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Beethoven a Hummel: dva spôsoby rozvíjania Mozartovho odkazu 
 
Zámerom tejto štúdie je poukázať na rozdielny spôsob, akým Beethoven a bratislavský rodák Johann 
Nepomuk Hummel (1778 – 1837) nadviazali na Mozarta predovšetkým v oblasti tvorby klavírnych koncertov 
a na základe porovnávacích analýz poukázať na to, že Hummelove zásluhy na budovaní a rozvoji štýlu 
klavírnej hudby a klavírnych koncertov zvlášť mali pre budúcnosť podstatne väčší význam, než aký sa im 
dodnes pripisuje. 
Venujme pozornosť najskôr Mozartovým klavírnym koncertom,1 ktoré boli bezprostredným vzorom Hummelovi 
i Beethovenovi. Mozartove klavírne koncerty patria popri operách k absolútnym vrcholom jeho tvorby. 
Nakoľko kompozícii klavírnych koncertov (spolu 21 pre klavír sólo, jeden pre 2 a jeden pre 3 klavíry) sa 
Mozart venoval od čias svojej mladosti až do konca svojho života, reprezentujú tieto diela rozmanité štádiá 
jeho tvorby. Prevažnú časť koncertov napísal pre svoje vlastné potreby a vystúpenia ako klavírneho virtuóza. 
Hoci inštrumentácia je veľmi nápaditá, Mozart ju súčasne často koncipoval tak, aby bolo koncerty alternatívne 
možné predvádzať bez dychových nástrojov a v komornom obsadení, t. j. so sprievodom sláčikového 
ansámblu.2  
Významné svedecto o chápaní funkcie svojej koncertantnej tvorby podáva Mozart v liste z 28. decembra 
1782: 
 

„Die Concerten sind eben das Mitglied zwischen zu schwer, und zu leicht – sind sehr Brillant –
 angenehm in die Ohren – Natürlich, ohne in das leere zu fallen – hie und da – können auch kenner 
allein satisfaction erhalten – doch so – daß die nichtkenner damit zufrieden seyn müssen, ohne zu 
wissen warum.“3 
 

Ako v interpretácii tohto výroku poznamenáva Volker Scherliess, Mozart nám tu poskytuje kľúč nielen 
k estetike svojej koncertantnej tvorby, ale aj k svojmu chápaniu umenia všeobecne, ktoré by malo byť  
 

„... weder zu schwer – und das meint nicht nur den virtuosen Anspruch, sondern vor allem den 
kompositionstechnischen, nämlich den gelehrten Stil – noch zu leicht im Sinne des galanten Stils. 
Mozart macht dem Publikumsgeschmack keine Zugeständnisse, die sein kompositorisches Niveau 
verließen und ‘ins Leere fielen’, aber er bekennt sich zur Aufgabe, die der Gattung Konzert 
vornehmlich zukam: ‚angenehm‘ und geistreich zu unterhalten.“4 

 
Určitý štýlový posun v Mozartových klavírnych koncertoch je možné badať po roku 1781, keď sa usadil vo 
Viedni a nadviazal kontakty s významnými predstaviteľmi šľachtických a buržoáznych kruhov. Koncerty 
skomponované v tomto období odrážajú jeho vtedajší spoločenský úspech, keď ho ako slávneho klavírneho 
virtuóza často pozývali na rozmanité súkromné a verejné akadémie.  
Tieto podujatia nemali rozmer primárne spoločenských stretnutí, kde by hudba bola čírou kulisou (ako bolo 
v tom čase obvyklé); zúčastnení sa schádzali predovšetkým kvôli umeleckému rozmeru hudobných podujatí. 
Charakteristickým znakom koncertov napísaných v tomto období je tak moment ústupu čisto spoločenskej 
zábavy v prospech akcentu na umeleckú závažnosť výpovede. V koncertoch, ktoré Mozart napísal pre svoje 
vystúpenia v rámci akadémií tohto druhu, v klavírnom parte príležitostne presne nevypisuje a len naznačuje 
sledy pasážových behov, rozložených akordov a pod. (napríklad v Koncerte pre klavír a orchester c mol KV 
491). V pomalých častiach pri návrate úvodného úseku (da capo) bolo okrem toho v interpretačnej praxi toho 
obdobia bežné, že interpret varíroval a ozdoboval skladateľov zápis. To, ako ešte uvidíme, bude zaujímavé 
v súvislosti s ďalšou vývinovou líniou klavírneho koncertu vytýčenou Hummelom.  
Napriek rôznym individuálnym riešeniam môžeme formálnu výstavbu Mozartových klavírnych koncertov 
redukovať na určitý základný model. V priebehu 1. časti v sonátovej forme sa štandardne objavia tri sóla, 
rámcované rozsiahlym úvodným tutti-ritornelom, dvomi ritornelmi uprostred a záverečným ritornelom. 
                                                 
1 Všeobecný výklad podstaty Mozartových klavírnych koncertov a vývinových tendencií v oblasti klavírneho koncertu v nasledujúcom období 

sa voľne opiera predovšetkým o: SCHERLIESS, Volker: Das Instrumentalkonzert [heslo]. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
Sachteil, Band 5. Ed. Ludwig Finscher. Kassel : Bärenreiter Verlag, 1997, stĺpec 642-686; EISEN, Cliff: Concerto. The Classical Period 
[heslo]. In: New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 6, ed. Stanley Sadie a John Tyrrell. London : MacMillan, 2001, s. 246-251; 
BOTSTEIN, Leon: Concerto. The 19th Century [heslo]. In: New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 6. Eds. Stanley Sadie a John 
Tyrrell. London : MacMillan, 2001, s. 251-256.  

2 SCHERLIESS, Ref. 1, stĺpec 655. 
3 Tamže. 
4 Tamže. 
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Úvodný ritornel predstavuje akýsi základ, prezentuje významný tematický materiál a definuje hlavnú tóninu. 
Vyznačuje sa bohatou textúrou, volumenom a zvukovosťou a pripravuje nástup klavíra. V sólovej expozícii 
klavír len zriedka začína priamo s hlavnou témou skladby, väčšinou prináša figuratívne varírovaný tematický 
materiál z tutti expozície, vlastný materiál alebo virtuózny vstup. Už známe tematické útvary sa objavujú 
v stále nových podobách, rozmanitých variáciách, molových variantoch a pod. Pôvodné motívy a témy sa 
nápadito konfrontujú so stále novými protihlasmi v rozmanitých nástrojových zoskupeniach. Nástup druhého 
sóla prináša zväčša bohaté modulačné procesy. Posledné sólo a záverečný ritornel prerušený kadenciou 
prinášajú syntézu, efekt expresívneho zblíženia a zlúčenia tutti so sólom.  
Tieto konštrukčné princípy Mozart uplatnil najskôr vo svojej vokálnej, predovšetkým opernej tvorbe. Aj 
pomalé časti jeho koncertov sú koncipované najmä podľa vzoru vokálnych reprízových foriem – trojdielnej árie 
da capo ABA alebo dvojdielnej kavatíny, nájdu sa ale aj variačne a sonátovo koncipované časti. Pokiaľ pomalé, 
intímne ladené časti poslucháčov akoby „unášali“ do iného sveta (čo predznamenáva poetiku hudobného 
romantizmu), finále demonštrujú extrovertnú hravosť, nákazlivú a iskrivú vitalitu, akoby roztopašný návrat do 
pozemskej sféry. Z hľadiska formy dominujú prechodné typy ako sonátové rondo alebo formy založené na 
kombinácii variačnej a rondovej formy.  
Mozartovým zásadným prínosom do oblasti vývoja klavírneho koncertu sú inovácie v oblasti virtuóznych 
klavírnych figurácií, a predovšetkým vo vzťahu medzi sólom a tutti: sólista už nie je iba protipólom orchestra 
ako celku. Jeho vstupy už nie sú len nejakými „epizódami“ oproti mohutným orchestrálnym ritornelom, ktoré 
by predstavovali štrukturálny pilier a ťažisko diania, pretože sólista sa permanentne rozmanitým spôsobom 
konfrontuje s individuálne vyhranenými a rozmanitými nástrojovými zoskupeniami. Orchester je sólistovi 
partnerom v dialógu, ktorý s ním vedú buď jednotlivé nástrojové skupiny, alebo dokonca jednotlivé nástroje, 
ktoré voči sólistovi ako protagonistovi diania zohrávajú rozmanité „roly“: buď rolu antagonistu, teda toho, kto 
s konaním protagonistu nesúhlasí a snaží sa ho vyzvať k určitému konaniu alebo ko-protagonistu, ktorý so 
sólistom súhlasí a v aktuálnom konaní ho podporuje. Tento charakteristický rys Mozartových klavírnych 
koncertov vystihuje metafora Heinricha Christopha Kocha z roku 1802, podľa ktorého má koncert  
 

... viele Ähnlichkeit mit der Tragödie der Alten, wo der Schauspieler seine Empfindungen nicht gegen 
das Parterre, sondern gegen den Chor äußerte, und dieser hingegen auf das genaueste in die 
Handlung verflochten, und zugleich berechtigt war, an dem Ausdrucke der Empfindung Anteil zu 
haben. Man vollende sich dieses scizzirte Gemälde und vergleiche damit Mozarts Meisterwerke in 
diesem Fache der Kunstprodukte, so hat man eine genaue Beschreibung der Eigenschaften eines 
guten Concerts.5 

 
Mozartove klavírne koncerty pripomínajú scénické výstupy v jeho operách. Dramaturgia založená na 
vybalansovaní kontrastných úsekov a článkov, plastické gestá a variabilita konštelácií a výrazových polôh: to 
všetko evokuje dej a výstupy postáv na javisku. Touto jemnou diferenciáciou Mozart prekonal jednoduchý 
princíp striedania tutti a sólových úsekov a uskutočnil v oblasti vývoja koncertantného princípu rozhodujúci 
krok smerom vpred.  
Súčasne predstavujú Mozartove koncerty syntézu najvýznamnejších kompozičných princípov sklonku 18. 
storočia: učeného, t. j. polyfónne koncipovaného, a galantného, t. j. homofónne traktovaného štýlu. Hudobná 
reč Mozartových koncertov tak zjednocuje populárne a prísne, veselé a vážne, ľahké a ťažké, tón ušľachtilej 
spoločenskej zábavy s dikciou zodpovedajúcou aj tým najvyšším nárokom kladeným na umeleckú hudbu. 
 
Beethoven  
Za Mozartovho najvýznamnejšieho nasledovníka sa zvykne považovať Beethoven. Priame nadväzovanie na 
Mozarta sa prejavuje v Koncerte pre klavír a orchester č. 1 C dur op. 15 (napísanom v roku 1795 a neskôr 
revidovanom) a Koncerte pre klavír a orchester č. 2 B dur op. 19 (napísanom už v roku 1793 a tiež neskôr 
revidovanom). V Koncerte pre klavír a orchester č. 3 c mol op. 37 (1802) sa prejavujú novátorské črty: nárast 
rozmerov diela a dôsledná tematicko-motivická práca s prvkami, ktoré sú nastolené v rámci úvodnej hlavnej 
témy; rozložený molový kvintakord, klesajúca diatonická škála vracajúca sa k východiskovému tónu, búšiaci 
kvartový motív. Počnúc týmto dielom vnáša Beethoven do klavírneho koncertu prvok dramatického 
sonátového myslenia (príznačný aj pre Beethovenove klavírne sonáty), spočívajúci v princípe neustáleho 
vyvodzovania dôsledkov z hlavnej témy, resp. „výroku“ a takom organizovaní hudobného času, kde každý 

                                                 
5 Cit. podľa SCHERLIESS, Ref. 1, stĺpec 660. 
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moment hudobného priebehu je rovnako výsledkom predchádzajúceho, ako aj východiskom nasledujúceho 
diania.  
Aj v rámci klavírnych koncertov sa tak v Beethovenových kompozíciách prejavuje jeho snaha o zjednotenie, 
schopnosť vyvodzovať aj charakterovo kontrastné témy zo spoločného štrukturálneho jadra, o dôsledné 
uplatňovanie ideálu hudobnej logiky a hudobnej procesuality. Princíp dialógu u Beethovena nie je ani 
„rozhovorom“ v duchu haydnovsky ponímanej sonátovosti, ani „predstavovaním“ rozmanitých postáv či 
charakterov v intenciách Mozartovho epického štýlu, ale dramatickým protipostavením dialekticky 
protirečivých tém. Beethoven tak vyhrotil konfrontačnú povahu dialógu medzi sólistom a orchestrom; rivalitu 
vystupňoval aj vo vzťahu medzi jednotlivými nástrojovými skupinami či dokonca jednotlivými nástrojmi. 
Epicentrom Beethovenových kompozícií je rozvedenie, kde vrcholí dráma a napätie.  
V snahe o uplatnenie originálneho, jedinečného riešenia a za účelom upútania pozornosti prinášajú dva 
posledné koncerty nezvyčajné efekty, čo signalizuje už úvod: tak Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 
58 (1806) sa namiesto orchestrálnej expozície začína rétorickým vstupom klavíra a pokračuje dialógom medzi 
sólistom a orchestrom; Koncert pre klavír a orchester č. 5 Es dur op. 73 (1809) zas dramatickou 
konfrontáciou rétorických motívov orchestra s kvázi-improvizačnými pasážami klavíra. Beethovenovi na 
rozdiel od Mozarta už nejde o vybalansovanie úsekov vnútri jednotlivých častí, ale o dramatizáciu formového 
pôdorysu celého diela. V duchu tejto tendencie je napríklad v koncerte č. 5 rafinovane skomponované 
premostenie 2. a 3. časti. Ďalším novým prvkom sú príkre kontrasty pokiaľ ide o faktúru, inštrumentáciu 
a charakter (príznačné aj pre Beethovenove symfónie), ktoré sa prejavujú v rámci úsekov vnútri jednotlivých 
častí, ale aj medzi časťami koncertu. V duchu vyhrotenia procesuálneho charakteru, dramatickej koncepcie 
celku a zameranosti na zavŕšenie na konci skladby sú pre závery Beethovenových klavírnych koncertov 
príznačné mohutné gradácie a efektné závery.  
 
Mozart, Beethoven a kanonizovaný vzor klasického koncertu 
 
V súvislosti s vývojom klavírneho koncertu po Mozartovi je azda zmysluplné nastoliť otázku: podarilo sa 
Mozartovi dovŕšiť vývoj klavírneho koncertu tak, že sa jeho model stal pre nasledujúce generácie v tom 
najlepšom slova zmysle „klasickým“, kanonizovaným, neopomenuteľným vzorom, alebo je správnejšie 
považovať za zavŕšiteľa vývoja klavírneho koncertu, resp. prinajmenšom za rozhodujúceho sprostredkovateľa 
medzi mozartovskou tradíciou a romantickým klavírnym koncertom Beethovena?  
Pre Scherliessa je Mozart vrcholom a modelom: 
 

„Wenn das Wort Klassik nicht nur eine Epoche, sondern auch Ranghöhe bezeichnet, auf der frühere 
Entwicklungen zusammentreffen und – wie gebündeltes Licht – in spätere Zeiten ausstrahlen, dann 
bilden die Konzerte Mozarts wahrhafte exempla classica, die Höhepunkte der Gattung überhaupt. In 
ihnen lassen sich ganz unterschiedliche Einflüsse erkennen […]; doch er verbindet sie alle und findet 
zu ‘neuen, ganz individuellen Lösungen – neben der Oper ist es vor allem die Gattung des 
Solokonzerts, in der sein Werk inkommensurabel ist, in der es zwar ‘Vorläufer’, aber keine 
vergleichbaren Kompositionen anderer Musiker […] gibt’ (Konold, Das Instrumentalkonzert, in: NHdb 
5, S. 301f.).“6  

 
Beethovena považuje Scherliess za najvýznamnejšieho skladateľa, ktorý po Mozartovi „udával tón“ vývoja 
klavírneho koncertu v 19. storočí; Mozartov vzor však pokladá za neprekonateľný: 
 

„Im 19. Jh. Wurde das ‚klassische‘ Wechselspiel zwischen den konzertierenden Partnern, wie es –
 immer neu und in vollendeter Weise – bei Mozart erreicht wurde, sowie die Balance zwischen den 
stilistischen und ausdrucksmäßigen Mitteln aufgegeben. An ihre Stelle trat die Betonung des Extremen 
– einerseits in Richtung auf das Virtuosenkonzert, andererseits auf die individuelle Formlösung im 
Symphonischen Konzert. Der in beiderlei Hinsicht bedeutendste Komponist, der das ganze 19. Jh. 
prägte, war Beethoven. Auf keinem Gebiet konnte der junge Beethoven so unmittelbar an Mozart 
anknüpfen wie im Konzert, d. h. vor allem im Klavierkonzert. Freilich war dies Vorbild nicht zu 
übertreffen, sondern nur auf eigene Weise fortzusetzen.“7 

 

                                                 
6 SCHERLIESS, Ref. 1, stĺpec 653-654. 
7 Tamže, stĺpec 658-659. 
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Podľa Botsteina rozhodujúci vplyv na vývoj klavírneho koncertu v 19. storočí mali inovácie v Beethovenových 
klavírnych koncertoch č. 3 – 5: 
 

„… the trajectory of the 19th-century concerto had been decisively influenced by Beethoven […] 
practically all subsequent forays into the concerto genre hark back to Beethoven’s innovations.“8 

 
V záverečnom súhrne Botstein o Beethovenovom prínose do oblasti vývoja sólového koncertu konštatuje: 

 
„In Beethoven’s piano concertos the balance between solo instrument and orchestra seemed ideal; the 
prominence given to the solo instrument as dramatic protagonist never detracted from the coherence 
and formal logic of three-movement concerto-structure with its convention of a sonata-form first 
movement, a slow song-form second movement, and either a fast rondo or modified sonata allegro 
final movement. Beethoven was a pioneer in controlling and integrating the dialogue between 
orchestra and soloist. The orchestra was not reduced to background accompaniment; the soloist was 
not primarily engaged in decorative elaboration and variation designed purely to show off technical 
proficiency.“9 

 
Beethoven je bezpochyby zavŕšiteľom tvorby Haydna a Mozarta a najvýznamnejším mostom k hudbe 19. 
storočia, pokiaľ ide o žáner symfónie, sláčikového kvarteta a klavírnej sonáty. Situácia v oblasti klavírneho 
koncertu je však zložitejšia.  
Vývoj klavírneho koncertu sa v priebehu 19. storočia uberal dvoma smermi: popri línii beethovenovského 
dramaticko-symfonického koncertu sa paralelne vyvíjala línia lyricko-virtuózneho koncertu. 
 
 
Virtuózny klavírny koncert 
 
Pre pochopenie vývinových tendencií klavírneho koncertu je potrebné uvedomiť si špecifické okolnosti jeho 
pestovania v 19. storočí. V dôsledku vzostupu kultu virtuózov sa sólový koncert po roku 1820 stal 
favorizovaným médiom pre sprostredkovanie inštrumentálnej virtuozity. Popularita virtuóznych koncertov ešte 
vzrástla po roku 1830 následkom expanzie hudobného vzdelania, rozvoja hudobného žurnalizmu 
a nástrojového vyučovania v stredných vrstvách európskej a severoamerickej populácie. Už na konci 18. 
storočia sa súčasne klavír stal najobľúbenejším nástrojom na domáce muzicírovanie a adepti vyučovania 
prirodzene vyhľadávali koncerty virtuózov. To všetko malo za následok explozívny nárast počtu verejných 
koncertov, ktoré priťahovali aj amatérov, ktorí, asi ako v 20. storočí športoví fanúšikovia, často prichádzali 
obdivovať predovšetkým schopnosť sólistu presadiť sa oproti orchestru. 
Etablovať sa ako skladateľ a interpret na poli virtuózneho koncertu sa stalo základným predpokladom kariéry 
virtuózov, ktorí si – ako už Mozart – koncerty písali pre vlastné potreby. V období na prelome 18. a 19. 
storočia takto vznikli klavírne koncerty Jana Václava Dusíka, Johanna Baptista Cramera, Ferdinanda Riesa, 
Johna Fielda, Friedricha Kalkbrennera, Johanna Nepomuka Hummela a ďalších skladateľov-interpretov. Autori 
brilantných resp. virtuóznych koncertov nadviazali na mozartovskú tradíciu, snažili sa však prispôsobiť 
zmeneným technologickým a sociokultúrnym podmienkam. Pokiaľ antropologický model mozartovského 
koncertu Koch metaforicky postihol na základe pripodobnenia sólistu k hrdinovi antickej tragédie, ktorý svoje 
city a pocity nevyjadruje priamo voči publiku, ale voči chóru (orchestru) a ktorý sa tak priamym spôsobom 
spolupodieľa na vytváraní deja, jeho významu a výrazu, pripodobnil Carl Czerny 1846 pozíciu sólistu v rámci 
virtuózno-brilantného koncertu k rečníkovi, ktorý prehovára priamo k zhromaždeniu, a preto  
 

„... ganz anders sprechen muss, als Jemand, der nur mit einer oder mit einigen Personen ein ruhiges 
Gespräch führt.“10 

  
Za čias svojho života patril Johann Nepomuk Hummel k najpopulárnejším skladateľom a klavírnym virtuózom. 
V roku 1786 sa Hummel ako zázračný talent vo veku osem rokov stal Mozartovým žiakom a v jeho 

                                                 
8 BOTSTEIN, Ref. 1, s. 251. 
9 Tamže. 
10 CALELLA, Michel: Für den Kenner und die Menge: Hummels Klavierkonzerte zwischen klassischer Tradition und virtuoser 

Selbstinszenierung. In: GERHARD, Anselm – LÜTTEKEN, Laurenz (eds.): Zwischen Klassik und Klassizismus. Johann Nepomuk Hummel in 
Wien und Weimar. Kolloqium im Goethe-Museum Düsseldorf 2000. Kassel : Bärenreiter, 2003, s. 71. 
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domácnosti strávil následne dva roky. Mozart mal rozhodujúci vplyv na formovanie Hummela ako skladateľa 
a jeho fenomenálnej pianistickej invencie. Na Mozartovu radu podnikol Hummel spolu so svojím otcom 
v rokoch 1788 – 1793 koncertnú cestu, ktorá odštartovala jeho hviezdnu kariéru „cestujúceho virtuóza“. 
Hummel výrazne obohatil repertoár klavírno-technických prostriedkov, resp. figúr založených na rozkladoch 
akordov a stupnicových behoch.11  
 
Koncerty virtuózov sa konali vo veľkých koncertných sálach, príp. divadlách – v tomto prípade býval klavír 
väčšinou umiestnený na javisku a orchester „v jame“ – vtedajší klavírni virtuózi sa teda chceli podobať 
operným hviezdam.12 
Program obsahoval vokálne i inštrumentálne diela v rozmanitých obsadeniach. Dôležitý bol virtuózny 
charakter resp. rozmer interpretovaných skladieb. Typický virtuózny koncert sa začínal opernou ouvertúrou 
alebo 1. časťou nejakej symfónie; nasledoval koncert (ktorého autorom mal byť podľa možnosti samotný 
„cestujúci virtuóz“), po prvej časti prerušený krátkou skladbou (buď opernou áriou alebo brilantnou 
inštrumentálnou skladbou). Druhá časť koncertu sa začínala obyčajne inou skladbou virtuózneho charakteru 
(variáciami alebo potpourri), potom sa predstavili ďalší vokálni alebo inštrumentálni sólisti, na záver vystúpil 
opätovne sólista koncertu, ktorý improvizoval na témy zadané publikom.13  
O tom, že tento model bol aktuálny ešte aj za čias Chopinovej mladosti, svedčí napríklad nasledujúca 
referencia o jeho koncerte 11. októbra 1830:  
 

„… he invited two colleagues from the Conservatory, the young, talented vocalists Gladkowska and 
Wolkow, to share the concert with him. The program opened with a symphony by Goerner, followed 
by the Allegro from Chopin’s Concerto in E minor. After the Allegro, Wolkow sang an aria with a chorus 
by Soliva (conducted by the composer), and then Chopin played the next two movements of his 
concerto. The second part opened with Rossini’s Ouverture to Guillaume Tell, followed by an exquisite 
performance of the cavatina ‘Oh quante lagrime per te versai’ from La donna del Lago by Konstancja 
Gladkowska. Fryderyk closed the concert with his Fantasia on Polish Themes op. 13.“14 

 
Tento typ hudobných produkcií, ktorý sa v priebehu 19. storočia stal jednou z ústredných foriem pestovania 
hudobnej kultúry, priniesol prirodzene určitý rozpor medzi vkusom publika, ktoré vyhľadávalo zábavnú 
virtuozitu, a zámermi niektorých skladateľov, ktorí boli orientovaní na dosiahnutie vyšších umeleckých hodnôt.  
Vyhranená nadvláda sólistu v klavírnych koncertoch tohto obdobia sa už koncom 18. storočia stala 
predmetom kritiky a príčinou obviňovania z triviálnosti. Negatívne stanovisko voči virtuóznemu koncertu 
zastáva Robert Schumann v recenzii Kalkbrennerovho koncertu, kde dokonca vyslovuje podozrenie, že autor 
najskôr skomponoval sólový part a až dodatočne pripísal orchestrálne vstupy. 
V roku 1880 podotýka August Reissmann, vydavateľ rešpektovaného a populárneho viaczväzkového 
Musikalisches Conversations-Lexikon, že všeobecne rozšírené „zneužívanie“ formy koncertu je prekážkou 
šírenia „vycibreného estetického vkusu“ hudobného publika.15 Rezervovaný postoj voči virtuóznym klavírnym 
koncertom pretrváva dodnes, ako na to upozornil Michele Calella vo svojej štúdii venovanej Hummelovým 
klavírnym koncertom. Súčasne sa však dožaduje adekvátnejšieho prístupu, ktorý by zohľadňoval aj iné než 
len výlučne imanentne-hudobné a kompozično-technické dimenzie žánru:  
 

„Der Respekt, der diesen Werken gezollt wird, ist jedoch nicht frei von jener Mischung aus 
Zurückhaltung und Misstrauen, mit der musikalische Phänomene behandelt werden, in denen die 
virtuose Darbietung eine zentralle Rolle spielt. Diese Sachlage hängt nicht zuletzt damit zusammen, 
dass man auch bei den pietätsvollsten Annäherungen an das Klavierkonzert die Virtuosität 
hauptsächlich als Entschuldigung für angebliche kompositorische Schwächen und wenig als 
konstitutives Element des Genres betrachtet. Die ausschliesslich werkimmanente, satzanalytische 
Perspektive sowie die damit zusammenhängende Ausschaltung der sozialen, performativen, ritualen 
Dimension der Gattung – ein Ansatz, der einen grossen Teil der einschlägigen Forschung 
charakterisiert – haben dafür gesorgt, dass das Klavierkonzert des frühen 19. Jahrhunderts – nicht 

                                                 
11 BULA, Karol: Über die Bedeutung Johann Nepomuk Hummels kompositorisch-technischen Errungenschaften für die Gestaltung des 

Klavierstils von F. Chopin. In: JUNG, Hans Rudolf: Bericht der wissenschaftlichen Konferenz aus Anlass des 200. Geburtstages Johann 
Nepomuk Hummels am 18. November 1978 in Weimar. Weimar : Druckhaus Weimar, s. 41. 

12 CALELLA, Ref. 10, s. 85.  
13 GOLDBERG, Halina: Music in Chopin’s Warsaw. New York : Oxford University Press, 2008, s. 273-274. 
14 Tamže s. 287-288. 
15 BOTSTEIN, Ref. 1, s. 251. 
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viel anders als die italienische Oper des 18. und frühen 19. Jahrhunderts – als Moment eines 
ästhetischen Verfalls seinen Platz in der Musikgeschichte gefunden hat.“16  

 
V reflexii koncertov raného 19. storočia je tak možné pozorovať analógie k reflexii opernej tvorby tohto 
obdobia, v rámci ktorej sa v súvislosti s Gluckovým dielom etabloval pojem „reformy“. V určitej paralele 
k výskumom na poli opery konštatuje Hans Engels 1927 v Die Entwicklung des deutschen Klavierkonzertes 
von Mozart bis Liszt reformy aj v oblasti klavírneho koncertu, konkrétne emancipáciu symfonického koncertu 
oproti virtuóznemu, v rámci ktorej sa podarilo obmedziť nadvládu sólového nástroja pociťovanú ako deficit 
v prospech dôkladnejšieho vybalansovania a integrácie klavíra do orchestra. Tento krok, ku ktorému došlo 
v dielach Charlesa Litolffa (Concerto symphonique, klavírny koncert č. 3 op. 45 z roku 1846) a Franza Liszta, 
podľa Engelsa umožnil nanovo definovať virtuozitu v zmysle kategórií „imanencie hudobného diela“.17 
 
Symfonický klavírny koncert 
 
V polovici 30. rokov 19. storočia, keď boli virtuózne koncerty nesmierne populárne, sa Robert Schumann stal 
hlavným hovorcom reakčného hnutia orientovaného proti antibeethovenovskému využívaniu koncertu ako 
exhibícii prázdnej a oslnivej formálnej rétoriky. Namiesto obyčajných pasáží požadoval Schumann „slobodné 
a poetické“ využitie možností sólového nástroja pri spracúvaní exponovaného materiálu. Bravúrne sólové 
epizódy a figurácie považoval za oprávnené jedine  vtedy, ak boli vnútorne inšpirované a stimulovali dobrý 
vkus.18 V recenzii klavírnych koncertov Moschelesa (op. 93) a Mendelssohna (op. 40) z roku 1839 sa dožaduje 
zrovnoprávnenia sólovej a orchestrálnej zložky:  
 

„Jistě by to byla ztráta, kdyby klavírní koncerty s orchestrem úplně vymizely; naproti tomu sotva 
můžeme odporovat klavíristům, když říkají: ‚Nepotřebujeme žádnou výpomoc, náš nástroj působí 
nejúplněji sám.‘ Musíme tedy klidně čekat na ducha, který nám ukáže novým skvělým způsobem, jak 
spojit orchestr s klavírem tak, aby vládce klavíru mohl rozvinout bohatství svého nástroje a svého 
umění a aby orchestr jen nepřihlížel, nýbrž svým různotvárným charakterem učinil scénu ještě 
umělečtější.“19 

  
Za príkladný vzor typu klavírneho koncertu, v ktorom je vzťah sóla a tutti vyvážený, sa považuje Schumannov 
Koncert pre klavír a orchester a mol op. 54 (1845), ktorého 1. časť vo fantazijnej forme, koncipovaná 
pôvodne ako samostatná skladba, je založená skôr na motivicko-tematických transformáciách východiskového 
motta a témy než na sonátovej forme. Kritika z decembra 1845 vyzdvihuje:  
 

„… das Werk vermeidet die gewöhnliche Monotonie der Gattung glücklich und läßt der vollständig 
obligaten, mit großer Liebe und Sorgfalt gearbeiteten Orchesterpartie, ohne den Eindruck der 
Pianoleistung zu beinträchtigen, ihr volles Recht widerfahren und weiß beiden Theilen ihre 
Selbständigkeit in schöner Verbindung zu wahren.“20  

 
Dôsledným pokračovateľom v „antivirtuózne“ orientovanej línii vývoja klavírneho koncertu sa stal 
predovšetkým Brahms. Už jeho Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol op. 15 (1854 – 1858) zodpovedá 
nárokom kladeným na symfonické dielo, pričom sólista je integrovaný do celkového procesuálneho vývoja 
diela bez toho, žo by bravúrne dominoval svojím virtuóznym a brilantným prejavom. Ešte dôslednejšie 
rozvinul Brahms symfonickú koncepciu v štvorčasťovom Koncerte pre klavír a orchester č. 2 B dur op. 83 
(1878 – 1881), ktorý na spôsob symfónie zahŕňa aj scherzo.  
Napriek názorom Schumanna a väčšiny odbornej kritiky aj v druhej polovici 19. storočia skladatelia-virtuózi 
neprestali písať koncerty „šité na mieru“ svojich vlastných pianistických dispozícií, ako napríklad Anton 
Rubinstein, Moritz Moszkowski, Ferdinand Hiller a ďalší. V dôsledku rozmachu výroby klavírov začali popredné 
firmy sponzorovať koncertné turné slávnych klavírnych virtuózov, napríklad americké turné Hansa von Bülowa 
(ktorý tak v roku 1875 premiéroval Čajkovského Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol op. 23 v Bostone) 

                                                 
16 CALELLA, Ref. 10, s. 69-70. 
17 Tamže, s. 70. 
18 SCHERLIESS, Ref. 1, s. 668. 
19 SCHUMANN, Robert: O hudbě a hudebnících. Praha : SNKLHU, 1960, s. 293. 
20 SCHERLIESS, Ref. 1, s. 668. 
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a Antona Rubinsteina, sponzorované firmami Chickering, Steinway a Bösendorfer.21 Medzi najpopulárnejšie 
a najuznávanejšie koncerty na sklonku 19. storočia patril Griegov Koncert pre klavír a orchoester a mol op. 16 
(1868) a Čajkovského Koncert pre klavír a orchester b mol op. 23 (1874).22  
 
 
Klavírne koncerty 19. storočia 
 
Rozštiepenie na dve protichodne orientované línie vo vývoji klavírneho koncertu, ktoré sa začalo reflektovať 
v 1. polovici 19. storočia, nemalo zásadný vplyv na aktuálnu tvorbu, ktorá väčšinou predstavovala určitú 
kombináciu virtuózneho a symfonického typu.  
Okolo roku 1810 sa narodila generácia „raných“ resp. „lyrických“ romantikov, ktorých klavírne koncerty dnes 
patria k pilierom klasického repertoáru: Fryderyk Chopin, Robert Schumann a Franz Liszt. Ich diela sú 
významne zaviazané nielen Beethovenovi, ale aj Hummelovi. 
Hummelove koncerty pre klavír a orchester a mol op. 85 a h mol op. 89 sa krátko po svojom vzniku (1816 
a 1819) stali veľmi populárnymi. Koncert op. 85 patril k najslávnejším kompozíciám svojho druhu vôbec, 
s ktorými ako koncertní klaviristi debutovali Liszt, Clara Schumannová a desiatky ďalších klavírnych virtuózov 
19. storočia.  
Chopin považoval Hummelove kompozície za „kľúč“ k umeniu hry na klavíri;23 niektorý z Hummelových 
koncertov pre klavír a orchester vo Varšave verejne interpretoval ako trinásťročný už v roku 1823.24 Hoci 
Hummelova hudba po jeho smrti stratila na popularite, Chopin si o ňom zachoval vysokú mienku, ako o tom 
svedčí jeho výrok z roku 1842, päť rokov po Hummelovej smrti, v ktorom konštatuje, že „Mozart, Beethoven 
a Hummel sú majstrami, ktorých všetci uznávame.“25  
 
 
Genéza vývoja Hummelových klavírnych koncertov 
 
Hummel je autorom deviatich kompozícií koncertantného charakteru pre klavír a orchester, ktoré vznikli 
v rokoch 1790 – 1833 (z nich op. 73 je prepracovaním koncertu pre mandolínu a orchester). Oficiálne 
Hummela považujeme za autora piatich klavírnych koncertov.26  
 

číslovanie / opus tónina dátum vzniku tlačou vyšlo oficiálna 
periodizácia 

S 4 (WoO 24) A dur 1790e roky    

S 5 (WoO 24 a)  A dur  1790e roky?   

op. 34(a) (36) C dur   cca 1810  

op. 110 E dur  1814 1826 4 

op. 73  G dur   cca 1816  1 

op. 85  a mol  cca 1816  cca 1821  2 

op. 89  h mol  1819  cca 1821  3 

op. 113  As dur  1827 1830 5 

op. post. 1  F dur 1833 1839  
 
Prvé dva koncerty, ktoré neboli vydané tlačou, bezprostredne nadväzujú na Mozarta. Ďalšie koncerty 
nadväzujú na Mozarta skôr formálne: ide o trojčasťové kompozície, pričom úvodná časť je napísaná 
v sonátovej forme (expozícia – rozvedenie – repríza), príp., v zmysle dobovej terminológie, sa vnútorne člení 
na tri sóla, ktoré sú rámcované pomalým úvodným ritornelom, jedným alebo dvomi ritornelmi v strednom 

                                                 
21 BOTSTEIN, Ref. 1, s. 253. 
22 Tamže, s. 254. 
23 BULA, Ref. 11, s. 39-48. 
24 GOLDBERG, Ref. 13, s. 262. 
25 KROLL, Mark: Johann Nepomuk Hummel. A Musician’s Life and World. Langham; Maryland : The Scarecrow Press, 2007, s. 311. 
26 Základ periodizácie je prevzatý z CALELLA, Ref. 10, s. 72. Vzhľadom na to, že prvé dva „mozartovské“ koncerty sa nečíslujú, lebo Hummel 

si neželal ich uverejnenie, a aj preto, že niektoré z uvedených kompozícií sú skôr variáciami, číslovať sa zvykne len päť Hummelových 
koncertantných kompozícií pre klavír a orchester – toto dnes bežné číslovanie koncertov som doplnila v poslednom stĺpci („oficiálna 
periodizácia“).  
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diele a záverečným ritornelom. Druhá časť je obyčajne v pomalom tempe a trojdielnej forme. Záverečná časť 
má formu ronda. 
V Koncerte pre klavír a orchester E dur op. 110 z roku 1814 Hummel stupňuje technické požiadavky na 
sólistu, pričom v inštrumentácii je zreteľná inšpirácia Beethovenom, nakoľko v procesoch motivicko-
tematického rozvíjania sa významne uplatňujú dychové nástroje a v oblasti orchestrálnej expozície aj 
tympany. Beethovena, konkrétne pomalú časť jeho Koncertu pre husle a orchester D dur op. 61, pripomína aj 
dikcia vedľajšej témy (Príklad č. 1). 
 
 Príklad č. 1: Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester E dur, op. 110, prvá časť 
 
Orchester v tomto koncerte je v porovnaní s Beethovenom síce trochu v pozadí, so sólistom však vedie 
neustály dialóg a aj v primárne sólových pasážach je často rovnocenným nositeľom závažného tematického 
materiálu. Zreteľná je aj ambícia zjednotiť dielo na základe štrukturálnych súvislostí, vrátane virtuóznych 
úsekov skladby. 
Koncert pre klavír a orchester a mol op. 85 z roku 1816 prináša zásadnú zmenu v charaktere Hummelových 
klavírnych koncertov.  
Hummel tu rozvíja najsilnejšiu stránku svojej invencie, ktorú predstavuje jeho umenie ornamentácie, variácie 
a neobyčajná vynachádzavosť v technicky náročných pasážach. Pritom zužitkováva jednak podnety techniky 
belcanto, dominujúcej v opere na sklonku 18. a začiatku 19. storočia, ako aj svoje fenomenálne pianistické 
dispozície a invenciu.  
Princíp belcanta vo vokálnej hudbe sa uplatnil predovšetkým v rámci árií da capo, keď sólista melodickú líniu 
v rámci reprízového úseku obohacoval mnohými improvizovanými ozdobami.  
Táto maniera sa v priebehu 18. storočia udomácnila aj v rámci predvádzania reprízových foriem 
inštrumentálnej hudby. Hummel, ktorý bol v umení klavírneho prednesu Mozartovým žiakom, rozvinul jeho 
impulzy. Čo bolo za Mozartových čias skôr improvizovanou manierou, včlenil Hummel do faktúry svojich diel 
ako fixnú súčasť notového textu, takže interpretačné maniery pozdvihol na úroveň kompozično-technickej 
inovácie. V rýchlych virtuózno-brilantných úsekoch syntetizoval Hummel variačné a ornamentálne techniky 
rozvinuté v rámci umenia belcanto s typickými pianistickými figúrami a vzorcami. Hummel tak výrazne 
obohatil repertoár klavírno-technických prostriedkov, resp. figúr založených na rozkladoch akordov a stupníc. 
Túto škálu rozšíril o pasážové dvojhmaty v paralelných terciách, sextách, oktávach a decimách na báze 
diatonickej a chromatickej stupnice, v rámci menších plôch aj o akordické „viachmaty“, rýchle sledy lomených 
tercií, sext, oktáv, decím atď. Tieto pasáže často zahŕňajú aj vedľajšie, t. j. neakordické resp. nedoškálne 
tóny, na základe čoho Hummel dosahuje zaujímavé zvukové a farebné efekty, na čo nadviazal Chopin, Liszt 
a ďalšie generácie skladateľov. V kantabilných úsekoch a v idiomatike lyrických tém uplatnil Hummel 
v intenciách techniky belcanto v klavírnej melodike špecifický spôsob ornamentácie s mnohými prírazmi, 
obalmi, fioritúrami, arpeggiami, stupnicovými výsekmi na báze diatoniky a chromatiky a ďalšími figuráciami, 
ktoré okrúžujú, príp. sprostredkujú melodické prechody medzi opornými akordickými tónmi melódie, 
vytvárajú rytmicky nepravidelné skupinky nôt a vyznačujú sa improvizačným charakterom.  
Kontrastná téma lyricko-kantabilného charakteru prednášaná sólistom v op. 85 tak predstavuje zreteľný 
štýlový kontrast oproti „symfonickému“ charakteru tematických úsekov prednášaných orchestrom. Podobný 
kontrast uplatňuje Hummel aj v orchestrálnej expozícii Koncertu pre klavír a orchester op. 89 h mol. Využitie 
operných elementov a poňatie výstupov sólistu ako napodobenie vstupov operných protagonistov bolo bežné 
už v Mozartových klavírnych koncertoch. Aj protipostavenie štýlovo kontrastných tém, ktoré Dahlhaus 
symbolicky typizuje ako „Beethoven“ a „Rossini“, bolo charakteristické pre štýlový dualizmus hudby v 19. 
storočí všeobecne. Hummel však zásadne vyhrotil diskrepanciu medzi štýlom inštrumentálnej hudby a štýlom 
talianskej opery. 
Tento radikálny štylistický dualizmus sa výrazne uplatňuje v úvode 1. časti op. 85, kde sa objavuje krátky 
virtuózny a bravúrny úvod klavíra, ktorého funkciou je upútať pozornosť poslucháčov na vstup sólistu do 
hudobného diania (pozri Príklad č. 4).  
Hoci podľa Calellu úvodná téma sólového klavíra (pozri Príklad č. 6) nezanecháva „ani stopu po úvodnej 
hlavnej myšlienke,“27 ich štrukturálna podstata je rovnaká: v oboch prípadoch ide o nastolenie kadencie 
v hlavnej tónine; melodická kostra predstavuje vlnovitý vzostup a následný zostup na báze tónov rozloženého 
kvintakordu toniky, ktorý ako vrchol dosahuje tón f, t. j. sextu, od ktorej vzápätí klesá na kvintu (toto 

                                                 
27 CALELLA, Ref. 10, s. 78. 



PhD. doc. Markéta Štefková, PhD. 

Text do vedeckej monografie, vydanej VŠMU v rámci projektu Accentus Musicalis.                                                                       10 

  

poltónové vychýlenie sa v intenciách hudobnej rétoriky chápe ako uplatnenie rétorickej figúry utrpenia resp. 
vášne, pathopoeia). Medzi „rečou“ orchestra a „rečou“ klavíra je však zásadný štýlový rozdiel. Orchester je 
výrazovo a charakterovo umiernený: melodické stúpanie a klesanie prebieha v rámci jednej oktávy; zostupná 
fáza po tónoch tonického kvintakordu v t. 4 – 5 je uzavretá konvenčným prieťahom k dominantnej tercii a v t. 
8 – 9 na báze chromatického zostupného sledu prieťahom k tonickej tercii. Vstup klavíra, ktorý po doznení 
orchestrálneho tutti-vrcholu nastupuje v kontrastnom piane, je naproti tomu až divadelne patetický: 
s orchestrálnym úvodom kontrastuje na základe tendencie k chromatizácii a fantazijnej gestike: tri stúpajúce 
vlny dosahujú rozpätie takmer štyroch oktáv. Vzostupná fáza je dramatickejšia, nakoľko línia krokov 
stúpajúcich po tónoch rozložených akordov je zvýraznená smernými tónmi (t. 1 – 3), chromatickými prírazmi 
(t. 5 – 8) a napokon „prírazmi“ v podobe dvoch akordických tónov (t. 9 – 11). Intenzita vrcholov je umocnená 
melodickými ozdobami v podobe obalových figúr, trilkov a oktávových prírazov. V duchu vystupňovania 
pôsobivosti sa nesú aj zostupné melodické frázy: prvá sa po dosiahnutí vrcholu „zrúti“ na báze zmenšeného 
septakordu resp. dominanty (t. 4); podobne druhý vrchol na báze dominanty sa po fixovaní tónu e3 
„prepadne“ o oktávu nižšie (t. 8), čím vzniká neorganická prerývka, trhlina; tento efekt ešte vystupňuje 
následný vpád neapolského sextakordu (namiesto očakávanej toniky) vo forte, ktorý ústi do kadencie, kde 
emfatický charakter melodickej línie umocňujú oktávové prírazy a exklamácie.  
Na základe štvordobého metra má úvodná časť op. 85 charakter klasického, miestami až pochodového allegra 
(čo sa najzreteľnejšie uplatňuje v orchestrálnej expozícii kontrastnej témy s charakterom „vojenského 
pochodu“, aké v čase Hummelovej mladosti komponovali skladatelia v Bratislave28). Trojdobé metrum 
prepožičiava 1. časti op. 89 celkovo lyrickejší, vznešeno-tanečný charakter, ktorý predznamenáva atmosféru 
Chopinových klavírnych koncertov. Aj vstup klavíra v 1. časti op. 89 prináša radikálny štýlový dualizmus, hoci 
stratégia, ktorú Hummel uplatňuje, sa zásadne líši od op. 85: po úvodnom orchestrálnom vstupe v  dynamike 
pp, ktorého charakter tentoraz pripomína skôr Beethovena než Mozarta, nastupuje téma lyricko-kantabilného 
charakteru (pozri Príklad č. 16), ktorej dikcia sa opäť zásadne líši od reči orchestra. 
  
Už v op. 110 nachádza Calella využitie kompozičnej techniky, ktorá pripomína súdobé operné ansámble.  
Príklad č. 2: Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester E dur, op. 110, prvá časť 
 
 
 
 
 
Klavír opakuje stúpajúce a klesajúce, navzájom rytmicky a sadzobne kontrastné motívy, posúvané na 
diatonickej a chromatickej báze nad jednoduchým harmonickým základom, ktorý sa zväčša pohybuje medzi 
dominantou a tonikou. 
Tak v lyricko-kantabilných, ako aj virtuózno-bravúrnych pasážach op. 85 orchester výrazne ustupuje do 
pozadia. Virtuózny charakter koncertu je vystupňovaný aj zásluhou toho, že Hummel sa materiál nesnaží 
zjednotiť na báze nejakého štrukturálno-tematického východiska tak ako ešte v op. 110 a dáva priestor skôr 
rozmanitosti pianistických figúr. Ich paleta je širšia, stupňuje sa náročnosť dvojhmatových pasáží a skokov, 
rozmach rozložených akordov a pod.  
Štýlová zmena je citeľná aj v ďalších častiach op. 85. V pomalej časti Hummel síce zostáva verný princípu 
ozdobovanej melódie, ale aj tu je zreteľný vplyv opery. Rozložené akordy v triolovom pohybe prepožičiavajú 
tejto časti charakter opernej kavatíny; unikátne využitie štyroch lesných rohov ako sprievodu pomalej časti 
v op. 89 predznamenáva atmosféru „lesných scén“ z Weberovho Čarostrelca. Vo finálnych častiach je 
melodika klasického ronda nahradená kvázi-ľudovými tanečnými melódiami, čo im prepožičiava špecifický 
„couleur locale“, ktoré boli v tom čase obľúbené v kompozícii klavírnych rond. 
Štylistická zmena v koncepcii Hummelových klavírnych koncertov formovala následne faktúru nielen jeho 
vlastných diel, ale aj žánru klavírneho koncertu ako takého. Na základe ďalekosiahlej štýlovej diskrepancie 
medzi tradične koncipovanou orchestrálnou zložkou a inovatívne koncipovanou sólovou zložkou sa Hummel 
zásadne vzdialil od predobrazu Mozarta, a predovšetkým Beethovena.  
Dôvody, ktoré ho viedli k zmene kompozičného štýlu, objasňuje sám Hummel v liste z 22. mája 1826 
Josephovi Sonnleithnerovi, v ktorom najskôr zhŕňa najvýznamnejšie skúsenosti nadobudnuté v procese 

                                                 
28 Pozri MÚDRA, Darina: Komponisten in Preßburg/Bratislava – zu Zeiten der Kindheit und Jugend von J. N. Hummel. In: ŠTEFKOVÁ, Markéta 

(ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von J. N. Hummel am 30. –
 31. Mai 2008 in Bratislava. Bratislava : Divis – Slovakia, 2009, s. 11-22. 
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dovtedajšieho vzdelania štúdiom u Mozarta a Salieriho, v rámci koncertných ciest so svojím otcom. V rokoch 
1794 – 1814 sa však rozhodol nevystupovať ďalej koncertne,  
 

„... da theils innere, theils äußere Verhältnisse im Wege standen, andererseits ich auch nach und nach 
die Lust dazu verloren hatte.“29  

 
V roku 1814 sa Hummel rozhodol vrátiť na koncertné pódiá, pričom koncert op. 110 (premiérovaný v roku 
1816) skomponoval práve pri príležitosti tohto svojho „comebacku“. Inšpirácie Beethovenovou poetikou, ktorý 
svoj posledný klavírny koncert skomponoval v rokoch 1808 – 1809, mali podľa Calellu ten význam, že sa 
Hummel na viedenskej hudobnej scéne chcel presadiť nielen ako Mozartov žiak, ale aj ako dedič 
Beethovenovských tradícií. 
Rok 1816 priniesol ďalšie zmeny v Hummelovom živote: 
 

„Endlich 1816, nachdem die Kriegszeiten verschwunden waren, erwachte auch das Verlangen in mir, 
wieder einmal in die Welt hinauszutreten. Ich machte eine Kunstreise nach Prag, Dresden, Leipzig, 
Berlin und Breslau, und ward überall mit so viel Liebe, Achtung und Auszeichnung empfangen, daß ich 
mir vornahm auch nach England zu gehen, und mich dort auf eine Reihe von Jahren zu fixieren.“30  

 
Udalosti tohto roku mali pozitívny vplyv nielen na Hummelove životné osudy, ale aj na koncertný život 
v ranom 19. storočí: nastolenie mieru a zasadanie Viedenského kongresu priniesli so sebou podporu cirkulácie 
cestujúcich virtuózov po Európe. Úspechy, ktoré Hummel zožal na svojich turné, v ňom prebudili túžbu 
presadiť sa ako virtuóz aj v Londýne, bašte klavírnej virtuozity. Hoci tento zámer napokon nerealizoval, 
nakoľko medzičasom reflektoval na ponuku zastávať miesto kapelníka würtemberského kráľovského orchestra 
v Stuttgarte a od roku 1819 veľkokniežacieho orchestra vo Weimare, kde ako slávny, uznávaný a bohatý 
skladateľ, dirigent, klavírny virtuóz a učiteľ strávil posledných osemnásť rokov svojho života, udalosti po roku 
1816 boli významným motivačným faktorom v zmene štýlovej orientácie Hummelovej tvorby, výrazne 
reprezentovanej práve jeho klavírnymi koncertmi op. 85 a 89. Zásadnú úlohu pritom zohralo aj zdokonalenie 
mechaniky kladivkového klavíra.  
Tak ako pred ním Jana Ladislava Dusíka a Johna Fielda, aj Hummela viedla v procese vyhraňovania 
definitívnej podoby jeho klavírnych koncertov ambícia urobiť medzinárodnú kariéru a dospieť k takej forme, 
ktorá by bola šitá na mieru jeho technickým schopnostiam a umožnila mu rýchly kariérny vzostup.  
Pritom si však musel svoje sily merať s nerovnou konkurenciou.  
Ako už bolo uvedené vyššie, v rámci produkcií, ktoré do dejín hudby vošli pod menom „virtuózny koncert“, sa 
inštrumentálni virtuózi museli uplatniť ako rovnocenní partneri po boku operných spevákov, ktorí za čias 
Hummelovho života mali už takmer 200 rokov najvyšší status v ekonomickej hierarchii vtedajšieho hudobného 
sveta. V tejto súvislosti je zaujímavá referencia Hummelovho prvého životopiscu Karla Benyovszkeho 
o koncerte, ktorý sa uskutočnil 13. októbra 1816 v Stuttgarte a v rámci ktorého sa vedľa Hummela predstavila 
renomovaná sopranistka Angelica Catalaniová. Práve na základe svojho strhujúceho úspechu získal Hummel 
od kráľa Friedricha I. angažmán ako dvorný kapelník v Stuttgarte, pričom kráľ sa súčasne vyjadril, že 
Hummelovo umenie je mu milšie než spev Catalaniovej; na margo Hummelovho vystúpenia cituje Benyovszky 
zo spomienok herca a speváka Eduarda Genasta: 
 

„Sie steht in ihrer Kunst bei weitem nicht so hoch wie Hummel in der seinen. Das ist ein Meister auf 
seinem Instrument, wie es in Europa keinen zweiten gibt!“31 

  
Koncerty raného 19. storočia predstavujú podľa Calellu hlavnú formu „sebainscenovania skladateľa ako 
klavírneho virtuóza.“32 Za účelom tohto sebainscenovania si skladatelia museli osvojiť idiómy a performatívne 
stratégie speváckych virtuózov, ktoré sa na základe technického zdokonalenia a nových možností hry na 
kladivkovom klavíri dokonca museli snažiť prekonať. To prinieslo aj zvýšené nároky na virtuozitu. Akcent na 
dôležitosť sólistu priniesol nutnosť ústupu orchestra do pozadia a požiadavku vzdať sa ideálu vyváženosti 
charakteristického pre Mozartove koncerty v prospech prezentovania virtuóznych kvalít hry sólistu.  

                                                 
29 CALELLA, Ref. 10, s. 84. 
30 Tamže. 
31 BENYOVSZKY, Karl: Johann Nepomuk Hummel: Der Mensch und Künstler. Bratislava : Eos-Verlag, 1934, s. 72-73. 
32 CALELLA, Ref. 10, s. 70. 
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Recepcia Mozartových a Beethovenových koncertov v dvadsiatych rokoch 19. storočia napomohla prehĺbenie 
povedomia o rozštiepení estetických ideálov v smerovaní „klasického“ a „virtuózneho“ koncertu. Adolf 
Bernhard Marx k tomu v roku 1825 píše: 
 

„Die Konzertgeber würden an manchen Beethovenschen und Mozartschen Klavierkonzerten mehr 
Gelegenheit haben, sich als Künstler zu bewähren, als in hunderten der schwierigsten 
Virtuosenkonzerte. Diese Benennung oder weingstens die Klassifizierung wenden Konzertisten 
bisweilen selbst an, weil sie inne werden, daß in jenen Kunstwerken [d. h. die Konzerte Mozarts und 
Beethovens] ein anderer Geist lebt, als in den Kompositionen, die für die Finger bestimmt sind.“33  

  
Táto Marxova kritika virtuózneho koncertu ozrejmuje paradigmatickú zmenu, ku ktorej v oblasti sólového 
koncertu došlo v priebehu 19. storočia: jeho modelom sa namiesto opernej árie stala symfónia.  
 To, čo v 19. storočí začalo fungovať ako korektív voči virtuóznemu koncertu, nebolo nejaké kvantitatívne 
obmedzenie rozsahu virtuozity, ale požiadavka jej integrácie do symfonicky koncipovaného diela. Redukovaný 
mal byť predovšetkým virtuózno-brilantný rozmer kompozícií, pociťovaný ako kompromis s vkusom 
„masového“ publika.  
 
 
Klavírne koncerty J. N. Hummela ako most medzi koncertmi Mozarta a Chopina 
 
Spomedzi Mozartových 25 klavírnych koncertov bezprostredné impulzy pre štylistický „prerod“ smerom 
k lyricko-romantickému koncertu mohol Hummel čerpať predovšetkým z Mozartovho Koncertu pre klavír 
a orchester d mol KV 466. Tento koncert nájdeme aj medzi tými Mozartovými klavírnymi koncertmi, ktoré 
Hummel v dvadsiatych rokoch 19. storočia aranžoval jednak pre klavír, flautu, husle, violu a violončelo (KV 
365/K6 316a, KV 456, KV 466, KV 482, KV 491, KV 503 a KV 537), ako aj pre sólový klavír (KV 466, KV 503, 
KV 365/K6 316a, KV 491, KV 537, KV 482, KV 456).34  
 
Nasledujúci príklad prináša úvod Mozartovho koncertu KV 466 v Hummelovej transkripcii:  
 
Príklad č. 3: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester d mol, KV 466, prvá časť 
 
 
 
Podľa Charlesa Rosena sa Mozart v tomto diele dostáva na hranicu klasicistického štýlu; synkopy 
kombinované s hrozivo stúpajúcim basovým motívom evokujú dojem zlej predtuchy.35 Úvod Mozartovho 
koncertu predznamenáva Hummelov op. 85:  
 
Príklad č. 4: Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 85, prvá časť 
 
Nájdeme tu rovnaký synkopický rytmus alebo vášnivo stúpajúci motív, ktorý ústi do prieťažného zlomu, 
podobne ako Mozart aj Hummel v ďalšom priebehu expozície postupne graduje; charakter romantického 
nepokoja podčiarkuje téma pozostávajúca z reťaze stúpajúcich vzdychov.  
Úvod Hummelovho koncertu predznamenáva Chopinov op. 11:  
Príklad č. 5: Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, prvá časť 
 
 
 
Súčasne v Mozartovom Koncerte pre klavír a orchester D dur KV 537 („Korunovačnom“) z neskorého obdobia 
jeho tvorby (vznikol v roku 1788, t. j. v období Hummelovho pobytu u Mozarta) zohráva významnú úlohu 
prvok virtuozity, čím Mozart podľa Charlesa Rosena predznamenáva poetiku „raného či protoromantického 
štýlu Hummela a Webera.“  

                                                 
33 Cit. podľa CALELLA, Ref. 10, s. 86. 
34 KROLL, Ref. 23, s. 320.  
35 ROSEN, Charles: Klasicizmus. Haydn, Mozart, Beeethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005, s. 224-225. 
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Takisto bezprostredne ako Hummel vo svojich klavírnych koncertoch nadviazal na Mozarta, nadviazal Chopin 
vo svojich klavírnych koncertoch na Hummela.  
Chopin Hummela uctieval najväčšmi spomedzi čelných predstaviteľov generácie „raného romantizmu“. Bol 
dôkladne oboznámený s Hummelovou klavírnou školou36 a považoval Hummela za „najerudovanejšieho“ 
v oblasti zásad prstokladovej systematiky,37 ktoré sám uplatňoval a ďalej rozvíjal. Dielo Hummela považoval 
Chopin spolu s dielom J. S. Bacha za „kľúč k umeniu klavírnej hry“38 a jeho skladby – tak inštruktívne ako aj 
prednesové – boli neoddeliteľnou súčasťou kmeňového repertoáru, ktorý dával hrať svojim žiakom.39  
Podľa Fredericka Nieksa  
 

„Hummel, Field and Moscheles were the pianoforte composers who seem to have given Chopin most 
satisfaction. Mozart and Beethoven were his gods, but these were his friends. Gutmann informed me 
that Chopin was particularly fond of Hummel; Liszt writes that Hummel was one of the composers 
Chopin played again and again with the greatest pleasure; and from Mikuli we learn that of Hummel’s 
compositions his master liked best the Fantasia, the Septet, and the Concertos.“40 
  

Hummelove diela sa za čias Chopinovej mladosti často uvádzali vo Varšave. V roku 1828, keď Hummel 
v rámci koncertného turné účinkoval aj vo Varšave, sa obaja skladatelia zoznámili osobne – od tohto 
momentu sa datuje ich vzájomné priateľstvo. Chopin bol prítomný aj na ďalších Hummelových koncertoch v 
roku 1829.41 Chopinove klavírne koncerty e mol op. 11 (1830) a f mol op. 21 (1829), predstavujúce vrchol 
jeho raného tvorivého obdobia, vznikli bezprostredne po tejto Hummelovej návšteve42 a vykazujú mnohé 
styčné body s Hummelovými koncertmi op. 85 a op. 89, hlavne pokiaľ ide o štylistické výdobytky v oblasti 
lyricko-kantabilných a virtuóznych pasáží. Podobne ako Hummel ani Chopin zámerne nevyužíval naplno 
možnosti orchestra a nesnažil sa o zrovnoprávnenie sólistu s orchestrom;43 analógie nájdeme aj v koncepcii 
hudobnej formy úvodných častí (predznamenanej v Mozartovom Korunovačnom koncerte), ktorých priebeh 
síce formálne zodpovedá schéme sonátovej formy, podstatou však nie je dramatická konfrontácia dvoch 
kontrastných tém, ale striedanie tematických úsekov s brilantno-virtuóznymi epizódami.  
V tomto duchu je vybudovaná aj sólová expozícia nielen Hummelovho a Chopinovho, ale aj ďalších slávnych 
romantických koncertov, napríklad Schumannovho a Griegovho (oba v tónine a mol). 
Nasledujúce príklady prinášajú začiatok sólovej expozície Hummelovho op. 85 a Chopinovho op. 11. Obe 
vychádzajú z rovnakého modelu: 
1)  virtuózny vstup sólistu, založený na akordických rozkladoch obohatených o smerné tóny; 
2)  hlavná téma;  
3)  prvá virtuózna epizóda.  
(Z Hummelovej expozície citujem aj pokračovanie, t. j. kantabilnú tému v a mol, druhú virtuóznu epizódu, 
kontrastnú tému v C dur.) 
 
Príklad č. 6: Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 85, prvá časť 
 
 
 
 
Príklad č. 7: Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, prvá časť 
 
Mimoriadnu príbuznosť vykazuje predovšetkým Hummelova „kantabilná“ téma so Chopinovou „hlavnou“ 
témou – emfaticko-lyrická kantiléna s výrazne chromatickou dikciou, rapsodicky zvrásnená rytmicky 
uvoľnenými ozdobami nad akordmi rozvibrovanými v osminovom pohybe. Calella upozorňuje aj na príbuznosť 

                                                 
36 HUMMEL, Johann Nepomuk: Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, vom ersten Elementar-Unterrichte an 

bis zur vollkommensten Ausbildung. Wien : Tobias Haslinger, 1828. 
37 MIĽŠTEJN, Jakov Izakovič – KREMENŠTEJNOVÁ, Berta Ljebaševna: Štúdie o Chopinovi. – Pedagogika G. G. Nejgauza (z ruštiny preložil 

Cyril Dianovský). Bratislava : Hudobné centrum, 2004, s. 76-77.  
38 BULA, Ref. 11, s. 40. 
39 MIĽŠTEJN, Ref. 36, s. 90-91. 
40 Cit. podľa: KROLL, Ref. 23, s. 311. 
41 Tamže, s. 277. 
42 KROLL, Ref. 23, s. 320. 
43 Bližšie na túto tému pozri ŠTEFKOVÁ, Markéta: Chopins Vorbild. Die Klavierkonzerte von Johann Nepomuk Hummel als Modell für Frédéric 

Chopin. In: ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. 
Geburstages von J. N. Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Bratislava : Divis – Slovakia 2009, s. 103-131.  
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týchto myšlienok s témou z Kalkbrennerovho Koncertu pre klavír a orchester d mol op. 61 (dielo vzniklo okolo 
roku 1823; Kalkbrennerovi, ktorý bol krátky čas Chopinovým učiteľom, Chopin venoval svoj op. 11). 
Príklad č. 8: Friedrich Kalkbrenner: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 61, prvá časť 
 
Okrem rovnakej dikcie majú tieto témy aj rovnaký kadenčný pôdorys s pôvabným „otáľaním“ na 
subdominante.  
Skúmaniu vplyvov a paralel medzi virtuózno-brilantnými pasážami a figuráciami v klavírnych koncertoch 
Hummela a Chopina venovala pozornosť Jordanka Palovičová, podľa ktorej Hummel figurácie najčastejšie 
umiestňoval  
 

„do oblasti dvoj- a trojčiarkovej oktávy nad mäkkými basmi a hebkým zvukom sláčikových nástrojov. 
Daný postup prepožičiava skladbe špecifickú zvonivosť. Tento timbre naplno rozvinul Chopin vo 
svojom Koncerte e mol.“44  

 
Spomedzi príkladov, na základe ktorých Palovičová dokumentuje Hummelov vplyv na Chopina, uveďme aspoň 
niekoľko:  
 
Príklad č. 9: 
spojenie virtuóznej triolovej figurácie v pravej ruke s veľkými oktávovými skokmi v ľavej ruke 
a) Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 85, prvá časť 
 
b) Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, tretia časť  
 
Príklad č. 10: 
kulminácia zavŕšená klesajúcimi chromatickými pasážami v decimách resp. terciách  
a) Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 85, tretia časť 
 
b) Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, prvá časť 
 
Príklad č. 11: 
melodický protipohyb medzi vrchným hlasom pravej ruky a ľavou rukou; hra melódie v pravej ruke je  
komplikovaná ostinátnym triolovým pulzom v strednom hlase  
a) Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester h mol, op. 89, tretia časť 
 
b) Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, tretia časť 
 
 
Palovičová upozorňuje aj na to, že Chopin sa v 2. časti op. 21 nechal inšpirovať momentom „dramatického 
vzdúvania“, ktoré sa uplatňuje na vrchole Hummelovho op. 89: 
 
Príklad č. 12: Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester h mol, op. 89, prvá časť 
 
Tento prvok, ktorý hrá významnú rolu v celej prvej časti op. 89, je azda snahou o napodobenie efektu vírenia 
tympanov; okrem Chopina (alebo azda jeho prostredníctvom?) sa týmto efektom nechal inšpirovať aj Edvard 
Grieg (príp. klavírny virtuóz Edmund Neupert, ktorý Griegovi „vypomáhal“ pri koncipovaní virtuóznych pasáží) 
v Koncerte pre klavír a orchester a mol op. 16 (1868): 
 
Príklad č. 13: Edvard Grieg: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 16, prvá časť, vrchol sólovej kadencie 
klavíra 
 
Ďalšiu príbuznosť nachádzame v rozvedení Hummelovho op. 85 a Chopinovho op. 11: opäť v protiklade 
k Beethovenovi nejde o motivicko-tematickú prácu, ani o vyhrocovanie protikladnosti alebo dramatickú 
konfrontáciu tém nastolených v expozícii, ale o ďalšiu „virtuóznu epizódu,“ ktorá sa však charakterovo líši od 
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tých expozičných: kaskády brilantných figurácií sa totiž premieňajú na lyrické zvukomalebné a farebné plochy, 
predznamenávajúce až impresionistickú zvukovosť. 
Úvodné časti oboch koncertov sa končia brilantnou kódou. Dospev, ktorý tejto kóde predchádza, vykazuje 
opäť zreteľné príbuznosti. 
Príklad č. 14: 
a) Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 85, prvá časť 
 
   
 
b) Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, prvá časť 
 
 
Ornamentmi vyšperkovaná kantiléna sa nesie nad rozloženými akordmi ľavej ruky. Z harmonického hľadiska 
je funkciou tohto úseku kadenčné upevnenie hlavnej tóniny, ktorej výrazový účinok umocňuje žalostný 
neapolský sextakord resp. frýgický akord a alterovaná mimotonálna dominanta; u Hummela rovnako ako 
u Chopina sa objavuje figúra „zrútenia“ melodickej línie, ako aj obalová figúra. 
Na ďalšie styčné momenty medzi Mozartom, Hummelom a Chopinom teraz poukážem na báze príbuznosti 
medzi pomalými časťami ich klavírnych koncertov. Je zaujímavé, že v záhlaví troch zo siedmich Mozartových 
klavírnych koncertov, ktoré Hummel aranžoval pre sólový klavír, sa na začiatku druhej časti objavuje buď 
tempový pokyn Larghetto (Koncert pre klavír a orchester c mol KV 491), alebo charakterové označenie 
Romanza (Koncert pre klavír a orchester d mol KV 466) alebo oba zároveň (Koncert pre klavír a orchester 
D dur KV 537). Spoločným znakom týchto kompozícií je kantabilita a semplice-charakter hlavnej témy, ktorá 
sa rozvíja nad sprievodom pravidelne pulzujúcim v osminových hodnotách. 
Podobne ako Larghetto z Hummelovho op. 89 má aj pomalá časť Mozartovho Koncertu KV 466 formu árie da 
capo, t. j. základnú schému ABA.  
Ako už bolo uvedené vyššie, v interpretačnej praxi na konci 18. a začiatkom 19. storočia bolo bežné pri 
návrate úvodného úseku varírovať ho. O túto interpretačnú prax sa Hummel opieral v úpravách Mozartových 
skladieb. 
 
Príklad č. 15: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester d mol, KV 466, druhá časť Romanca 
(repríza úvodného dielu, úprava J. N. Hummela) 
 
Tí, ktorí majú málo skúseností s Hummelovou hudbou, budú výsledok pravdepodobne vnímať asi ako „Mozart 
á la Chopin“.  
Hummel, ktorý Mozartove klavírne koncerty aranžoval na objednávku anglického hudobníka a vydavateľa J. R. 
Schultza, sa najskôr zdráhal upravovať diela svojho nesmrteľného učiteľa; napokon sa však o. i. Ignazom 
Moschelesom nechal nahovoriť na to, aby pridal ornamentáciu a nové kadencie a zmenil niektoré harmónie 
s ohľadom na zmenu súdobého vkusu a potrieb trhu.45 Podľa Marka Krolla tieto Hummelove úpravy majú pre 
nás dnes nevyčísliteľnú hodnotu, nakoľko 
 

„we therefore learn from these arrangements how the music of Mozart and other eighteenth-century 
composers was being performed in the 1820s.“46 

 
Charakteristické prvky lyricko-kantabilného idiómu, ktorého „objav“ sa všeobecne považuje za štylistický 
výdobytok Chopinovej poetiky, opätovne nachádzame už u Hummela:  
 
Príklad č. 16: 
a) Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester h mol, op. 89, prvá časť 
 
 
 
b) Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, prvá časť 
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Príklad č. 17: 
a) Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 85, prvá časť 
 
 
 
 
b) Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11, druhá časť 
 
 
 
Príklad č. 18: 
a) Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 85, druhá časť   
 
b) Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 2 f mol, op. 21, druhá časť 
 
V pomalých častiach svojich klavírnych koncertov sa Chopin nechal inšpirovať Hummelom hlavne pokiaľ ide 
o jeho objav premeny klavírnej ornamentiky z improvizačno-interpretačnej maniery na novú kvalitu klavírnej 
faktúry. Chopinovu nadväznosť na líniu vytýčenú Mozartom a Hummelom naznačujú aj podtituly pomalých 
častí jeho klavírnych koncertov: Romanca (op. 11) a Larghetto (op. 21).  
Larghetto zo Chopinovho op. 21 je opäť príbuzné rovnomennej časti z Hummelovho op. 89 aj v celkovej 
koncepcii: ide o formu ABA s bohato varírovanou a kolorovanou reprízou. Podobne ako obe pomalé časti 
Hummelových klavírnych koncertov sa končí aj Chopinova Romanca z op. 11 zvukomalebnými akordickými 
rozkladmi klavíra; tie sú však u Chopina len pozadím pre posledný návrat ústrednej témy. Tendencia 
k prísnejšiemu a vyhranenejšiemu vedeniu kontrapunktických línií je vo všeobecnosti znakom, ktorým sa 
Chopinova poetika odlišuje od Hummelovej.  
V Chopinových raných koncertantných opusoch badať vplyv Hummela vo využití rozsiahlych, akoby 
improvizovaných virtuóznych fioritúr – napríklad vo Variáciách ‘La ci darem la mano’ op. 2, Grande Fantaisie 
sur des airs nationaux polonais op. 13, Krakowiak op. 14. Ide o charakteristický prvok „brilantného“ 
klavírneho štýlu, ku ktorého hlavným reprezentantom Hummel patril a ktorý súvisí s preferovaním viedenskej 
klavírnej mechaniky s podstatne ľahším chodom než aký majú naše dnešné nástroje s anglickou mechanikou. 
Nakoľko Chopin preferoval nástroje s anglickou mechanikou, ornamentiku vo svojich neskorších opusoch 
redukoval, resp. integroval ornamentálne figúry do melódie ako organickú súčasť štruktúry svojich diel. 
V Chopinových klavírnych koncertoch tak už nenájdeme rozsiahle fioritúry, aké Hummel uplatňuje 
v záverečnom úseku Larghetta z op. 85 a závere stredného dielu Larghetta z op. 89.  
Príklad č. 19: Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre klavír a orchester h mol, op. 89, druhá časť 
 
Pradivo ornamentálnych arabesiek klavíra tu už nie je len čírym figuratívnym obohrávaním nejakého 
melodického útvaru či harmonického sledu, ale – v dôsledku „zlievania zvuku“, ku ktorému dochádza 
v súvislosti s diminúciou rytmických hodnôt a využitím chromatických nedoškálnych tónov – predovšetkým 
„sonoristickým“ elementom, farebným pásmom. Na základe kvalitatívnej premeny pôvodne improvizovanej 
ozdoby tak Hummel dospieva k mimoriadne originálnemu, až ezotericko-mystickému výrazovému účinku 
a súčasne objavuje v klavírnej sadzbe parameter, ktorého dispozície mali rozvinúť až ďalšie generácie 
skladateľov. 
 
 
Význam Hummela pre vývoj klavírnej hudby 19. storočia 
 
 
Hoci Hummel bol žiakom Haydna a Mozarta a významným rivalom Beethovena, charakterom svojej tvorby sa 
odklonil od tradície viedenského klasicizmu a hlavnej línie rakúsko-nemeckej hudby, nie však ako epigón 
vrcholných predstaviteľov klasicizmu alebo „Kleinmeister“, ale ako tvorca, ktorý dokázal vyťažiť zo svojej 
jedinečnej pozície a vytvoriť si nové možnosti uplatnenia, predovšetkým na poli virtuóznej klavírnej literatúry. 
Tradíciu brilantnej viedenskej klavírnej školy Hummel na základe svojej koncertnej činnosti rozšíril po celej 
Európe. Hummela je tak možné považovať za spájajúci článok, most medzi Mozartom a Chopinom, ktorý 



PhD. doc. Markéta Štefková, PhD. 

Text do vedeckej monografie, vydanej VŠMU v rámci projektu Accentus Musicalis.                                                                       17 

  

obišiel Beethovena a hlavnú líniu nemecko-rakúskej hudobnej tradície. Súčasne existuje medzi Mozartom, 
Hummelom a Lisztom analógia v tom, že všetci títo skladatelia ako „cestujúci virtuózi“ v ranom detstve 
v sprievode svojich otcov precestovali celú Európu; v tomto ohľade tak Hummel predstavuje most medzi 
Mozartom a Lisztom.47  
Rozvoj línie brilantného štýlu významne súvisí so zdokonalením mechaniky klavíra viedenského typu. Hummel 
uprednostňoval nástroje s viedenskou mechanikou, ktorých charakteristické zvukové vlastnosti lepšie 
zodpovedali resp. vyhovovali „estetike brilantného štýlu.“ Zvukový výsledok sa vyznačoval perlivou brilanciou 
rýchlych pasáží, jadrnosťou, zreteľnosťou a eleganciou. Ľahší chod mechaniky, menší odpor klávesov 
a možnosť rýchlej repetície toho istého tónu teda úzko súvisia so štýlom Hummelových klavírnych skladieb 
a jeho záľubou v bohato zdobených melódiách, brilantných pasážach, rozkladoch a figuráciách. Hra na 
nástrojoch s viedenskou mechanikou si od klaviristu vyžaduje špecifickú techniku: úder na klávesy má byť 
kratší a ľahší, príbuzný dnešnému staccato. Pri stláčaní resp. údere kladie klaviatúra omnoho menší odpor než 
naše dnešné klavíry, takže interpret nemusí vyvíjať taký tlak ako pri hre na nástrojoch s anglickou 
mechanikou; pedál sa využíval len sporadicky a jeho možnosti boli prirodzene neporovnateľné s tým, aké 
zvukové a výrazové nuansy je možné dosiahnuť pri hre na dnešných nástrojoch  pomocou rozmanitých 
pedálových techník. Vo svojej klavírnej škole Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-
Spiel z roku 1828 Hummel na nástrojoch s viedenskou mechanikou oceňuje jej ľahký chod, takže 
 

„je priaznivá i pre najslabšie vyvinutý hrací aparát, ďalej mäkký, okrúhly tón, rozmanité možnosti 
tieňovania.“48 

 
Ako dokumentuje jeho klavírna škola, Hummel v zásade zotrval na haydnovsko-mozartovských štýlových 
pozíciách. „Klasickosť“ Hummelovej didaktiky je podľa Winklera založená predovšetkým na tom, že vychádza 
z predstavy pianistických figúr ako určitých vzorcov, „patterns“.49 Tie sú špecificky klavírne, resp. inšpirované 
tzv. „taktilnou invenciou“, vznikajúcou pri dotyku interpreta alebo skladateľa s klávesmi, ktorú si interpret 
ukladá do pamäti nie na základe porozumenia štrukturálnym zákonitostiam, ale takpovediac 
„mnemotechnicky“, na základe predstavy figurácií ako výsledku rozmanitých polôh a techník vychádzajúcich 
z fyziognómie ruky klaviristu a jeho hry.  
Vzhľadom na to, že Hummel vo svojich skladbách melódie umiestňuje najčastejšie do vrchného registra nad 
modernizovanými Albertiho basmi, popisuje Joel Sachs v hesle o skladateľovi v Grove Dictionary of Music and 
Musicians Hummelovu hudbu ako „pravorukú“.50 Hummel sa príležitostne nevyhol určitému schematizmu 
a nevyváženosti, resp. nedostatočnej prepracovanosti predovšetkým v traktovaní ľavej ruky. Treba si však 
uvedomiť, že poloha ľavej ruky na klavíroch s viedenskou mechanikou je neznelá, predovšetkým 
v kompozíciách s orchestrom. V každom prípade jeden z momentov, korými Chopin Hummela prekonal, je 
nápadité a polyfonické traktovanie „ľavej ruky“.  
Mechanika moderného, resp. „romantického“ klavíra je výsledkom zdokonalenia nástrojov s anglickou 
mechanikou, ktoré sa v priebehu 19. storočia postupne presadili oproti nástrojom s viedenskou mechanikou. 
Nástroje s anglickou mechanikou sa vyznačujú dlhším, prenikavejším a plnokrvnejším tónom. Klávesy je 
nutné stláčať hlbšie a s väčšou váhou. Tieto nástroje prirodzene lepšie vyhovovali ideálu legato-hry 
a významne napomohli rozvoj „romantického“ štýlu, ku ktorého charakteristickým znakom patria širokodyché 
melodické oblúky, sprevádzané rozloženými akordmi v širokej harmónii.  
Hoci Hummel, podobne ako umelci vo Varšave v časoch Chopinovej mladosti, uprednostňoval nástroje 
s viedenskou mechanikou, Chopin vyhľadával nástroje s anglickou mechanikou, ktoré lepšie vyhovovali jeho 
snahe o docielenie vokálnych efektov. Tieto nástroje poskytovali tiež širšiu škálu dynamickej diferenciácie, 
samozrejme, aj vďaka možnostiam, ktoré prinieslo technické zdokonalenie pedálu a rozvoj rozmanitých 
pedálových techník, ktoré ho sprevádzali. Vývoj Chopinovej hudobnej reči bol s týmito novými vymoženosťami 
nerozlučne spätý. Interpretácia kantabilných úsekov Hummelových klavírnych koncertov na súčasných 
nástrojoch s „váhovou,“ t. j. legatovou technikou hry a ostatnými výdobytkami modernej pianistiky, pri 
kolíske ktorej stál Chopin, názorne ukazuje, ako bezprostredne na Hummela nadviazal. Ťažšou úlohou pre 
dnešných interpretov je aj na moderných nástrojoch zdolať Hummelove virtuózne a brilantné pasáže. Hlavne 
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pri interpretácii „krkolomne“ ťažkých úsekov si však treba uvedomiť, že Hummel v skutočnosti komponoval 
pre nástroje, ktorých mechanika bola jednoduchšia a poddajnejšia a tomu prispôsobiť aj štýl hry. Faktom 
zostáva, že po stránke technickej sú Hummelove klavírne koncerty pre sólistu oveľa náročnejšie než 
Chopinove.  
Aj preto sa Chopinove koncerty ako jediné z tradície „virtuózne-brilantných“ klavírnych koncertov stali fixnou 
súčasťou moderného koncertného repertoáru. Tak sa aj stalo, že niektoré typické štýlové elementy, ktoré 
v skutočnosti vynašiel Hummel, sa dodnes mylne pripisujú Chopinovi.  
 Hummel je súčasne predchodcom druhého najväčšieho zjavu romantickej klavírnej hudby, Franza Liszta, 
ktorého môžeme považovať za priameho pokračovateľa línie „viedenskej klavírnej školy“, exemplárne 
stelesnenej menami Hummel a Czerny. Preto sa Liszt dlho nedokázal vymaniť zo špecifického „klavírneho 
ústrania“, a tak v podstate zostal „outsiderom“ (Außenseiter) v dejinách „nemeckého hudobného umenia“.  
Medzi životnými a umeleckými dráhami Liszta a Hummela existujú viaceré priesečníky: tak napríklad 
nachádza v roku 1857 Lisztov životopisec Bussenius paralelu v skutočnosti, že Hummel sa narodil v dnešnom 
hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktoré bolo súčasťou Uhorska rovnako ako neďaleké rodisko Franza 
Liszta Raiding (dnes súčasť rakúskeho Burgenlandu) a strávil posledné roky svojho života na vrchole slávy vo 
Weimare: 
 

„Hummel war in mancher Hinsicht der erste Liszt. Beide sind Ungarn, beide erreichten zu ihrer Zeit die 
höchste Fertigkeit im Pianofortespiel, und machten das Pianoforte zum Modeinstrumente; beide wurden 
endlich Kapellmeister in Weimar.“51 

 
Prvý priesečník medzi dráhami Hummela a Liszta sa datuje do časového rozmedzia 1805 – 1808, t. j. do 
obdobia, kedy Liszt ešte ani neuzrel svetlo sveta a kedy jeho otec Adam pôsobil v Eisenstadte na dvore 
kniežaťa Mikuláša Esterházyho. Hoci tu bol oficiálne angažovaný vo funkcii „úradného zapisovateľa,“ bol 
Lisztov otec súčasne amatérskym violončelistom v orchestri, na čele ktorého vo funkcii „kapelmajstra“ 
v rokoch 1804 – 1811 stál Johann Nepomuk Hummel. Adam Liszt bol aj zdatným klaviristom, ktorý mal 
v repertoári dokonca aj Hummelove klavírne koncerty. Hre na klavíri spočiatku vyučoval svojho syna sám; 
keď však zistil, že Franzov talent ďaleko presahuje jeho schopnosti, obrátil sa roku 1820 na Mikuláša 
Esterházyho so žiadosťou o preloženie do „mesta hudby“ Viedne, aby svojmu synovi umožnil nadobudnúť 
adekvátne vzdelanie. Pri uvažovaní o výbere učiteľa bol Hummel kandidátom číslo jeden: ako jeden 
z najslávnejších a najvplyvnejších, ale súčasne aj najdrahších učiteľov klavírnej hry. V lisztovskej literatúre 
dlho tradovaný mýtus o tom, že Hummel Adama Liszta odmietol len preto, že jeho nároky na honorár boli 
privysoké, najnovšie výskumy popierajú (Hummelov list adresovaný Adamovi Lisztovi z roku 1821). Podstatne 
dôležitejším faktorom bolo, že vyučovanie by nebolo bývalo mohlo prebiehať vo Viedni, ale vo Weimare.52  
Výučbu mladého Franza zveril Adam Liszt roku 1822 Carlovi Czernemu, u ktorého Liszt študoval zdarma 
v priebehu štrnástich mesiacov; Hummelove skladby však patrili k zásadným pilierom Lisztovho repertoáru. 
Svoj koncertantný debut vo Viedni začal jedenásťročný Liszt 22. decembra 1822 Hummelovým Koncertom pre 
klavír a orchester a mol op. 85; 13. apríla 1823 sa predstavil ako sólista v Koncerte pre klavír a orchester 
h mol op. 89.53  
Aj v rámci svojho parížskeho debutu roku 1824 sa Liszt predstavil ako sólista v Hummelovom op. 89; svoj 
londýnsky debut v roku 1827 absolvoval tiež ako interpret Hummelovho klavírneho koncertu (o ktorý koncert 
konkrétne išlo, nevieme). Zaujímavé je, že v tej istej koncertnej sezóne Filharmonickej spoločnosti 
Hummelovým koncertom debutoval aj žiak Ferdinanda Riesa, istý „L. Schlesinger“ – ako sa ukazuje, „obstáť“ 
ako sólista niektorého z Hummelových klavírnych koncertov bolo pre debutujúcich klaviristov v tomto období 
asi rovnakým „skúšobným kameňom,“ akým pre vtedajšie primadony znamenalo predstaviť sa ako Margaréta 
v Gounodovom Faustovi.54  
Lisztov „hummelovský repertoár“ sa však neobmedzoval len na klavírne koncerty. Jeho najobľúbenejším 
dielom z oblasti Hummelovej komornej hudby bolo Septeto op. 74 pre hoboj, flautu, lesný roh, violu, 
violončelo, kontrabas a klavír, ktoré koncertne interpretoval dokonca len niekoľko dní po jeho vydaní 7. apríla 
1828 a ktoré odvtedy patrilo medzi Lisztove „exkluzívne čísla“. Táto skladba, ktorá vyšla v roku 1816 súčasne 
v alternatívnej verzii obsadenia pre sláčikové kvinteto (s kontrabasom namiesto violončela), bola priamym 

                                                 
51 LÜTTEKEN, Laurenz – GERHARD, Anselm: Vorwort. In: GERHARD, Anselm – LÜTTEKEN, Laurenz (eds.): Zwischen Klassik und Klassizismus. 

Johann Nepomuk Hummel in Wien und Weimar. Kolloqium im Goethe-Museum Düsseldorf 2000. Kassel : Bärenreiter, 2003, s. IX. 
52 Pozri KROLL, Ref. 23, s. 304 a WINKLER, Ref. 47, s. 145.  
53 WINKLER, Ref. 47, s. 146.  
54 KROLL, Ref. 23, s. 298. 
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predobrazom Schubertovho Pstruhového kvinteta (D 667).55 Liszt samotný Hummelovo dielo aranžoval –
 pravdepodobne v štyridsiatych rokoch 19. storočia – pre klavír štvorručne a sólový klavír.56  
Súčasťou Lisztovho repertoáru boli aj početné Hummelove skladby pre sólový klavír; pričom favorizovaným 
dielom bola Fantázia op. 18. Toto dielo, ktoré Hummel skomponoval ako dvadsaťpäťročný v roku 1805, bolo 
všeobecne veľmi populárne u generácie „raných romantikov“. Skladba je mimoriadne originálna z hľadiska 
koncepcie hudobnej formy. Podľa Arnfrieda Edlera  
 

„... steht die Fantasie der Sonate sehr nahe, und Hummel spielte mit seiner Es-Dur-Fantasie op. 18 in 
der Entwicklung dieses Gattungstypus eine Rolle, die von der Forschung bisher kaum wahrgenommen 
worden ist, obwohl es [...] genügend Hinweise in den Quellen des 19. Jahrhunderts gibt.“57 
  

Liszt toto Hummelovo dielo v recenzii Thalbergovej fantázie op. 22 z roku 1837 kladie na roveň Schubertovej 
Fantázii Pútnik a na oboch vyzdvihuje „pekné rozvíjanie“ a „zručne vypracované pokračovania tém“.58 
Hummel v tejto skladbe prináša nielen koncept zlúčenia sonátovej formy a fantázie, resp. pokus o organické 
a syntetické prepojenie viacerých princípov hudobnej formy (ktorý nachádzame aj v Beethovenových 
neskorých sonátach!), ale aj koncept zlúčenia sonátovej časti a sonátového cyklu. Edler k tomu 
poznamenáva:  

 
„Dass Schubert seine Wandererfantasie ohne die Kenntnis dieses Werkes [t. j. Hummelovej Fantázie op. 
18, pozn. aut.], geschrieben habe, ist kaum vorstellbar, und die Wertschätzung durch Liszt […] zeigt, 
dass sich die Bahnbrecher der Double-function-Form deren Ursprungs bewusst waren.“59 
 

Vynález tohto princípu, ktorý býva označovaný aj ako princíp „mnohočasťovosti v jednočasťovosti“, sa 
všeobecne pripisuje Schubertovi a Lisztovi (Sonáta h mol). Hummel mal tak na Liszta značný vplyv, hoci 
v oblasti hudobného štýlu nie až taký bezprostredný ako na Chopina.  
Ako vyplýva z vyššie uvedených faktov, Hummelove klavírne diela zohrávali na počiatku Lisztovej dráhy 
klavírneho virtuóza významnú úlohu a patrili k jeho ťažiskovému repertoáru. A predsa predstavujú Hummel 
a Liszt podľa Krolla dve „pianistické univerzá“. V druhej a tretej dekáde 19. storočia došlo v oblasti klavírneho 
umenia k zásadným zmenám, ktoré súviseli s všeobecným presadením sa ideálu „symfonizmu“ – nielen v tom 
zmysle, že symfónia sa namiesto opernej árie stala paradigmatickým modelom klavírneho koncertu, ale aj 
v zmysle požiadavky docieliť symfonické znenie samotného klavíra. Klavír po prvý raz prestáva byť chápaný 
len ako sólový, prípadne komorný nástroj a stáva sa nástrojom, ktorý je schopný vyjadriť dynamickú intenzitu 
a farebnosť symfonického orchestra. Liszt bol vedúcim reprezentantom týchto tendencií, pričom maximálne 
zúročil technické zdokonalenia, nové možnosti a dispozície klavírov svojej doby, umožňujúcich, napríklad, 
využitie nových pedálových techník, dosiahnutie mohutnejšieho zvuku, docielenie ďaleko širšej a bohatšej 
škály dynamických a farebných nuáns a pod.; do procesu hry už nestačilo zapájať len prsty, dlane a ramená, 
ale celé telo.60  
Vývinové trendy, ktoré sa presadili od tridsiatych rokov 19. storočia, už Hummel nezachytil: ide predovšetkým 
o tzv. „trojručnú techniku“ („Dreihandtechnik“, resp. „three handed effect“): t. j. spôsob hry, pri ktorom 
klavirista simuluje akoby existenciu „tretej ruky“ a pri ktorom obraz notového zápisu plne nekorešponduje 
s reálne počuteľným výsledkom. Za „vynálezcu“ tejto techniky sa považuje Thalberg (mimochodom roku 
1837, keď Hummel zomrel); Liszt ju však zdokonalil a systematicky zabudoval do štýlu svojich klavírnych 
skladieb; jeho transkripcie Schubertových piesní by bez osvojenia tejto techniky boli úplne nemysliteľné.61  
Napriek tomu boli Hummelove klavírne skladby pre Liszta významným „odrazovým mostíkom“ pri vytváraní 
jeho osobitého štýlu: hlavne pokiaľ ide o uplatnenie ornamentácie, nástrojových koloratúr a brilantných 
pasáží.62 
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Záver  
 
V druhej polovici 19. storočia sa začal presadzovať názor, že Hummelov kompozičný štýl je skôr eklektický 
a že Hummel nebol tvorcom s natoľko vyhraneným skladateľským rukopisom, aby dokázal prekonať štýlové 
výdobytky trojice viedenských klasikov.  
Pri hľadaní dôvodov, ktoré mohli napomôcť presadenie tohto názoru, sa dostávame k Robertovi Schumannovi, 
ktorý vo svojej recenzii Hummelových etúd pre klavír op. 125 uverejnenej v Neue Leipziger Zeitschrift für 
Musik v roku 1834 ako prvý vyslovil pochybnosti o Hummelovi ako skladateľovi, ktorý sa narodil príliš neskoro 
a je anachronickým „štýlovým dinosaurom,“ „predĺženou rukou klasicizmu,“ „čírym apendixom 18. storočia,“ 
„epigónskym predĺžením Mozarta do prítomnosti“ a pod. 
Stalo sa tak v Schumannovom vôbec prvom texte, kde svoje názory vyjadruje prostredníctvom „Davidových 
spojencov“ (Davidsbündler), introvertného Eusebia a extrovertného Florestana, medzi názormi ktorých 
sprostredkuje a definitívne závery formuluje majster Raro. Táto vôbec najdlhšia Schumannova recenzia stojí 
teda pri zrode mýtu o Hummelovi ako „klasicistickom“ skladateľovi (v pejoratívnom slova zmysle, ktorý sa 
v nemeckej jazykovej oblasti spája s významom pojmu klassizistich ako opozita voči pojmu klassisch, t. j. 
„klasický“).  
Spomedzi generácie „raných romantikov“ mal Schumann k Hummelovi určite najkomplikovanejší vzťah. Ako 
vyplýva zo Schumannovej korešpondencie s jeho blízkymi, predovšetkým matkou, počas štúdií v Lipsku 
u Friedricha Wiecka sa v roku 1830 ako dvadsaťročný rozhodol odísť do Weimaru a pokračovať v štúdiu 
u Hummela, ktorého Sonáta fis mol op. 81 a Koncert pre klavír a orchester a mol op. 85 patrili k ťažisku jeho 
repertoáru. Okrem toho sa Schumann dôkladne zaoberal Hummelovou klavírnou školou, ktorú si zaobstaral 
krátko po jej vydaní v roku 1829.63 Naštudovaniu Hummelových etúd a cvičení následne venoval celé týždne; 
Hummelova klavírna škola mala rozhodujúci význam pre Schumannovo pianistické vzdelanie.64  
Po tom, ako Hummel na Schumannov veľmi zdvorilý a rozsiahly list z augusta 1831 neodpovedal,65 odhodlal 
sa Schumann k napísaniu ďalšieho listu, ku ktorému tentoraz priložil aj partitúru svojho op. 1 – Variácií na 
tému Abbegg a op. 2 – Pappilons.  
V liste z 24. marca 1832 Hummel síce zdvorilo, ale rozhodne odmietnutol Schumannovu žiadosť, čo 
Schumanna, ako vyplýva z jeho korešpondencie a intímneho denníka, hlboko zranilo.66 
 Je dôležité uvedomiť si, že tieto udalosti predchádzali Schumannovej recenzii Hummelových etúd z roku 
1834. Ako mladý začínajúci umelec si Schumann nemohol dovoliť vysloviť otvorene pochybnosti 
o skladateľovi, ktorý bol v tom čase uznávanou autoritou.67 To bol zjavne aj dôvod, že sa svoje názory 
rozhodol tlmočiť prostredníctvom trojice Eusebius, Florestan a Raro. 
 Keď sa Schumann s odstupom dvoch a viacerých rokov v rámci recenzií pre Neue Zeitschrift für Musik 
niekoľkokrát vyjadril kriticky na Hummelovu adresu, patril už k uznávaným autoritám na poli hudobného 
umenia. Porovnávanie Hummela s Mozartom, z ktorého Hummel vychádza zásadne ako epigón, sa v týchto 
recenziách stalo akýmsi toposom.68  
Napriek tomu sa Hummelov skladateľský vplyv odrazil aj v Schumannovej tvorbe, obzvlášť výrazne v Toccate 
op. 7, azda najvirtuóznejšej skladbe v jeho skladateľskom odkaze a jednom z technicky najnáročnejších diel 
v klavírnej literatúre 19. storočia vôbec.69  
 Ďalším faktorom, ktorý sa negatívne odrazil v hodnotení významu Hummelovej tvorby, je príliš jednoznačné 
stotožňovanie poetiky jeho klavírnych koncertov s líniou virtuózno-brilantných koncertov. V ambivalentnej 
recepcii Hummelových klavírnych koncertov sa súčasne symbolicky odráža prítomnosť a vplyv dvoch 
protichodných foriem hudobnej kultúry, tradície klasického klavírneho koncertu na jednej strane a tradície 
formovanej umením belcanta a brilantnej virtuozity na druhej strane. Podstatne menšia pozornosť sa venuje 
Hummelovým významným zásluhám o rozvoj lyricko-kantabilnej, zvukomalebnej a sonoristickej zložky 
romantických klavírnych koncertov.  
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Pri snahe o objektívne zhodnotenie významu Hummelovho diela a jeho štýlotvorného potenciálu pre 
budúcnosť je napokon dôležité vziať do úvahy aj nasledovný fakt: Hummelova tvorba sa vyznačuje 
pozoruhodnou kvalitatívnou nevyrovnanosťou, t. j. vedľa množstva kompozícií zodpovedajúcich štandardnej 
úrovni hudobného myslenia doby s dominanciou klavírnej virtuozity Hummel skomponoval niekoľko diel, ktoré 
sa z tejto kvantitatívne dominujúcej „mainstreamovej“ štýlovej línie úplne vymykajú svojím novátorstvom 
a originalitou: popri klavírnych koncertoch op. 85 a op. 89 ide predovšetkým o Fantáziu Es dur op. 18 (1805), 
Sonátu pre klavír fis mol op. 81 (1819) a Septeto d mol op. 74. Tieto kompozície prinášajú celý rad 
originálnych štýlových prvkov a impulzov, tak pokiaľ ide o invenciu v oblasti harmónie a faktúry, ako aj 
o kompozičnú zovretosť v oblasti formy a obsahovú závažnosť výpovede.  
Pri vymedzení špecifík Hummelovho štýlu je teda potrebné diferencovať medzi „mainstreamovou“ líniou a jeho 
vrcholnými opusmi s neobyčajným významom a vyžarovaním do budúcnosti. Tie si zasluhujú špeciálnu 
pozornosť, nakoľko patria nielen medzi vrcholné opusy v Hummelovej tvorbe, ale aj v európskej hudobnej 
literatúre vôbec. 
 
 


