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empatija in izvajalec ali poslušalec občutita večjo intenzivnost vključevanja
kot pri vedri glasbi.
Naš čas čustvovanju posveča velik
pomen pri učenju in osebni rasti. Tako
tudi klavirska začetnica Moj prijatelj
klavir Jake Puciharja kot prvo nalogo
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Besedilo: Damjana Zupan

Zlati rez romantičnih zvokov
– na (srčni) sledi idealne interpretacije skladb F. Chopina*

»On vous adore.«
Slavni stavek je na košček papirja
aprila leta 1838 zapisala George Sand
na soiréeju v Parizu ter ga namenila
Frédéricu Chopinu, pianistu večera.
Predanost, zavezanost, naklonjenost,
občudovanje, strast, spoštovanje, oboževanje, ljubezen ... George Sand, ki se
je kot pisateljica predstavljala z moškim
imenom in manirami, je s pravim ženskim občutkom rojene Aurore Dupin
(por. Dudevant) izrazila vse to v le treh
besedah, ki jih ni enostavno natančno
prevesti. Lahko pa jih razumemo kot
prispodobo za tako srčno izpoved Sandove kot tudi čustva milijonov občudovalcev Chopinove glasbe po vsem svetu
vse odtlej, odkar je zaživela njegova
glasba.
S kakšno gotovostjo lahko v sodobnem
svetu trdimo, da imamo dostop do informacij, ki bi verodostojno pričale o Chopinovem življenju in o izvirnosti njegovega načina igranja ter služile kot model
idealne interpretacije njegovih del? Prvi
razpoložljivi posnetki Chopinove glasbe
so namreč nastali šele v začetku dvajsetega stoletja. Toda, kaj je resnično avtentično – to, kar slišimo iz prvih posnetkov,
ali interpretacije sodobnih pianistov? Ob
primerjavah nadalje ugotavljamo, kako
na dojemanje in čustveno sporočilo Chopinove glasbe vpliva uglasitev klavirja,
ki je bila v Chopinovih časih precej nižja
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*Frédéric François Chopin (mednarodno uveljavljena različica
prvega imena), rojen kot Fryderyk
(uveljavljena uporaba imena na
Poljskem) Franciszek Chopin, poljsko tudi Szopen (1. marec 1810–
17. oktober 1849)

Slika 1: Medtem ko so si gostje večera v
hiši Charlotte Marianni podajali Chopinu
namenjeni listek s sporočilom »On vous
adore«, ga je, še preden je prišel v prave
roke, prestregla in prebrala igralka Marie
Dorval. V nasprotju z George Sandovo,
ki je uporabila neoseben opis svojih
ljubezenskih čustev do Chopina, je
igralka očitno strastno dopisala: tudi jaz!
tudi jaz! tudi jaz!!!
Fotokopija listka, klasificirana kot
izvirnik, je shranjena v Muzeju ‘Fryderyk
Chopin Society’ v Varšavi.

od današnjih standardov. Čeprav je na
voljo precej edicij Chopinovih skladb, se
le-te pravzaprav razlikujejo ne le glede
na nacionalne klavirske šole poznega 19.
stoletja, temveč so občutne razlike vidne

že v prvih treh simultanih izdajah, ki so
vsakič izšle na podlagi prepisa težko čitljivega izvirnika. Chopinova korespondenca
in nekateri zapisi njegovih sodobnikov
ter učencev so tako morda edini vir, ki nas
zbliža z izvornostjo Chopinovih zamisli. V duhu vse te zapuščine se tako vedno
znova lahko vprašamo: »Kaj je v resnici
srčika Chopinove glasbe in kako naj bi
jo interpretirali?« In če že za Chopinovo
glasbo od nekdaj velja, da nagovarja srca
poslušalcev, potem morda tudi sami uberemo pot od naučenih not do idealne interpretacije ob prepletu sporočil ter spominov
lastnega in Chopinovega srca.
V 21. stoletju lahko bolj suvereno
stopamo po poti raziskovanja skozi
spomin človekovega srca. Znanstveniki
so namreč v zadnjih letih dobili dostop
do informacij, da naj bi vsako srce kot
organ in zavest delovalo avtonomno od
možganov. V njem je približno štirideset tisoč nevronov, ki skladiščijo spomin
človeka, v katerem to srce bíje. Dokazano je tudi, da ljudje s transplantiranim
srcem prevzamejo lastnosti in celo bizarne navade svojih darovalcev.

Čustva v glasbi

POT SRCA ROMANTIKA
Kaj se torej lahko naučimo iz spomina
srca, ki je tako rekoč v lasti vseh duš tega
sveta, ki hrepenijo po blaženosti, utehi,
pomiritvi, občutku varnosti in zaupanja,
ljubezni in nasploh po vseh občutkih, ki
jim jih zbuja Chopinova glasba?

zveza z George Sandovo (1838–1847)
pa je bila že domala od začetka klavrna
prispodoba za partnersko zvezo, saj je
šlo bolj za povezavo ‘bolni in ljubeča
negovalka’.
Ne nazadnje, ta fotografija je odraz
duše, ki ji je bila odvzeta možnost, da
bi se izražala skozi zdravo telo človeka,
v katerem je bivala. Chopin je namreč
bolehal že od rane mladosti. A ne glede
na stanje telesa je srce verjetno hranilo
veliko dragocenih spominov – ljubezen
do rodne domovine, spomin na čisto
mladostno zaljubljenost, vznesenost ob
misli, da bo poročen z nekom, ki bi ga
zbližal z domovino, in uteha, občutek
varnosti ter zaupanja zaradi ženske, ki
je skrbela zanj tako, da je lahko nemoteno skladateljeval dneve in dneve. V
spominu tega srca bi lahko našli vse to
in še več – tudi hrepenenje, otožnost,
grenko razočaranje – vsa tipična stanja
‘romantika’, ki mu je življenje vedno
znova odvzemalo možnost za olajšanje
ob ‘popolni’ ljubezni.

Slika 2: Najbolje ohranjeni portret F.
Chopina, dagerotip, ki ga je naredil
Louis–Auguste Bisson.

»FANTOMI SO GA
KLICALI, OBJEMALI ...«
		 George Sand

Leta 1849, nekaj mesecev pred
Chopinovo smrtjo, je nastal dagerotip,
ki je poznan kot najbolje ohranjena ‘fotografija’ takrat devetinitridesetletnega
Chopina. Pogled nanjo razodeva skladateljevo stanje srca kot trpljenje, žalost, melanholijo, utrujenost, celo izpraznjenost, (fizično) bolečino in nasploh
občutek psihične in fizične utesnjenosti. Ne le, da je bil od svojega dvajsetega
leta odrezan od rodne domovine, poleg
tega nikdar ni mogel izpeti ljubezni do
pevke Konstancje Gładkowske, ki se
je zanetila v času, ko je devetnajstleten obiskoval Konservatorij v Varšavi.
Korespondenco z Mario Wodzińsko
je po razdrti zaroki leta 1837 povil
v zavoj, na katerega je napisal ‘Moja
béda’ (Moja bieda). Njegova devetletna

V spominu Chopinovega srca bi
najverjetneje našli tudi ogromno strahu, negotovosti, samokritičnosti. Ostre
besede kritikov so morda prav tako
vplivale na to, da je izraz na njegovem
obrazu postajal vedno bolj grenak, srce
pa vedno šibkejše. V resnici se je Chopinu na račun zdravja klavir odzival z
bolj šibkim tonom, na kar so se poslušalci odzivali s hudimi opazkami. Tako
je bilo tudi ob debutu na Dunaju leta
1830, ko je igral – po Chopinovih besedah – »preveč delikatno za navajene
lokalnih umetnikov in njihovega razbijanja po klavirju«.
Verjetno najhujši strah v življenju
človeka je tisti pred smrtjo. Chopinu je
bilo toliko težje, saj je bil večno bolan; že
od otroštva je težko dihal, za boleznijo

pljuč so umirali njegovi najbližji. Ravno
zaradi tega se mu je večkrat zdelo, da so
pred njim duhovi umrlih ali pa se je čutil utesnjenega v prostoru, v katerem je
bival in ustvarjal. Tako se mu je zgodilo
tudi v času ‘medenih tednov’ pozimi
1838, med bivanjem v samostanu Vall
demossa na Majorki. George Sand in
njena otroka so šli po nakupih v bližnji
kraj in pokrajino je zajel močan dež, ki
je od zunaj še bolj stiskal temačni prostor samostana. Čas, ko jih je Chopin
čakal, je bil predolg. Do trenutka, ko so
se vrnili, je bil že prepričan, da so njegovi najljubši umrli. Ko so se prikazali,
je mislil, da so se mu prikazali fantomi.
Ti isti fantomi so se mu pojavili, kot
je poročal v pismu 9. septembra 1848,
ko je igral pred nekaterimi angleškimi
prijatelji. Potem ko je dokaj korektno
odigral Allegro in Scherzo svoje druge
Sonate v b-molu, so se »ukleta bitja«
prikazala izza klavirja tako močno, da je
moral v trenutku zapustiti prostor, dokler ni začutil, da je varno priti nazaj in
nadaljevati z igranjem.
Po drugi strani je imel Chopin neverjeten smisel za humor. Že kot otrok
je bil – ne glede na slavo čudežnega pianista – med svojimi vrstniki poznan kot
najbolj humoren deček v Varšavi. Rad
si je izmišljeval razna imena. Sam sebe
je tako že kot otrok imenoval Pichon,
ko je v času bivanja v toplicah v Szafarniji pisal za lastni časopis ‘Szafarnia
courier’ in v njem hudomušno opisoval
dnevne prigode. Leta kasneje, ko je šel
z izdelovalcem klavirjev, gospodom Pleyelom v London, pa si je nadel vzdevek
Mr. Fritz iz strahu, da bi ga razgalili. A
brž ko je nekega večera med izbranimi
gosti v salonu sedel za klavir, so ga vsi
razkrinkali.
Vse to in še več razodeva, da je bilo
Chopinovo srce vsekakor občutljivo in
da se ga je dotaknila vsaka najmanjša
sprememba v načinu odzivanja okolice.
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“TUDI JAZ JO IMAM RAD, TO
JE MOJE NAJLJUBŠE DELO.”
Chopin je v svojem srcu nosil tudi
smisel za lepo. Ko je prvič nastopil kot
deček, ga je mama ponosna vprašala,
kaj mu je bilo najbolj všeč na nastopu.
Vsem pričakovanjem navkljub je odgovoril – »moj novi beli ovratnik«. Chopin
je bil vedno rad lepo oblečen. Preko
svojih prijateljev je bil sposoben urediti, da ga je ob povratku iz podeželske
hiše v Nohantu čakal nov dom, ki so ga
krasile sive tapete, da je imel rokavice ‘á
la Chopin’ in mu je krojač ukrojil hlače,
kot si je sam zaželel. Seveda je moral
za to mastno zaslužiti, kar mu je tudi
uspelo. Vsaka vstopnica koncertov, na
katerih je igral, je stala 20 frankov in
prav toliko tudi vsaka zasebna ura klavirja. To je bila v tistih časih celomesečna plača navadnega delavca v Parizu. Že
mladi Chopin je namreč ob opazovanju
drugih ugotovil, da se je dobro navaditi
imeti denar, saj mu je le-ta lahko omogočil življenjski slog in notranji mir, v
katerem je lažje ustvarjal. Ta dediščina
se Chopina drži še danes, saj se njegovi
rokopisi odlično prodajajo na avkcijah.

Chopin je znal pohvaliti svoja dela.
Balada v g-molu je bila eno njegovih
najljubših del in ni čudno, da ima tudi
danes svojo visoko ceno. Rokopis, ki je
osnutek te skladbe s samo 13 uvodnimi
takti, je bil novembra 2016 z izklicno
ceno 50 do 70.000 angleških funtov
prodan za kar 200.000 funtov.

NA POTI ISKANJA
AVTENTIČNEGA ZAPISA
Samo srce in njegov spomin vsekakor ne zadoščata, da bi nekdo, ki (po)
ustvarja klasično glasbo, poslušalca – in
tudi sebe – prepričal z idealno interpretacijo. Notni zapis je tisti, ki nam da
prvo informacijo o skladbi. Glasbenik z
izdelano tehniko igranja in s pronicljivim umom tako na poti do interpretacije prepoznava ritem, metrum, melodijo,
harmonijo, tonaliteto, tempo, sporočilo
glasbe ...
Žal pa se pri verodostojnosti notnih
zapisov Chopinovih skladb zatakne.
Precej je namreč izgubljenih rokopisov,
ki onemogočajo celosten vpogled v to,
kako interpretirati Chopina, ko želimo

Slika 3: Rokopis osnutka Balade v g-molu, prodan 2016 v avkcijski hiši Sotheby’s v
Londonu, je danes shranjen v Chopinovem muzeju v Varšavi.
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racionalno pristopiti k zapisom njegovih skladb. Taka smola se je, na primer,
zgodila njegovi drugi Sonati v b-molu.
Pred nami je rokopis uvodne strani
te sonate, prepis Chopinovega učenca
Adolfa Gutmana. Rokopis je shranjen v
Poljski narodni knjižnici, MUS.22 (prej
last založbe Breitkopf & Härtel). Gutman je prepisal kar nekaj Chopinovih
rokopisov, ki pa so bili večidel zelo nečitljivi. Dejansko se je Chopin zelo mučil,
preden je dokončal skladbo. V končni
fazi je dostikrat povzel svojo prvo idejo. Pričujoči prepis rokopisa je Gutman
predvidoma predložil založbi Breitkopf
& Härtel v Leipzigu. Chopin je znal namreč kaj hitro zaslužiti denar tudi tako,
da je prodajal svoje notne zapise. Poleg
Gutmana je njegove rokopise največkrat prepisoval prijatelj Julian Fontana,
skladbe pa so bile, potem ko je Chopin
opravil korekture, simultano izdane pri
treh založbah v Londonu (Wessel & Co.),
Leipzigu (Breitkopf & Härtel) in Parizu
(Eugène Troupenas).
Pričujoči Gutmanov rokopis je izšel
v notni izdaji pri Breitkopf & Härtlu
leta 1840. Sonata se začne v alla breve
taktu. V petem taktu imamo znak za
ponavljanje, ki pa ga ni opaziti v edicijah iz Londona in Pariza, ostalih dveh
založbah, kjer je Chopin simultano
objavljal svoja dela. Poleg tega je v teh
edicijah namesto alla breve označen 4/4
takt.
Naslednje edicije te Sonate, ki so jih
izdali pri založbi Breitkopf & Härtel,
že nimajo več oznake za ponavljanje,
začenši z edicijo Johannesa Brahmsa iz
leta 1878. Edicije pa so se razlikovale
tudi glede na nacionalno klavirsko šolo.
Rusi, na primer, so v svoje izdaje vnesli
ne le razum, temveč tudi svoje slovansko srce. V edicijah te iste Sonate iz
konca 19. stoletja tako najdemo ogromno pedala, mnogo več kot v izvirniku,
tudi oznak za dinamiko je več.

Čustva v glasbi

Pianophiles’, intervju pripravil Louis
Nagel, Piano Journal, št. 90, 2010, str. 4.

A če se še tako trudimo najti idealno interpretacijo določene skladbe v
kasnejših posnetkih in sodobnih koncertnih izvedbah, še vedno naletimo na
razlike, ne le glede na izvajalca, temveč
celo isti intepret isto skladbo podoživi
vsakič na drugačen način. Tako je že
omenjeni Walker imel kot BBC-jev
producent v Londonu priložnost govoriti z Arthurjem Rubinsteinom. Ta je
vsakič, ko je igral ali snemal Chopinovo
Balado v g-molu, skladbo drugače interpretiral. Rubinstein je pojasnil:

Slika 3: F. Chopin: Sonata v b-molu, prva stran, prepis Adolfa Gutmana

V ISKANJU IDEALNE
INTERPRETACIJE MED
POSNETKI VÉLIKIH
Spremembam v edicijah vseh Chopinovih skladb lahko sledimo vse od
začetkov, preko uveljavljene edicije Paderewskega v 20. stoletju, do doslej zadnje,
poljske Nacionalne edicije v redakciji
Jana Ekierja, ki je trenutno uradna edicija Chopinovega tekmovanja v Varšavi.
Edina stalnica – sprememba – pa je vidna tudi v praksi interpretacij Chopinovih del. Alan Walker, chopinolog, je prav
za drugo Chopinovo sonato izjavil, da
je verjetno več vélikih pianistov kot pa
vélikih interpretov te skladbe. Med enaintridesetimi izbranimi posnetki iz 20.
stoletja naj tako izpostavim nekatere najbolj izstopajoče interpretacije. Pogrebno
koračnico je Rahmaninov igral z močnimi basi, namesto poljskih zvonov so zadoneli kar ruski. Povrh vsega si tako on
kot marsikateri drugi pianisti – Kempf,
Capova, Paderewski, Cortot, Friedmann,
Andsness, Perahia in Ekier v tem stavku

(občasno) privoščijo igranje leve roke oktavo nižje. In če merimo čas, ki ga nekdo
potrebuje za ‘pogreb’, naj omenim, da je
Rahmaninov za obred potreboval brez
ponavljanj 6 minut in 3 sekunde. Pugno
si je privoščil izpustiti nekatere dele in
je vse skupaj opravil v 3 minutah in 55
sekundah, Angela Lear pa si je predano
vzela kar 9 minut in 56 sekund.
Prvi znani klavirski posnetek Chopinove glasbe je Valček op. 64 št. 2 v
interpretaciji Joaquima Malatsa, posnet
na cilinder leta 1903. Ob poslušanju interpretacij Chopinovih skladb zgodnejšega obdobja snemalne industrije lahko
razberemo več ekshibicionizma kot pa
resnično zvestobo zapisu v Chopinovem srcu. Potrditev dobimo ob izjavi
Alana Walkerja o teh interpretacijah:
»... so živ dokaz za neobrzdanost
zgodnejše generacije pianistov, ki so to
glasbo uporabili kot sredstvo za lastno
razkazovanje in varljive emocije.”
Alan Walker, “Cannons Amongst
Flowers”‘Who’s Who of Great

“Seveda! Vse je odvisno od tega, v
katerem zaporedju igramo skladbo. Če z
njo začnem recital, jo igram na določen
način. Če jo uvrstim v sredino ali na
zaključek recitala, pa jo lahko igram že
čisto drugače.”
Arthur Rubinstein v zasebnem razgovoru
z Alanom Walkerjem kot BBC-jevim
producentom v Londonu o različnih
interpretacijah Balade v g-molu, vir:
Piano Journal, št. 90, 2010, str. 6.

»KOT BI SNEŽINKE
POPLESAVALE V VETRU«
Kaj se lahko naučimo o interpretaciji glasbe, če se opredeljujemo glede
na odzive poslušalcev? Izbrala sem pet
različnih interpetacij odlomka iz Chopinovega Scherza št. 1 v h-molu, takt
305 do 320 (kot označeno v ‘National
Edition’, redakcija Jan Ekier in Paweł
Kamiński, 2000, Varšava, Poljska). Posnetki si sledijo v interpretacijah naslednjih pianistov:
Î Alexander Michałowski
(1851–17. oktober 1938), posnetek iz leta 1929, dosegljiv
na https://www.youtube.com/
watch?v=uHXDsZQTOW4,
1:40/1– 2:08
Î Arthur Rubinstein (1887–1982),
posnetek iz leta 1949, dosegljiv
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Î

Î

Î

na https://www.youtube.com/
watch?v=NgzljLm61JQ, 3:12–3:45
Krzysztof Książek (1992), posnetek s Chopinovega tekmovanja v
Varšavi, 2015, 1. etapa, dosegljiv
na https://www.youtube.com/
watch?v=wHQkramSPUs, 3.20
– 4.01
Yundi Li (1982), posnetek s
koncerta v Baden Badnu, 2004,
dosegljiv na https://www.youtube.
com/watch?v=y5mhRw9Gv28,
3:49/50 – 4:28/9
Vladimir Horowitz (1903–1989),
posneto 1963, digitalizirano 1987,
dosegljivo na https://www.youtube.
com/watch?v=7GKQztuU3LI,
3:00/1 – 3:32

Posnetki so bili prvič predvajani v
tem zaporedju na Slovenskih klavirskih
dnevih v Ljubljani, 22. 11. 2019. Večini
prisotnih sta bila najljubša posnetka v
interpretaciji Arthurja Rubinsteina oz.
Vladimirja Horowitza.
V drugo skupino je bilo vključenih
dvanajst poslušalcev – dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, stari
med 16 in 20 let, ki klavir igrajo kot
dopolnilni predmet, njihov vrstnik, ki
nima glasbene izobrazbe, ter poslušalka srednjih let s končano nižjo stopnjo
glasbenega šolanja (klavir). Zvočni primeri so jim bili predvajani, ne da bi vedeli, katero skladbo poslušajo in kdo jo
je napisal. Izkazalo se je, da na doživljanje med poslušanjem bolj kot glasbena
izobrazba vpliva posameznikov način
razmišljanja oziroma čutenja. Šum najstarejšega posnetka je sprva motil bolj
analitične poslušalce, a je v končni fazi
obogatil doživljanje: »nostalgičen občutek zaradi kvalitete posnetka« in »kot da
gledam kakšen star film«, »vinil plošča«
ipd. Šumenje v nadaljevanju (posnetek
Rubinsteina) celo pomirja poslušalca,
omogoča »občutek varnosti«, »pripomore k barvi tona«. Med udeleženimi se
je ena poslušalka omejevala bolj na intelektualno interpretacijo poslušanega
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– tempo, napetost, vrhunec, jasnost ipd.
Ostali so se precej prepustili občutkom.
Najbolj pogosti opisi interpretacij so
bili v smislu: umiritev, notranja sprostitev, čarobnost, zelo osebna interpretacija ... kot da se nizajo zvezde na nebo ...
Toplina poletnega neba in zvezde na
nebu. Zelo intimno in osebno.
Včasih so reakcije ugodne, a kontradiktorne v tem, kaj posamezen poslušalec doživlja. Takole je bila interpretirana
izvedba Vladimirja Horowitza:
Î vzbudi igrivost in prav posebno
me je navdihnil za moje nadaljnje
izpopolnjevanje tehnike in hkrati
občutkov,
Î lahkoten ples, ko se ti zdi, da si na
svetu čisto svoboden in se ti odpre
cel svet,
Î prelivanje žalosti pianista in solze
v rokah, ki se prevesi v tipke in
igranje na klavir,
Î misli se mi zbistrijo, ne zasanjam se,
le melodijo zaznavam in ji sledim,
Î razcvetanje lotosa/lokvanja na rahlo
razburkani površini vode, ki se do
konca čisto umiri.
Poslušalci, ki niso vedeli, katero
skladbo poslušajo, so se v večini tudi v
tej skupini odločili za interpretaciji Rubinsteina in Horowitza kot najljubši –
četudi se zgodi popolna averzija do prav
njunih interpretacij – robustno, deloma
neosebno, nekoliko živčni in vsiljeni poudarki, tehničen primer (Rubinstein) ali
celo ‘šolski’, nič posebnega (Horowitz).
Le ena udeleženka je povzela poslušanje prve skladbe kot celoto, ne pa
vsako posamezno interpretacijo kot
zgodbo zase: »Kot da bi drsala na nekem ledu, veter pa bi me nesel v daljavo
in mi kuštral lase. Ta pesem me nekako
spominja na zimo, npr., ko gledam skozi
okno in vidim, kako počasi se snežinke
spuščajo proti tlom, kot bi poplesavale
v vetru.«
Zanimivo je ob vsem izpostaviti dve
stvari. Prvič, v veliki večini so asociacije,

kot jih poslušalci opišejo skozi zgodbo
ali občutek, v resnici opis poljske uspavanke, ki jo je Chopin vpletel v to skladbo. In drugič, ugodnejši občutki glede
tona, barve zvoka in intimnosti izpovedi
so izpostavljeni pri interpretacijah, pri
katerih je klavirski zvok občutno nižji
(starejši posnetki). Na podlagi eksperimenta, s katerim se bomo seznanili
v nadaljevanju, se lahko resnično začnemo spraševati, kako priti do idealne
podobe tega, kar je resnični Chopin.

”LULAJŻE, JEZUNIU”
Prav gotovo na odločitev, kako interpretirati skladbo, lahko vpliva podatek
o tem, kako je skladba nastala. Srednji
del Chopinovega prvega Scherza je namreč melodija, ki je verjetno odmevala
v Chopinu decembra 1830 na Dunaju,
ko je v času božiča stopil v cerkev sv.
Štefana:
»Ob polnoči sem čisto sam počasi hodil
proti cerkvi sv. Štefana. Ko sem vstopil,
ni bilo tam nikogar. Stal sem ob gotskem
stebru, v najbolj temnem kotičku – ne
zato, da bi molil, temveč, da bi si ob
tej uri ogledal to neznansko strukturo.
Lepota, veličina teh ogromnih svodov
je nepopisna. Popoln mir – le občasno so
mojo zamaknjenost iz ozadja premotili
koraki ob prižiganju sveč v zakristiji.
Krsta za mano, krsta poleg mene ... Le
nad mano ni bilo nobene krste. Melanholična harmonija v moji glavi ... bolj kot
kadarkoli sem občutil osamljenost.”
Chopinova korespondenca, zbrana v
knjigah, uredniki A. Hedley, B. E. Sydow
ali E. L. Voynich, pismo prijatelju Janu
Matuszinskemu, 26. december 1830.

Praznovanje božiča je še danes na
Poljskem zelo poseben praznik. Ne doživeti tega božiča je res lahko nekaj, kar
spodbudi v Poljaku občutek osamljenosti, kar je začutil tudi Chopin ob svojem
bivanju na Dunaju. In vendarle, v tem
občutku melanholije, osamljenosti, je
bilo verjetno tudi nekaj lepega. V uteho
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mu je bila družba v družini Konstancje
Bayer, kjer je gostoval tiste dni. Gospa,
katere ime ga je na vsakem koraku spominjalo na njegovo takratno ljubezen,
je bila poročena s Poljakom. Chopin je
tako imel možnost plesati, peti, poslušati, igrati poljske narodne motive. Ob
tem je verjetno imel priložnost zapeti
tudi poljsko božično pesem ”Lulajże,
Jezuniu” – Spi, mali Jezus. Prav ta melodija, božična uspavanka, je vpletena v
srednji del Scherza. Skozi ušesa poslušalcev, ki so imeli priložnost slišati to
melodijo v petih interpretacijah, pa lahko potrdimo, da gre resnično za umirjeno, spevno melodijo, ki bi človeka lahko
uspavala ali potolažila v zimskem času.
Priporočilo: o vplivu religije v Chopinovih skladbah lahko več preberemo
v članku Jan Wecowski: Religious Folklore in Chopin’s Works, Polish Music
Centre, University of Southern California, dosegljivem na spletni strani
https://polishmusic.usc.edu/research/
publications/polish-music-journal/vol2/
folklore-in-chopin/.

POT SRCA KOT ZEMELJSKA
POT KOZMIČNIH POTI
Morda je v spominu Chopinovega
srca resnično shranjenih veliko občutkov melanholije, otožnosti, žalosti ...
Kot je opisal Chopin, beseda żal ponazori tisti občutek, skozi katerega je
resnično začutil svojo glasbo.
Obenem pa je bila v njem prisotna
velika predanosti duhovnemu. To je dokazal tudi takrat, ko mu hudo bolnemu
zdravniki kljub drastičnim ukrepom niso
mogli pomagati. Puščali so mu kri, polagali pijavke. Menda so mu za blaženje
fizičnih bolečin dajali celo opij in eden
od stranskih učinkov jemanja te močne
droge je pokrčenje telesa. Navkljub temu
se je Chopin v trenutku, ko je sedel za
klavir, povsem zravnal ter se predal glasbi.
O močnem Chopinovem duhu
priča tudi zapis, kako je Carl Filtsch,

Chopinov najljubši učenec, ki je žal
umrl pri petnajstih letih, vadil Chopinov koncert:
Potem ko je bilo Filtschu končno dovoljeno, da je igral celoten stavek – za to
priložnost se je pripravljal tako, da se je,
predan rimo-katoliški veri, postil in molil,
obenem pa je pod Chopinovim vodstvom
bral notni zapis (vadba je bila prepovedana) – je Chopin dejal: “Zdaj je ta stavek
zadovoljivo na svojem mestu,” kar je za
nas pomenilo: »Zdaj bom jaz tvoj orkester.«
Wilhelm von Lenz, pričevanje iz leta
1842, o načinu poučevanja prvega stavka
Koncerta za klavir in orkester v e-molu.
Citat iz knjige »Chopin: pianist and
teacher as seen by his pupils«, avtor
Jean-Jacques Eigeldinger (str. 67).

Ne glede na to, da takrat Chopin ni
javno nastopal, je bila menda njegova
izvedba popolna.
Chopin je bil po mnenju sodobnikov veliko več kot glasnik otožnosti,
melanholije, romantičnih hrepenenj, in
tudi več kot prispodoba za aristokratsko
srce. Tisti, ki so ga slišali v živo in ga
občudovali, so imeli občutek, da pred
njimi igra neko veličastno, nadzemsko
bitje, imenovali so ga Ariel klavirja, angel v družbi vil ... Le redko se je spustil
na Zemljo med kaj več ljudi kot za tisti
ozek krog aristokratov in umetnikov, v
katerem se je gibal. Bil je božansko bitje, ki je prišlo na Zemljo, da nas poteši
z lepo glasbo:
Nič ni takega, kar bi nas spominjalo na
to, da je to glasba, ki jo igra človeško bitje.
Zdi se, kot da bi izvirala iz nebes – tako
čista, jasna in spiritualna.
Charles Hallé leta 1836 v pismu svojim
staršem, potem ko je prvič slišal igrati
Chopina.

440, 432 ALI 415 HZ?
Turbulentna leta 21. stoletja poleg
vrednosti srca vse bolj postavljajo v
ospredje duhovno vrednost glasbe.
Ob svétosti glasbe in zdravilnosti

Nič ni takega, kar bi
nas spominjalo na to, da
je to glasba, ki jo igra
človeško bitje. Zdi se, kot
da bi izvirala iz nebes
– tako čista, jasna in
spiritualna.
Charles Hallé
njenih zvokov naj bi bil človek sposoben dvigniti svoje frekvence – svoj način
delovanja, razmišljanja, čustvovanja. V
zadnjih letih se v glasbeno-terapevtskih
krogih zelo spodbuja mišljenje, da k
temu prispevajo tudi frekvence, po katerih so uglašeni inštrumenti.
Tako naj bi bila naravna uglasitev
inštrumentov tista, pri kateri je ton A1
uglašen na 432 Hz. Mnogi viri trdijo,
da je bila to frekvenca, po kateri so bili
uglašeni inštrumenti starih kultur, vendar to težko potrdimo, saj je merjenje
frekvenc v herzih (poimenovano po H.
R. Hertzu, 1857–1894) uradno uveljavljeno šele od leta 1930. Potrjeno je,
da so bile glasbene vilice v 19. stoletju
neredko uglašene celo nižje kot 432 Hz,
vendar se je od konca stoletja vse bolj
uveljavljala uglasitev na 440 Hz, ki je
postala uradno mednarodno uveljavljena leta 1953.
Vsekakor frekvenca A = 432 Hz
po znanstvenem viru iz leta 2017 (The
Generalized Music Model, avtorja
Geesink in Meijer) sodi med tiste, ki
pozitivno vplivajo na razvoj telesnih
celic. Na seznamu zdravilnih frekvenc,
narejenih na podlagi tega vira, je tudi v
glasbeno-terapevtskih krogih priporočena frekvenca 256 Hz tona C. Ostali
približki (tudi zdaj splošno uveljavljena
uglasitev na A 1= 440 do 443 Hz) so
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dokazano frekvence, ki vplivajo na nastanek kancerogenih celic v človeškem
organizmu.
Že ob primerjavi petih posnetkov različnih interpretacij odlomka
Chopinovega prvega Scherza lahko
ugotovimo, da se je uglasitev klavirja
skozi desetletja spreminjala. Tako je
Michałowski igral na občutno nižje
uglašeni klavir kot Krzysztof Książek,
kar lahko razberemo tudi iz dveh komentarjev poslušalcev:
Î nostalgičen občutek zaradi kvalitete
posnetka in tudi intonacije in tona
klavirja,
Î zvok klavirja je veliko mehkejši kot
v drugih primerih, kar daje poseben
čar tej interpretaciji.
Težko trdimo, kakšna je bila natančna uglasitev Chopinovih klavirjev.
Vemo pa, da naj bi bile v Parizu leta
1810 uveljavljene glasbene vilice z A
na 423 Hz; baročni inštrumenti naj
bi bili uglašeni celo nižje, na 415 Hz,
tako uglašene imajo menda tudi zbiratelji historičnih klavirjev 19. stoletja.
Vsekakor lahko z gotovostjo trdimo, da
‘pravljičnost’, nadzemskost Chopinovih
interpretacij tako ni izvirala iz uglasitve
na ‘zdravilno’ frekvenco.
Da pa uglasitev inštrumenta resnično vpliva na doživljanje glasbe, potrjuje
tudi naslednji eksperiment, narejen z
drugo skupino poslušalcev. Ne da bi vedeli za njegovo ozadje, niti (v glavnem)
niso poznali skladbe, so poslušali prvih
osem taktov Chopinovega Nokturna
op. 9/1 v izvedbi Vladimirja Aškenazija.
Najprej so poslušali posnetek v običajni
uglasitvi klavirja (https://www.youtube.
com/watch?v=YfVnGpziyUs), kasneje
pa še v računalniško predelani uglasitvi
na A = 432 Hz (https://www.youtube.
com/watch?v=y-vbhnPHzls; v tem
viru zabeležena informacija, da je bil
Nokturno prvotno igran na 432 Hz, je
napačna).
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Razvidno je, da so se poslušalci različno odzivali na obe uglasitvi, kot da
bi bili povsem drugačni interpretaciji.
Za prvo interpretacijo so se večinoma
opredeljevali kot čisto, nedolžno, mehko, nežno, bolj zainteresirano, veselo.
Nekdo je pripomnil, da mu predstavlja
trdo roko, medtem ko druga interpretacija prinese užitek pianista. A ta užitek
drugi razumejo drugače, četudi jim interpretacija praviloma bolj ugaja – kot
da klavir v obupu joče, zveni jim skrivnostno, zaupljivo, lahko začutiš bližino,
je temnejša, ima molsko občutje, žalost,
je melanholična.
Častilci genija nadzemskega skladatelja ter znanstveniki in terapevti,
ki prisegajo na pot srca ter zdravilnost
frekvenc, pa bi prav gotovo prikimali
mnenju poslušalke, ki je tako komentirala uglasitev interpretacije na 432 Hz:
»širjenje mehkobe iz srca, s tem stik do
drugih bitij in stvari ter umiritev nazaj do
srca<3.«

Kako torej najti zlato sredino na poti
do idealne interpretacije Chopina in njegove glasbe? Najsi je bil še tako dosleden,
natančen in metodičen, Chopin glede na
sledi, ki jih pušča v srcih mnogih, ostaja
prispodoba romantičnega skladatelja. Pot
romantika pa je pot srca. Zato lahko rečemo, da je, ne glede na vse notne izdaje,
zapise, posnetke, koncertne interpretacije
in frekvence, pot do idealne interpretacije
najverjetneje zapisana – v srcu posameznika. Ko zavibrira srce, pa naj bo ob
poslušanju ali interpretiranju, odpade vse
– prej navidezno najbolj potrebno in v
procesu učenja skladbe celo nujno – razumsko razmišljanje in argumentiranje.
»Kdor hoče videti«, kot pravi Saint–Exupéryjev Mali princ, »naj posluša
s srcem«. Ali, kot najverjetneje napačno
pripisujejo citat Chopinu, pa vendarle
njegove romantične zvoke lahko razumemo in čutimo prav na ta način: » ... želim
izraziti dušo in srce človeka.«
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Čustva v glasbi

Besedilo: Blaž Pucihar

Čustva v sodobni glasbi
Glasbeni odtenki čustvenih tančin življenja

Z

animivo se mi zdi dejstvo, da
človek ustvarja glasbo že od
pradavnine in da pravzaprav
ne najdemo civilizacije, ki ne bi gojila
vsaj neke zvrsti glasbe.
Glasba torej v človeku nagovarja nekaj
neizrekljivega in mislim si, da nagovarja čustvovanje vsakega izmed nas.
Vsak izmed nas čustvuje na svoj način in z različno intenziteto, pa vseeno
nas čustva pri poslušanju, izvajanju ali
ustvarjanju glasbe močno definirajo.
Če se ozrem na svoja prva leta igranja klavirja, sem ob preigravanju različnih skladb tudi sam doživljal različna
čustva. Chopina sem občutil drugače
kot Bacha ali Mozarta. S Chopinom
sem se kot otrok najbolj poistovetil.
Zelo rad sem ga igral in tudi poslušal
druge pianiste, ki so ga izvajali.
Skozi odraščanje in umetniško zorenje sem odkrival globine Rahmaninova,
Čajkovskega, Schumanna, Stravinskega, Gershwina in še mnogih drugih. Od
nekdaj so me privlačile prvine jazzovske
glasbe in neskončne improvizacijske dimenzije, ki jih ta zvrst odpira.
Glasbeniki pravzaprav vse življenje
v roki držimo nekakšno glasbeno slikarsko paleto, s katero skozi različne barvne glasbene odtenke slikamo čustvene
tančine življenja.
Lahko rečem, da mi v različnih
obdobjih življenja ali ob različnih

razpoloženjih, vse te barve na paleti
različno zažarijo.
Danes mi največ veselja nudi Bach.
Najbrž tudi zato, ker je bil odličen
improvizator.
Menim, da pri izvajanju katerekoli
zapisane glasbe obstaja past. Ob pretiranem ponavljanju istih skladb se dogaja, da čustvena zavzetost izvajalca začenja bledeti, kar začutijo tudi poslušalci.
Miles Davis je v svoji avtobiografiji napisal, da mu je klasična glasba zelo všeč,
vendar pa ne razume, zakaj jo orkestri
po vsem svetu snemajo znova in znova.
Ponavljanje istih vzorcev je koristno za
obvladanje tehničnih prvin, vprašanje
pa je, koliko umetniškega razvoja je v
tem ponavljanju.
Umetnik mora biti svoboden, le tako
se bo svobodno tudi umetniško izražal.
To svobodo sem odkrival skozi improvizacijo, saj mi je le-ta omogočala
pozitivna občutja in ohranjala kreativnost, kar sem kmalu prelil v kompozicijo.
Proces komponiranja je pri meni
večplasten, v vseh fazah pa so čustva
vseskozi prisotna, ne glede na to, ali
komponiram za otroke ali za profesionalne glasbenike. Skušam nagovoriti tisto univerzalno v vsakem človeku, tako
izvajalcu kot poslušalcu.
Dandanes smo ustvarjalci stilno
pravzaprav neomejeni, saj ima sodobna
glasbena stilna paleta izjemno širok nabor odtenkov.

Sam se najbolj
poistovetim s
harmonskim svetom
in glasbenim jezikom,
ki človeku prinašata
uglašenost, ga bogatita
in povezujeta z
globinami lastne duše.
Sam se najbolj poistovetim s harmonskim svetom in glasbenim jezikom,
ki človeku prinašata uglašenost, ga bogatita in povezujeta z globinami lastne
duše.
Kot učitelj klavirja se močno zavedam, da prenašam izvajalsko in ustvarjalsko tradicijo novim generacijam.
Skušam jim odstirati čimširši glasbeni
horizont.
V veliki meri upoštevam njihove želje pri izbiri skladb, obenem pa jih spodbujam k lastni glasbeni ustvarjalnosti.
Glavno vodilo pri pedagoškem delu pa
mi predstavlja ustvarjanje okolja, v katerem se mladi glasbenik počuti varnega
pri odkrivanju lastnega glasbenega izraza in oblikovanju širokega glasbenega
okusa.

www.epta.si
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Čustva v glasbi

Ohranjanje tradicije in neprestano iskanje popolnosti.

– Vrhunska tehnika izdelave
– Bogat in odmeven ton
– Čudovita harmonija zvoka

Yamahina kakovost po dostopni ceni

www.epta.si
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Virkla >> Predstavitev avtorjev

Predstavitev avtorjev:
Î Bizjak Saje Romana, prof.,
pianistka, korepetitorica na GŠ
Domžale

Î Paliska Nelfi, akad. glasb. pianist,
korepetitor na GŠ Koper

Î Romih Masnoglav Nuša, prof.
prilagojene športne vzgoje in
certificirana učiteljica metode
Feldenkrais

Î Peter Zoltan, docent za klavir na
AG v Ljubljani, solist, komorni
glasbenik,, skladatelj, pisec,
predavatelj

Î Dolinšek Davorin, akad. glasb.
pianist, prof. klavirja na GŠ
Celje in Prvi gimnaziji v Celju,
odgovorni urednik Virkle
Î Glavina Bojan, prof., skladatelj,
pianist, korepetitor na GŠ Koper
Î Hribar Tina, prof.; pianistka,
ravnateljica OE Višja baletna
šola KGBL

Î Stachó László, pianist,
muzikolog, psiholog in redni
profesor na Akademiji Franza
Liszta v Budimpešti

Î Pucihar Blaž, pianist,
korepetitor, skladatelj in aranžer
na GŠ Domžale

Î doc. dr. Šavli Peter, prof.;
docent teoretičnih predmetov
na AG Ljubljana in KGBL,
skladatelj, podpredsednik
Društva slovenskih skladateljev,
programski vodja različnih
koncertnih ciklov

Î dr. Reichenberg Mitja, pianist,
skladatelj, cineast, esejist,
strokovnjak za teorijo in prakso
filmske glasbe

Î Mauko Tina, skladateljica,
pianistka, profesorica harmonije
na Pedagoški Akademiji v
Mariboru
Î asist. mag. Mavrič Primož, akad.
glasb. pianist in prof. klavirja
na GŠ Celje in Prvi gimnaziji v
Celju, predsednik DKPS-Epta

Î Rojko Uroš, klarinetist,
skladatelj; živi in deluje med
Berlinom, Dunajem in Ljubljano;
redni profesor za kompozicijo
in glasbeno teorijo na AG v
Ljubljani, od leta 2015 izredni
član SAZU.

Î mag. Zupan Damjana,
pianistka, korepetitorica na
KGBL, sopobudnica ustanovitve
slovenske sekcije DKPS-EPTA

25 Years Steinway Family

SILIČ d.o.o.
Klavirska delavnica: Livada 12,1000 Ljubljana
Salon klavirjev: Komenskega 36, 1000 Ljubljana

Koncertno uglaševanje,
servis, reparacija, izposoja

Www.klavirji.com
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in trgovina s klavirji

Navodila avtorjem prispevkov
Glavna tema 9. številke revije VirKLA, jesen 2021, bo
PO BEETHOVNU

PRISPEVKI SLIKOVNO IN GRAFIČNO GRADIVO
Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil
Word) pošljite po e-pošti (virkla.epta@gmail.com).
Ime dokumenta naj se začne z vašim priimkom
in prvima besedama naslova članka. Napotke in
želje za postavitev in tehnično ureditev prispevka
označite v istem dokumentu.
Rok za oddajo prispevkov je 1. september 2021!

OBSEG BESEDILA
Besedilo naj obsega med 1500 in 3000 besed.
Prispevki, ki izražajo osebni pogled/mnenje avtorja
prispevka na določeno temo, so lahko tudi krajši.

Slikovno in grafično gradivo (preglednice,
grafični prikazi, slike, notno gradivo, fotografije)
priložite prispevku kot samostojne dokumente
in v glavnem dokumentu (članku) označite,
kam spadajo. Podnapisi k fotografijam, skicam
ipd. naj bodo vključeni v glavno besedilo.
Fotografije naj bodo v visoki ločljivosti
primerni za tisk. S prispevkom pošljite tudi
vašo digitalno portretno fotografijo.
Za objavo vseh fotografij morate posredovati
uredništvu Virkle ime avtorja fotografije in njegovo
dovoljenje za objavo.

Dejavnosti EPTE v 2020/21
42. MEDNARODNA
EPTA KONFERENCA

ČLANSTVO

Bonn, Nemčija / 31.10. – 1. 11. 2020 (EPTA Online-Conference)
Tema konference: Variations on a Theme/Variacije na temo
Več informacij na www.epta.si

Prijazno vabljeni v našo družbo! Pristopno izjavo najdete na www.epta.si pod razdelkom
»članstvo«. Članarina: 30 € (brezplačna za študente), velja za tekoče koledarsko leto. S
plačilom članarine omogočate nadaljnje delovanje in razvoj Društva klavirskih pedagogov
Slovenije – EPTA. Vsi redni člani prejemajo en izvod revije VirKLA letno, so deležni
brezplačnega vstopa na Klavirske dneve in prejemajo redna obvestila o aktualnem dogajanju.

CIKLUS PIANISSIMO IN
KLAVIRSKI DNEVI 2020
KONTAKT

Tajništvo:
 tajnistvo@epta.si
 040 720 203, Suzana Zorko

ZARADI IZREDNIH RAZMER
2021/2022
PRESTAVLJENO NA LETO

Uredništvo Virkla:
 virkla.epta@gmail.com
 www.epta.si
 Epta Slovenia

