyší 

tajemství - něco takového. Napsal to tam jako motto. A tak přemýšlím, jestli ta báseň nesouvisí 

i s tím principem. A také s tou zajímavou harmonií, která je na začátku. 

(vracíme se k Des Abends) 

To jsem si vlastně vybral harmonicky takovou strašně jednoduchou věc, na které není 

dohromady nic zvláštního. Jsou tam občas ty chromatické průchodné tóny, tím je ta harmonie 

krásně ozvláštněná. Já si vůbec myslím, že v baroku a romantismu, ten emocionální vjem, stojí 

hodně na průtazích. Kdyby to tam nebylo, jednoduchost té harmonie by nestačila k tomu, 

abychom vnímali takovou krásu. 

Ta těkavost je zajímavá, ta místa, kde vnímáme, jestli patří ještě do té staré harmonie, nebo už 

do té nové. Janáček tomu prý říkal spletny. 

Zde je třeba jasná anticipace té budoucí harmonie. Přehodnotí tady ces za h. A teď je tady to, 

jestli ještě člověk cítí, že je to ces, a nebo už je to h. Je krásné, jak člověk může na jednom tónu 

cítit tu změnu. Zvláště ten, co to nezná, cítí to zpětně. Kdo to zná, ten tam to h vnímá dřív. 
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3.4 Miroslav Sekera 

 

Obr. 4 

Miroslav Sekera (narozen 1975 v Praze) je český klavírista. Veřejnosti se představil již jako 

dítě, když byl vybrán do role malého Mozarta ve Formanově filmu Amadeus. Vystudoval HAMU 

v Praze u docenta Miroslava Langera. Úspěšně se ve svém životě zúčastnil mnoha 

mezinárodních soutěží, první cenu si odnesl např. v roce 2002 ze soutěže J. Brahmse 

v Rakousku. Vystoupil na mnoha prestižních festivalech, např. R. Firkušného. Spolupracuje 

s významnými tuzemskými orchestry a věnuje se i komorní hře, pravidelně vystupuje např. 

s houslistou Josefem Špačkem.16 

28.3.2022 v Praze 

skladby: R. Schumann – Snění z cyklu Dětské scény, op. 15, F. Chopin – Mazurka h moll, op. 30, 

č. 2, F. Liszt – Klavírní koncert Es dur, S. 124 

Zaujalo mě, že se zabýváte harmonií, protože my klavíristé hrajeme na nástroj, který je ze všech 

nástrojů nejvíc samostatný. Je pravdou, že pokud mluvíme o skvělém klavíristovi, tak umí 

krásně zahrát nádhernou melodii, kterou si dokáže i sám doprovodit. Jiné nástroje klavír 

ke svému partnerství potřebují. To je asi i důvod, proč je klavíristů mnoho. Myslím si, že ten 

nástroj dokáže přitáhnout spoustu nadaných lidí. Je to tedy krásné, že u klavíru můžeme vnímat 

i krásu melodickou, i harmonickou, která je strašně důležitá. 

Kdybych třeba mluvil o partnerství klavírista a jiný instrument, tak rozdíl mezi dejme tomu 

třeba dobrým houslistou a špatným houslistou je takový, že dobrý houslista moc dobře ví, co 

se pod jeho linkou děje. Pokud třeba máme dominantu, a teď se objeví podruhé něco 

zajímavějšího, třeba šestý stupeň, klamný závěr – je jasné, že pokud interpret ví, jaké je složení 

té harmonie, tak podle toho volí i prostředky interpretační. 

 
16 [online]. Dostupné z: https://www.sekeramiroslav.cz/ 
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Můžeme se podívat na skladbu Snění od Roberta Schumanna. 

Snění je samozřejmě všeobecně známá skladba. Je nádherná. Je to ukolébavka. Umím si tam to 

snění představit. Fascinují mě tu tři momenty. Ta melodie jde směrem nahoru, začínáme 

samozřejmě tonikou… 

 

Představuji si tu ohromné kyvadlo. Znázorním to – jsme na tonice a teď se dostaneme na 

subdominantu (zahráno, na subdominantu jemně vyčkáno). Vidím tam takové pohoupnutí – 

jako při chůzi, když noha zůstane nahoře, ale gravitace ji zase přitáhne dolů. (Znázorněno 

pohybově, zhoupnutí, tedy pohyb jdoucí z větší výšky, předchází subdominantě – vznikne 

přirozené zpomalení, rubato.) 

Pokud by interpret vnímal hudbu skutečně staticky, jako metronom, nebylo by to pak zajímavé. 

Ale když si vychutnám tu subdominantu (demonstrováno na klavíru) – trochu na ní spočineme, 

interpretace je pak mnohem zajímavější. 

A teď jsou tady tři důležité momenty. Nejdřív spočineme na subdominantě. 

Pak tu máme… mimotonální dominantu do šestého stupně. 

(takt č. 5 - 8) 

 

Což je – porovnáme-li se subdominantou – zajímavější. Interpret by zde mohl hrát trochu jinak. 

Možná by si mohl tady spočinout více než na té subdominantě. Poprvé to zahrát úplně klidně – 
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ale teď přijde něco nového (agogika na klavíru demonstrována, první subdominanta již nebyla 

zvýrazněna, tím výraznější spočinutí na akordu A dur). Takže si myslím, že takto nám pomáhá 

harmonie v interpretaci. Že si vlastně určíme, co je pro nás to nejzajímavější, co chceme ukázat 

posluchačům a zahrát to samozřejmě přesvědčivě, ukázat smysl té skladby. 

Stejný motiv je tu i potřetí, ocitneme se tentokrát na druhém stupni. 

(takt č. 19–24) 

 

A tady je to úplně nejzajímavější. Navíc nám tu Robert Schumann píše korunu, to znamená, že 

z těch tří momentů byl pro něj asi tento nejzásadnější. Já tedy si jako klavírista říkám – krásná 

subdominanta, ale pozor, máme tady mimotonální dominantu šestého stupně. A poté přijde 

tento odevzdaný akord. Teď je otázka, jestli tady chce klavírista akord zahrát co se týče 

dynamiky nejsilněji, anebo už třeba takto odevzdaně (zahráno velmi jemně v pianu). Ale hlavně 

si musí vychutnat tu korunu. 

A já už mám takto vlastně strategický model. Neumím si představit nic nudnějšího, než když 

klavírista zahraje třikrát stejnou věc úplně stejně. 

Tedy toto je pro mě vrchol, ten emocionální (znovu zahrán poslední řádek). A takto já pracuji. 

V těchto harmonických skladbách, ještě k tomu v pomalých tempech, je asi harmonie ten 

úplně nejdůležitější faktor, jak skladbu agogicky vystavět. Asi bychom nenašli nic, co by 

ji v tomto převyšovalo – je třeba vnímat skladbu jako celek, ale harmonie nás přímo 

navede. 

Přesně tak. My jsme interpreti, ale zároveň jsme i dirigenti, kteří vidí celou partituru a musí se 

rozhodnout, co je vlastně podstatné. A samozřejmě za každou cenu ukázat nějakou odlišnost, 

harmonickou – to také není dobrá cesta. 

Máte absolutní sluch? 

Absolutní sluch mám. 
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Když se podíváte na nějakou skladbu – než ji začnete studovat, víte dopředu tóninu. Tušíte 

již charakter, jaký by skladba mohla mít? 

Vím, že někdo vidí tóniny v barvách, přímo v nějakých barevných škálách… Těžko říct. Záleží 

také na tom, jak interpret skladbu zahraje. Když si vezmu třeba akord B dur – může znít velmi 

jásavě, vesele. Ale když mu dám tmavší odstín, vytáhnu třeba středy, tak bude znít úplně jinak 

(pro srovnání zahrán B dur se silnějším basem a B dur se silnějšími tóny d a f). Záleží tedy 

hlavně na interpretovi, jakou barvu a jaký charakter tónině vtiskne. 

Můžeme se podívat na Chopinovu mazurku. 

Pokud budu hrát takovouto skladbu, co je pro mě důležité – musím si neustále říkat, že je to 

tanec. I když se tam děje strašně moc harmonických změn a krásných, my musíme jako 

interpreti dbát, že vycházíme z formy taneční. V mazurkách, i v polonézách, bavíme-li se o 

Chopinově tvorbě, je důležitá první doba, kdy je krok tanečníka nejdelší. To je zákon, který my 

nemůžeme porušit, i kdyby na druhé nebo třetí době byl nějaký úžasný harmonický špek. Tedy 

pro mě je důležitá ta první doba – tak abych měl pocit, že na tu mojí interpretaci se dá mazurka 

zatancovat. 

A teď je na nás, jakým způsobem to budeme trochu narušovat, ozvláštňovat, ale pořád 

v intencích, že se pohybujeme v taneční formě. 

Je to krásné. Zajímavé je, že Chopin nám tu píše akcenty, v té chvíli, kdy jsme ve fis moll. 

  

Co to pro nás znamená? Že toto místo pro něj bylo zajímavé, a chtěl jej dokonce demonstrativně 

ukázat. Pak jdeme z G dur do D dur, kde můžeme být trochu nostalgičtější, ale zase se vrátíme 

do tóniny h moll. 

V tomto momentě, kdy se ocitnete na akordu G dur. K čemu si jej vážete? Budete si 

hledat, jaký je to stupeň? A ve vztahu k h moll? Nebo tady vnímáte vazbu G dur, D dur, 

ale stupeň už není důležitý, protože se tu různě moduluje? 
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Myslím si, že tak důležitý není. Samozřejmě je mi jasné, že se pohybujeme v rámci té tóniny 

h moll, že je to třeba na šestém stupni, ale spíš bych tady opravdu šel po změnách 

charakterových. Byla by tady pro mě důležitá volba dynamiky. 

My jsme interpreti. My se samozřejmě snažíme zahrát hotové dílo, které nám někdo napsal – a 

napsal nám pár návodů. Jak si asi představuje, aby se to jeho dílo hrálo. Samozřejmě, každý 

interpret je jiný a každý to může zahrát v jiném odstínu. Ale když pak třeba – tady v té fis moll 

– napíše akcenty, tak to pro něj bylo zajímavé. 

Tedy jsme v taneční formě, první doba… (zahrány první čtyři takty, zastavujeme se v pianu 

na akordu G dur) a teď si představím, že změním charakter. Pokud bychom to brali ve vztahu 

k h moll, jsme na šestém stupni. 

Myslíte si, že v rámci studia by tato informace – šestý stupeň – v hlavě proběhla? 

(přikývnutí) 

A v rámci interpretace? Bylo by to tam ještě? 

Už asi ne. Samozřejmě, jedna věc je si to rozebrat, ale druhá pak, aby nám skladba plynula. 

Myslím si, že vnímavý interpret pozná tu odlišnost, zajímavost. A vybere si prostředky k tomu, 

aby to dokázal zprostředkovat posluchačům. Jedna věc je samozřejmě všechno toto vědět, ale 

druhá schopnost je tu nádheru ukázat ostatním. 

Tedy pokud byste se tuto skladbu rozhodl někde interpretovat, nějakou dobu – třeba 

měsíc byste se s ní setkával – a teď v momentě koncertu jsou tyto stupně někde zvnitřněné, 

ale už to není to, nad čím by hlava přemýšlela. 

Ne, přesně tak. Už víme to sdělení autorovo a chceme ho předat dál. Ale samozřejmě, když 

studujeme, řekneme si třeba, jsme na šestém stupni, je to zajímavé, je to krásné. Ale potom už 

to všechno musíme mít samozřejmě svázané. 

Zajímavé jsou tyto sekvence.
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Spoustu lidí je hraje tak, že vynáší vršek. Ale je to zajímavé? Nejsou tam zajímavější právě ty 

citlivé tóny? Máme tam na začátku zvětšenou kvartu, to je přece krásné… A pro mě jsou ty 

střední hlasy třeba zajímavější. Posluchač slyší i melodii, ale slyší tam i ty bolestné středy… 

(zahrány výrazně citlivé tóny) – to jsou tóny, které nám dodají to zajímavé, možná i tu bolest. 

Další interpretační zákon že, že není možné to tam dávat pořád – ukazovat posluchačům pořád 

citlivý tón a citlivý tón, začínáme pak vlastně devalvovat tím kořením. Je to jako s dobrým 

kořením, které je fantastické, ale musí se s ním umět pracovat. Poprvé si třeba vyberu bod, kam 

citlivé tóny budu směřovat. A podruhé, když se to zopakuje – pojďme to zahrát jinak, jako 

kdybychom už neměli sílu tuto krásu ukazovat – už jsme unavení, už jsme se to snažili jim to 

říct. Tak pojďme to zahrát odevzdaně. Ale pozor – pak je tam vrchol. 

 

Každý se na to dívá jinak, ale v tom je to krásné. Teď si představte, že by nám harmonie 

udávala, jak máme hrát – že bychom hráli všichni stejně. Je nádherné, že pro každého je 

ta zajímavost někde jinde. 

Je pro vás interpretačně, co se výstavby týče, rozdíl v tom, jak vnímáte Schumanna a 

Chopina? Schumanna je asi obtížnější zobecnit, má skladby různého charakteru, skladba, 

kterou jsme rozebírali, patří zrovna k velmi jemným. U Chopina by se jeho mazurka 

klidně za takovou charakteristickou skladbu považovat dala. Mnoho pianistů vnímá, že 

jim jdou Chopinovy skladby velmi hladce do ruky. U Schumanna je to občas méně 

pohodlné. Z hlediska analýzy, co se kde děje, je pro vás mezi těmito autory rozdíl? 

Přiznám se, že Chopin je mi bližší. Ale je to samozřejmě velice individuální. Chopin, co se týče 

kantilény, tak myslím si, že nemá konkurenci. A je to samozřejmě ještě obalené ohromnou 
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dávkou virtuozity. U Schumanna si spíš dokážu představit, že tam vidíme ty harmonické pilíře. 

Schumann je samozřejmě naprosto jedinečný. Každý má něco svého, je těžké porovnávat tyto 

velké giganty. Ale máte pravdu v tom, že Schumann – já ho spíš vidím v těch harmonických 

blocích… ale potom je schopný napsat třeba i nádhernou melodii. 

Harmonické bloky – upřesnil byste to? 

Myslím si, že Chopin… Velmi jej vnímám jako polyfonní hudbu. Proplétají se tam hlasy 

harmonie a jednotlivé hlasy, a v tom je on naprosto neskutečný, ta hudba plyne neskutečným 

způsobem. Zatímco Schumann, když vezmu třeba jeho Papillons (demonstrováno na klavíru), 

tak je to dominanta, tonika. Na jeden takt má třeba jednu harmonii. A teď tam ty různé tepající, 

opakující se akordy. Je to krásná hudba, ale já bych třeba raději hrál Chopina. Asi mi lépe sedí. 

Chopin má třeba v jednom taktu tak neskutečně moc harmonických změn… 

Otevíráme Lisztův Klavírní koncert Es dur. 

Lisztovou tvorbou jsem se teď v posledních letech velmi zabýval. Občas mě mrzí stanovisko 

některých, že Liszt není moc hudební, protože mu jde především o to ukázat svou jedinečnou 

techniku a novátorské techniky, které ke klavíru přinesl. Myslím si, že to není pravda. 

Pro klavíristu by jen neměla být na prvním místě demonstrace své techniky, ale demonstrace 

toho krásna. Technika je prostředkem – třeba mi běhají ruce, ale technika musí být sluhou, 

abychom mohli sdělit ten hudební příběh. Já vnímám Liszta jako jedno z největších zjevení 

klavírní literatury. 

Jsou pro vás u Liszta v pasážích, které nejsou chromatické, důležité tóniny? Navedou vás 

k nějakému zabarvení? 

Těžko říct. 

Třeba Es dur? 

Vždy když slyším tóninu Es dur, vzpomenu si na Císařský koncert Ludwiga van Beethovena, 

a tento charakter se myslím i k Lisztovu koncertu hodí – je to oslava klavíristovy vitality… 

Takže ano, je možné, že ta zabarvení tónin mají své charakteristiky. 

Jakým způsobem pracujete s harmonií v místech, kde jsou třeba tyto běhy? Držíte stále 

v mysli akord, který zazněl předtím, než se ruka rozeběhla? 
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Samozřejmě v těchto místech je velké umění použít správně pedál. Vždycky říkám, smyčcové 

nástroje mají vibrato, kdy si mohou ten tón krásně rozehřát, my máme pedál. Pedál nejen, že 

nám spojí akordy a melodii, ale on nám nabírá i barevnost alikvótních tónů. Dobrá práce 

s pedálem je další jistota, že se vám to z hlediska interpretačního více povede. 

Tady je pedál možná napsán i samotným Lisztem. My tu spočineme na dominantě. Držel bych 

tady pedál až k závěru, to je celé v pořádku, když to zůstane v pedálu. 

A jak pracujete s tímto místem, kde je běh delší? 

 

 

 

Já to vnímám jako barevné plátno, kde je dohromady spoustu barev. Důležitý je tu bas a diskant 

– ten stejně na této úrovni nemá dusítka, takže ten zvuk tam stejně vždycky zůstane. Nejvíce 

problematické je mít v pedálu spoustu tónů ve střední poloze. Zní to tam více než v diskantu, 

s tím musíme také počítat… Pokud chceme držet dlouho pedál až k tomuto místu, pak je 

naprosto vyloučené, abychom ve středech bušili do kláves. Musíme mít opravdu plastickou hru, 

to znamená, že si podložíme bas – a pak už do toho tolik bušit nemusíme. To ostatní už je jenom 

barva, kterou my jenom posilujeme. Důležité je uchovat si ten původní vrchol. 



72 

Tedy takto dokážete, že pasáž není jen prázdným během, ale barvu si udržíte. 

Přesně tak. 

Nádherné je toto místo. 

Orchestr vám tu připraví atmosféru. A najednou přijde tato krásná melodie – více méně je to 

jako nějaká improvizace.  

(Následující popis dalších řádků nepodkládám notovými ukázkami. Mluvíme o začátku druhé 

věty, Quasi Adagio.)  

Dojdu k vrcholu. Dominanta – ještě jednou ji zopakuje. Tady je zajímavé. Jsou tu nádherné 

harmonie – a najednou – Fis dur – musí přijít jako zjevení. Navíc je tam skok na nónu – je to 

krásné.  

 

U těchto velkých intervalů si říkám, že my klavíristi si tu musíme představit náročnou cestu 

třeba cellisty po hmatníku. Než tam dojde – uplyne ta cesta. My to samozřejmě můžeme zahrát 

úplně v pohodě, každý vezme nónu jakoby nic. Ale nadchne nás to? Není to hezčí takto 

(zahráno i s cestou, na druhý tón nóny vyčkáno)? Interpretační zákon pak je, že když si někde 

počkáme, musíme to pak zase někde vrátit. 
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Závěr 

Ve svém popisu metodiky práce jsem uvedla, že jsem si v rozhovorech všímala tří okruhů 

témat, a to vztahu interpretů k tónině, vztahu interpretů k podrobnějším harmonickým 

rozborům a souvislostmi mezi harmonií a interpretací, které oni sami individuálně nacházejí. 

Ať už jsem interpretům na začátku položila nějakou otázku, nebo mi začali rozprávět 

samostatně, dávala jsem jim nejdříve prostor, aby sami vyjádřili svůj přístup ke skladbě a 

harmoniím. Nevadilo mi, pokud jsme v úvodu rozpravy nad nějakou skladbou odbočili 

od tématu mé práce. Myslím si, že pokud klavíristu necháme vystihnout charakter skladby nebo 

zobecnit jeho přístup ke studiu, umožní nám to pak dívat se na věci v širším kontextu. Mnoho 

otázek, které jsem se chystala interpretům položit, byly již zodpovězeny v úvodní řeči, a já se 

pak mohla doptávat dále. 

Mezi klavíristy, kteří se mi do nynějšího výzkumu zapojili, jsem neměla nikoho, kdo by si 

charakteru tónin vůbec nevšímal. Viktorii Kraf bychom mohli zařadit mezi pianisty, pro které 

je každá tónina jiným světem. „Takovou tmu jako b moll já neznám,“ a „Představte si ty krásy 

v cis moll.“ Nad kontrastem dvou tónin v Chopinově Mazurce se okamžitě pozastavila a 

mnohokrát se během rozhovoru k tématu vracela. 

I Slávka Vernerová se vyjádřila ve smyslu, že tóniny jsou pro ni různými světy. Její absolutní 

sluch jí také umožní tóninu okamžitě identifikovat už z poslechu. Popsala zajímavé zkušenosti 

se svými slepými studenty, kteří jí popisovali charakter tóniny G dur a vzpomněli si 

na prosluněnou kapličku na návsi. Dotkly jsme se ovšem i tématu, že ne všechny skladby 

charakter tóniny ukážou. V Lisztově virtuózních variacích by klavíristka např. charakter a moll 

primárně nehledala, v některých virtuózních pasážích pro ni tónina vůbec nebyla důležitá. 

Rovněž padla zmínka, že chromatické postupy pocit tóniny rozvrací. 

Profesor Jan Jiraský přinesl zajímavý pohled na tóniny a jejich charakter. Mluvil o určité tradici 

charakteru tónin. Ta tradice by se dle jeho názoru mohla táhnout od dob, kdy bylo odlišné ladění 

a některé souzvuky zněly v jedné tónině jinak, třeba i více falešně, než v druhé. Každá tónina 

tak měla svou charakteristiku a skladatelé jí využívali. Dnes už ale tóniny tuto charakteristiku 

nemají, nicméně tradice zůstává. 

V Lisztově Sonátě připustil, že pro něj tóniny tak důležité nejsou a hledat zde tradici, charakter 

tónin by dle jeho názoru skladbě porozumět nepomohlo. 
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Miroslav Sekera zase upozornil na důležitost volby interpreta v tom, jaké barvy tónině dá, tedy 

že např. B dur akord může znít jásavě, a přitom vůbec nemusí. U Lisztova klavírního koncertu 

vnímal, že Es dur určitým způsobem nějaký charakter má, vzpomněl si na Beethovenův klavírní 

koncert a vnímal, že Lisztův koncert má v sobě podobnou charakteristiku. Nepůsobil na mě 

však dojmem, že by charaktery v tóninách primárně vyhledával. Zajímavé je, že Es dur 

jmenoval i Jan Jiraský, když jsem se ptala, které tóniny vnímá jako charakterem 

nejjednoznačnější. I on si vzpomněl na oslavnou tóninu a Beethovenův Císařský koncert. 

Tóninu Es dur vnímal jako velmi orchestrální, její charakter se tedy netýká jen klavírní tvorby. 

Charaktery si s tóninami spojovala i většina klavíristů, se kterými jsem vedla rozhovory ve své 

bakalářské práci. Charakteristiky, které je spontánně napadaly, si vzájemně neodporují a 

některé jsou si velmi podobné. Tradice charakterů tónin určitě bude mít velký vliv na to, čím 

pro nás dnes tóniny jsou. Velkou roli ale zřejmě bude hrát i subjektivita a snad i pianistovo 

podvědomí – jaké vzpomínky a emoce v nás ta či ona tónina vyvolala ve skladbách, které nám 

jsou dobře známy, a co z toho si dokážeme přenést zase do skladeb nových, které studujeme 

nebo slyšíme. Čím častěji se bude svět tóniny shodovat s naším světem a očekáváním, tím bude 

naše přesvědčení silnější. A zřejmě se toto vše odehrává v podvědomí. V racionálněji 

založených klavíristech třeba tyto světy tak silně vznikat nebudou. To je ovšem jen další 

hypotéza, kterou můj výzkum určitě nepotvrzuje. 

Co se týče analýzy, přístupy se navzájem lišily. Zde je velmi obtížné vyvozovat závěry, neboť 

nevíme, co vše se v podvědomí hudebníků děje. Pan profesor Jiraský popsal, že o analýze 

(včetně analýzy akordů, stupňů, obratů, citlivých tónů) vůbec nemusí přemýšlet, protože se to 

uvnitř něj děje zcela automaticky a přesně. Tuto dovednost dával do souvislosti se svým 

absolutním sluchem. Popsal velmi zajímavý pohled – absolutní sluch mu usnadní studium, 

nikoli však interpretaci. Sám si prošel zkušeností, kdy o absolutní sluch dočasně přišel, jeho 

pohled je tedy velmi zajímavý a jedinečný. Hudba mu tehdy připadala ještě krásnější. Přesto 

z toho určitě nelze vyvozovat žádné „absolutní“ pravdy. V rámci svých výzkumů jsem se 

setkala s více klavíristy, kteří měli absolutní sluch, ale analýzu tak „hluboko pod kůží“ neměli. 

Nevíme, co by tito pianisté pocítili, kdyby si jednou mohli poslechnout hudbu bez absolutního 

sluchu. A nevíme také, jestli by panu profesoru Jiraskému připadala proměněná hudba tak 

krásná, kdyby jeho sluch nebyl celý život cvičen precizními schopnostmi klavíristy 

s absolutním sluchem. 

Ani Slávka Vernerová, ani Viktoria Kraf se nevyjádřily ve smyslu, že by pro ně v rámci studia 

skladby bylo důležité zanalyzovat si jednotlivé stupně akordů. Miroslav Sekera zmínil, že 
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během studia skladby si stupňů akordů všímá, nicméně při interpretaci nad tím nepřemýšlí. 

Opět je těžké v těchto situacích posoudit, co je z prostudované harmonie tak hluboce 

zvnitřněné, že to zůstává někde v podvědomí i při koncertě, a co tam třeba opravdu už není. 

Brilantní sluch také může harmonii velmi přesně rozlišit za jakýchkoli okolností, pouze nemusí 

být v hlavě přítomna ona myšlenka, která nám harmonii pojmenuje. Nicméně skutečnost, že si 

harmonie analyzujeme spíše z počátku studia, nebo po nějakou určitou fázi studia, ale později 

to již při interpretaci v hlavě vědomě přítomné není, mi popsalo více pianistů i v minulém 

výzkumu. 

Hypotéza, že harmonii často vnímáme analytičtěji u Roberta Schumanna než u Fryderyka 

Chopina, se mi potvrdila u dvou klavíristů, u Slávky Vernerové i u Miroslava Sekery. Moji 

myšlenku, že by za tím stály pohyby, které jsou ruce velmi přirozené, mi však nikdo z klavíristů 

nepotvrdil. V Chopinově tvorbě byla pro oba klavíristy stěžejní kantiléna a zdá se, že právě ta 

předurčila jejich vnímání. Přehledná akordická výstavba mnohých Schumannových skladeb 

pak způsobuje, že jeho tvorbu vidíme více „v harmonických blocích“, jak popsal Miroslav 

Sekera, a daleko více si uvědomujeme strukturu jednotlivých akordů. Jan Jiraský popsal, že 

analýza u něj běží zcela spontánně zcela všude, tedy i u Chopina. 

Na čem se všichni čtyři klavíristé shodli je skutečnost, že zaujme-li je nějaká harmonie, hned 

přemýšlí, jak ji zprostředkovat a ukázat posluchačům. A dostáváme se tak ke třetímu tématu, 

které jsem zkoumala, a to k souvislostem mezi harmonií a interpretací. Tuto část rozhovoru 

bylo potřeba velmi individualizovat. Každý je schopný popsat jinou skutečnost svého vidění a 

vnímání, je zvyklý si něčeho jiného všímat. Vedle toho jsou pak samozřejmě procesy, které se 

kdesi uvnitř dějí, ale my je nepojmenováváme. Odhalit takové by znamenalo mnohem více 

práce. Ptala jsem se tedy na to, co jsem viděla, že mi klavíristé mohou říct bez přílišného úsilí. 

Každý mi popsal jiné skutečnosti, na které se zaměřuje. Mnohé jsou subjektivní, ale o mnohých 

postřezích by se dalo říct, že mohou být i obecně platné, jen si je ne každý klavírista vědomě 

uvědomuje. 

Paní Kraf jsem se velmi vyptávala na její pedagogické zkušenosti. Víme, že ruská klavírní škola 

učí děti hudbě jako jazyku, děti rovnou slyší o všem pohromadě, nikoli po dílčích částečkách. 

Popisovala mi, jak s harmoniemi a s dětmi pracuje. Její přístup k výuce vychází i z její 

interpretační zkušenosti. Skrze harmonie dětem ukazuje práci s agogikou, tempy i dynamikou. 

Zajímavé postřehy přinesl také pan profesor Jiraský, který si všímal skutečností, jak v nás 

harmonie emocionálně pracují a jaký to může mít vliv na tzv. „přehranou“ skladbu. Popisoval, 

že emoce jsou často nejsilnější při prvním kontaktu a seznamováním se se skladbou, avšak 
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pokud skladbu hrajeme příliš dlouho, emocionální obsah se může vytrácet a není již, co by tu 

rozběhnutou techniku brzdilo. Ideální je, když o tyto emoce nepřijdeme – u díla, které nás velmi 

oslovuje a je kvalitní, se to nemusí stát, i když se s ním setkáváme celý život. 

Miroslav Sekera vnesl zase další impulzy, když popisoval vliv harmonie na agogiku či práci 

s pedalizací. 

Úhlů pohledu na harmonii je mnoho. Složek hudby, se kterými si harmonii spojujeme, je rovněž 

nevyčerpatelné množství. Má práce je tedy příspěvkem k této problematice, kdy klavíristé 

popisují jejich osobitý pohled a přístup k harmonii v kontextu konkrétních skladeb. 
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Příloha č. 1 

Charakteristika tónin 

Robert Schumann17 

Mluvilo se pro a proti; pravda je jako vždy uprostřed. Dá se zrovna tak málo tvrdit, že musí být 

ten nebo onen cit, má-li být jistě vyjádřen, podán v hudbě v té či oné tónině (např. kdybychom 

teoreticky nařídili, že pravá zloba žádá cis moll apod.), jako se dá přisvědčit Zelterovi, když 

myslí, že se dá vyjádřit v kterékoli tónině cokoliv. Už v minulém století začali s analýzou; byl 

to zvláště básník Ch. D. Schubart, který viděl v tóninách vyjádřeny určité charaktery. Ačkoliv 

je v jeho charakteristice mnoho jemně poetického, přehlédla především úplně hlavní rysy 

charakterové různosti v měkké a tvrdé tónině a potom spojila příliš mnoho malicherně 

specializujících přívlastků, což by bylo velmi dobré, kdyby to bylo správné. Tak e moll je 

pro něho bíle oblečené děvče s růžovou stužkou za ňadry; v g moll nachází nespokojenost, 

nevolnost, potýkání s nešťastným plánem, mrzuté hryzání udidla. Srovnejte si však Mozartovu 

symfonii g moll, tuhle řecky se vznášející Grácii, nebo Moschelesův koncert g moll a uvidíte! 

– Že se ovšem převedením původní tóniny nějaké kompozice do jiné tóniny dosahuje odlišného 

účinu a že z toho vyplývá rozmanitý ráz tónin, je jisté. Hrajme např. „Valčík touhy“ v A dur 

nebo „Sbor panen“ v H dur! Nová tónina dostane cosi, co je proti našemu citu, protože se má 

udržet normální nálada, jež vytvářela ona díla, jakoby v cizím okruhu. Proces, jímž skladatel 

volí tu či onu tóninu, aby vyjádřil své city, je nevysvětlitelný jako tvorba ducha vůbec, který 

dává s myšlenkou zároveň formu, nádobu, jež ji v sobě bezpečně uzavírá. Skladatel tedy 

vystihuje (bezprostředně) to pravé jako malíř svoje barvy (aniž příliš přemýšlí). Kdyby se však 

opravdu v různých epochách vytvořily určité stereotypní rysy tónin, museli bychom mistrovská 

díla v jedné tónině, hodnocená jako klasická, spojit do skupin a srovnat náladu, která v nich 

převládá; na to zde není místo. Rozdíl mezi dur a moll musíme připustit předem. Dur je princip 

činný, mužský, moll trpný, ženský. Jednodušší city mají jednodušší tóniny; složité se pohybují 

raději v cizích tóninách, které ucho řidčeji zaslechne. Nejlépe by proto bylo ukázat stoupání a 

klesání v spojeném kvintovém kruhu v sebe uzavřeném. Tzv. tritonus, střed mezi oktávami, 

tedy fis, zdá se nejvyšší bod, vrchol, odkud potom v tóninách s b zase klesá k prostému C.

 
17 SCHUMANN, Robert. O hudbě a hudebnících, s. 126. 



 

 



 

 


