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1. Úvod 
 

Inspirací pro tuto práci mi byla vlastní zkušenost při studiu Mozartova 

klavírního koncertu d moll KV 466 v rámci letní akademie „Prag-Wien-

Budapest“ s podtitulem „Bei Mozart ist alles Oper“, konaném v roce 

Mozartova výročí (2006) v Reichenau v Rakousku pod patronací „Universität 

für Musik und Darstellende Kunst, Wien“. 

Během festivalu jsem se zúčastnil speciálního workshopu se zaměřením 

na interpretaci tohoto koncertu pod vedením prof. Stefana Vladara, Vladimira 

Kiradijeva a Jana Gottlieba Jiracka. Součástí byly též zkoušky s orchestrem, 

nácvik dirigování od klavíru i hry generálbasu v tutti pasážích, stejně jako 

praktický návod k doplňování ornamentiky ve volné větě.  

Tyto zkušenosti, doplněné studiem odborné literatury a poslechem 

nahrávek poučených interpretů (jak na moderní, tak na historické nástroje) se 

staly podkladem následujících kapitol. Opíral jsem se zejména o pojednání 

Evy a Paula Badurových-Skodových (Interpreting Mozart on the Keyboard), 

Fredericka Neumanna (Ornamentation and Improvisation in Mozart) a 

specializované monografie o Mozartových klavírních koncertech Arthura 

Hutchingse, Cuthberta Girdlestona, Johna Irvinga a Davida Graysona. 

Věřím, že tato práce, přinášející některé v českém jazyce dosud 

nepublikované informace bude přínosnou jak pro studenty klavírní hry, tak i 

širší odbornou veřejnost. 
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2. Klavírní koncerty Wolfganga Amadea Mozarta 
 
Mozartovy klavírní koncerty patří k nejen k tomu nejcennějšímu, co 

skladatel během svého krátkého života vytvořil, ale i k významným pokladům 

evropské hudební kultury vůbec. Takového uznání se jim dostalo až v druhé 

polovině minulého století, více než 150 let po svém vzniku. Ve světě velkých 

romantických koncertů 19. století se na ně prakticky úplně zapomnělo (až na 

několik výjimek, jakými byly koncerty d moll KV 466, A dur KV 488 a c moll 

KV491). Ještě Arthur Hutchings si v roce 1948 stěžuje na to, že se tyto 

koncerty prakticky nehrají (s výše zmiňovanými výjimkami) a když už, tak jen 

v poloamatérském prostředí, jako by byly považovány za pouhou 

„Tafelmusik“.1 

Dnešní situace je opravdu diametrálně odlišná. V Hutchingsově 

seznamu nahrávek (2. vydání z roku 1950) se nachází asi polovina koncertů, 

které ještě vůbec nebyly natočeny. My už máme k dispozici množství 

kompletních nahrávek, včetně těch pořízených na historické nástroje (v 

podání Malcolma Bilsona, Roberta Levina, Ronalda Brautigama, Jose van 

Immerseela a dalších). Existuje velmi široká sekundární literatura, rozebírající 

tato díla ze všech možných úhlů. Co tak fascinuje odbornou i laickou 

veřejnost na těchto koncertech? Proč se těší takové pozornosti a oblibě? 

Zdá se, že důvody budou obdobné, jako ty, které v letech 1784 – 1786 

přitahovaly vídeňské publikum na Mozartovy koncertní série, během nichž 

provedl více než tucet klavírních koncertů. Tyto koncerty jsou obdivuhodnou 

směsicí umění a ušlechtilé zábavy, prvků dramatických, rétorických i 

virtuózních, ohňostrojem okouzlujících hudebních nápadů i originálních 

formových řešení. Jsou to v jistém slova smyslu instrumentální protějšky jeho 

oper a v jeho díle zaujímají svým významem druhé místo hned za nimi. 

Dramatický prvek v nich obsažený, postavený na dialogu a konfrontaci sólisty 

s orchestrem napíná posluchače, vzbuzuje jeho nadšení, dovede dojmout i 

přivádí k zamyšlení. Tyto koncerty ve skutečnosti nabízí instrumentální 

variantu klasického dramatu, jak si povšiml již na konci 18. století německý 

hudební vědec a estetik Heinrich Christoph Koch (1749 – 1816).2 
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Ve svých prvních koncertech ještě navazuje na staré vzory a to zcela 

doslovně, neboť se jedná o transkripce, vlastně „pasticcia“ z děl svých 

současníků. Koncerty KV 37, 49, 40, 41 a 107/I-III jsou ve skutečnosti úpravy 

sonátových vět svých starších kolegů Johanna Schoberta (1740 – 1767), 

Leontzi Honauera (1737 – 1790?), Johanna Gottfrieda Eckarda (1735 – 

1809), Hermanna Friedricha Raupacha (1728 – 1787), Carla Philippa 

Emmanuela Bacha (1714 – 1788) a Johanna Christiana Bacha (1735 – 

1782). Pravděpodobně vznikly z praktických důvodů; snad studijních, snad 

byly určeny pro Mozartovy koncertní cesty jako prezentace jeho 

interpretačního, kompozičního i improvizátorského talentu. Studium rukopisů 

odhalilo, že jsou psány stejným dílem rukou Mozarta i jeho otce, Leopolda. To 

se zdá být nepřímým potvrzením výše uvedených domněnek.3 

Na těchto koncertech si Mozart procvičil a ověřil možnosti, které skýtá  

koncert pro klavír a orchestr. Během následujících 20 let se mu podařilo 

překonat všechny předchozí pokusy v tomto žánru. Seznam všech jeho 

klavírních koncertů uvádíme v přehledné tabulce (viz níže).  

Jeho první vlastní koncert D dur KV 175 vznikl v Salzburgu v roce 1773. 

Tento koncert musel být ve své době velmi populární, neboť jej Mozart 

poměrně často hrál a to i v 80. letech. Pro vídeňskou premiéru v roce 1782 

připsal také nové finále, variační rondo KV 382 (dnes provozováno 

samostatně).  

Po tříleté odmlce následovaly další (viz tabulka), mezi nimi koncert pro 

tři klavíry F dur KV 242, věnovaný hraběnce Antonii Lodronové a dvěma jejím 

dcerám, koncert C dur KV 246, věnovaný pro změnu hraběnce Antonii 

Lützowové a především Es dur KV 271, který byl určený pro vynikající 

francouzskou virtuózu, Mademoseille Jeunehomme (v Mozartově 

korespondenci též „Jenamy“). Posledním koncertem, napsaným v Salzburgu 

byl Es dur KV 365 pro dva klavíry, jenž premiéroval spolu se svou sestrou 

Marií Annou („Nannerl“).4 

Po odchodu do Vídně napsal Mozart tři klavírní koncerty, které 

znamenají zlomový bod. Mozart o nich napsal v dopise otci z 28. prosince 

1782: 
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„Tyto koncerty nejsou ani příliš snadné, ani příliš náročné; jsou brilantní, 

potěší ucho a znějí přirozeně, aniž by unavily. Jsou v nich tu a tam pasáže, 

ve kterých najdou i znalci zalíbení; jsou ale napsány  tak, že si i méně učení 

přijdou na své, aniž by tušili proč“.5 

Mozart je napsal pro nové publikum, na které chtěl samozřejmě udělat 

ten nejlepší dojem. Jeho vlastní definice skutečně velmi přesně popisuje, jak 

byly koncerty psány a jak skutečně působí. Mozart je určil pro své první 

subskripční koncerty již v roce 1783. Každý předplatitel měl dostat jejich 

výtisk, aby si koncerty mohl zahrát i sám, v rodinném kruhu, neboť je Mozart 

napsal tak, aby se mohly hrát i bez dechových nástrojů („a quattro“). Jejich 

předplatitelé se jich nicméně dočkali až na počátku roku 1785 (vydala edice 

Artaria), i když jejich zájem evidentně neochabl, neboť brzy následovalo další 

vydání. 

I následující koncert Es dur KV 449 je instrumentovaný s dechy              

„ad libitum“. Je věnovaný Mozartově nejnadanější žákyni Barbaře von Ployer 

(1765 – 1811). Té bylo dle Irvinga snad určeno i Rondo A dur pro klavír a 

orchestr KV 386, o jehož původu a zařazení se dodnes vedou spory.6  

Koncert Es dur KV 449 byl první skladbou, kterou Mozart zařadil do svého 

vlastního katalogu děl a všeobecně bývá považován za první ze série 

vrcholných koncertů. 

Následovali dva koncerty B dur, KV 450 a D dur KV 451. Zde skladatel 

již definitivně opouští typ „komorního koncertu“; dechové nástroje zde 

nabývají prominentního postavení (zejména koncert B dur). Všechny byly 

určeny pro subskripční série v roce 1784, které se konaly na „Trattnerfhofu“, 

tehdejším Mozartově bydlišti.7 

Na jejich úspěch navázaly další koncerty, G dur KV 453, opět věnovaný 

slečně Barbaře von Ployer a B dur KV 456, pro změnu věnovaný slepé 

virtuosce Marii Theresii von Paradis (1759 – 1824), která jej přednesla na 

svém koncertním turné (Berlín, Paříž, Brusel, Londýn). Další koncert, F dur 

KV 459 bývá někdy nazýván „malý“, nebo „druhý Korunovační“, jelikož byl 

stejně jako koncert D dur, KV 537 proveden na autorově koncertě při 

příležitosti oslav korunovace Leopolda II. 
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Následovala subskripční série v Melhgrube na jaře roku 1785, během 

nějž byl premiérován koncert d moll KV 466. Tomuto koncertu se věnuji v této 

práci, proto jen upozorním, že krátce na to vznikl druhý, zcela protikladný a 

neméně skvělý koncert C dur KV 467. Ten měl premiéru v Burgtheatru.  

Následuje trojice koncertů Es dur KV 482, A dur KV 488 a c moll KV 491 

určených pro jednu z posledních Mozartových subskripčních sérií v roce 

1786. Zdali během této série zazněl koncert A dur je sporné.8 Koncert c moll 

KV 491 je druhým koncertem v mollové tónině a je ještě temnější a tragičtější, 

než jeho předchůdce. 

„Velký“ koncert C dur, KV 503 je velkorysým dílem, které Hutchings 

nazývá Mozartovým „Emperor“ koncertem a Girdlestone považuje přímo za 

vyvrcholení celého žánru.9 Tento koncert mohl být určen pro jeho úplně 

poslední sérii na Trattnerhofu během adventu 1786. Doložené je pouze, že jej 

provedl v lipském Gewandhausu v roce 1789. 

Koncert D dur KV 537, zvaný „Korunovační“, Mozart ve skutečnosti 

napsal již v roce 1788 a poprvé provedl v Drážďanech v dubnu samého roku. 

Tento koncert je laděný virtuózně, evidentně se snahou získat zpět reputaci 

oblíbeného skladatele-klavíristy, která se stále více vytrácela. 

V posledním roce života Mozart uzavřel i své koncertní dílo. Krátce před 

svými pětatřicátými narozeninami dokončil koncert B dur KV 595, dílo laděné 

intimně, lyricky a prodchnuté zvláštní melancholií. Třetí věta má shodný motiv 

jako píseň „Sehnsucht nach dem Frühlinge“, kterou napsal jen pár dní po 

dokončení koncertu. Když jej čtvrtého dubna toho roku přednesl v Iganz 

Jahn‘s Restaurantehalle, nemohl mít tušení, že toto jaro bude též jeho 

posledním. Odkaz, který nám vídeňský mistr zanechal, však přetrval. I když 

romantikové jeho koncertům příliš neholdovali, přesto se na ně zcela 

nezapomnělo. Již v druhé polovině 19. století se objevili první snahy o jejich 

renesanci v osobě Carla Reineckeho a na přelomu 19. a 20. století se začaly 

objevovat první teoretické spisy studující jejich povahu a upozorňující na 

jejich mimořádnou hodnotu. 

V následujících kapitolách se budeme zabývat rozborem a interpretací 

toho z nich, který měl to štěstí, že se na něj nikdy nezapomnělo a dokázal se 
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udržet v repertoáru i v době, kdy byly jeho „menší“ kolegové považováni za 

nevhodné pro koncertní pódia. Dílem, o němž bude řeč, je koncert d moll pro 

klavír a orchestr, v Köchelově seznamu 466. dílo autora. 

 

Mozartovy klavírní koncerty – přehled 
 
1) Transkripce (pasticcia) 
 

Köchel10 Tónina Rok vzniku 

37 F dur 1767 

39 B dur 1767 

40 D dur 1767 

41 G dur  1767 

107/I-III D dur, G dur, Es dur 1772? 

 
2) Salzburské koncerty 
 

175 D dur 1773 

238 B dur 1776 

242 F  dur„Lodron“  
– pro 3 klavíry 

1776 

246 C dur „Lützow“ 1776 

271 Es dur „Jeunehomme“ 1777 

365 (316a) Es dur - pro 2 klavíry 1779 

 
3) První vídeňské koncerty 
 

413 (387a) F dur 1782 -1783 

414 (385p) A dur 1782 -1783 

415 (387b) C dur 1782 -1783 

386 Rondo A dur 
(možná finále ke KV 414) 

1782 
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382 Rondo D dur  
(nové finále ke KV 175) 

1782 

 
3) Vrcholné vídeňské koncerty 
 

449 Es dur 1784 

450 B dur 1784 

451 D dur 1784 

453 G dur 1784 

456 B dur 1784 

459 F dur 1784 

466 d moll 1785 

467 C dur 1785 

482 Es dur 1785 

488 A dur 1786 

491 c moll 1786 

503 C dur 1786 

537 D dur „Korunovační“ 1788 

595 B dur 1791 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Poznámky 
 
1 Viz HUTCHINGS, Arthur. A Companion to Mozart‘s Piano Concertos. 2nd edition. London: 

Oxford University Press, 1948, s. 1, 82, 206 – 207. V samém závěru knihy vyjadřuje své 

přání, aby se již brzy dočkal znovuobjevení zapomenutých koncertů a lepšího provedení těch 

známých (s. 207). 

2 Podrobný komentář viz kapitola 3.1. této práce. 

3 Dále viz IRVING, John. Mozart’s Piano Concertos. 1st edition. Hampshire: Ashgate, 2003, 

s. 18 – 19. Zajímavá je poznámka, že tyto koncerty mohly být hrány během jejich návštěvy 

Brna v roce 1767. 

4 Skladatel jej hrál také se svou žačkou Josephou von Auernhammer ve Vídni v roce 1782. 

5 IRVING, 2003, s. 95 

6 Alfred Einstein byl druhý, kdo toto Rondo vydal tiskem. Domníval se, že se mělo jednat o 

alternativní finální větu koncertu KV 414 (tento názor přejali i Cuthbert Girdlestone a Paul 

Badura-Skoda). Tomu by napovídala doba vzniku i fakt, že bylo pro obě skladby užito 

stejného papíru. Irving toto vyvrací dvěma dosti přesvědčivými argumenty: Rondo není 

instrumentováno ve stylu „a quattro“ a skutečné finále koncertu začíná na stejném listu, jako 

předchozí věta.  Alan Tyson i Paul Badura-Skoda se touto skladbou speciálně zabývali a díky 

jejich úsilí máme dnes téměř kompletní rukopis. Ten mimo jiné dokazuje, že první vydání 

Ciprianiho Pottera z roku 1837 století bylo pravděpodobně dokončeno vydavatelem. 

7 „Trattnerhof“ byla mohutná budova, obývaná asi 600 lidmi. která byla vlastnictvím 

Mozartova přítele, Johanna Thomase von Trattnera. Jeho dcera, Marie Theresie von 

Trattner, byla Mozartovou žákyní a skladatel pro ni napsal Fantasii a Sonátu c moll KV 457 a 

475. Mozartovy subskripční koncerty v sezoně 1784 se konaly ve velkém koncertním sále 

této budovy. 

8 Mozart jej nabízí princi von Fürstenbergovi v dopise ze srpna 1786 v němž tento koncert 

řadí k těm, „které jsou určené jen pro úzký okruh znalců a milovníků hudby“ a které jsou jistě 

zcela neznámé „…neboť nejsou známy ani ve Vídni…“. IRVING, s. 233 (překlad R. Pohl). 

9 HUTCHINGS, s. 177 a GIRDLESTONE, Cuthbert. Mozart’s Piano Concertos. 2nd edition. 

London: Cassel, 1958, s. 419 – 420. 

10 Řazení je dle třetího vydání Köchela v redakci Alfreda Einsteina z roku 1937. V případě, 

že se pořadí liší, uvádím v závorce též 6. (nejnovější) vydání z roku 1964. 
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3. Koncert pro klavír a orchestr d moll KV 466 
 

3.1. Okolnosti vzniku 
 

Mozart napsal svůj dvacátý koncert pro jednu ze sérií svých populárních 

subskripčních koncertů ve Vídni. Tyto koncerty pořádal od svého příjezdu do 

Vídně v roce 1782 a o jejich mimořádné oblíbenosti svědčí i fakt, že pro ně 

připravoval tři až šest nových klavírních koncertů ročně. V roce 1785 byl 

Mozart na vrcholu tvůrčích sil a též jeho sláva jako klavírního virtuóza a 

improvizátora (jen kvůli těmto schopnostem byly jeho koncerty tak úspěšné) 

dosáhla výšin, které už nikdy poté nepřekonala (bohužel to bylo právě 

naopak).  

Tento koncert byl stejně jako předchozí koncert F dur KV 459 

(pravděpodobně) a možná i následující 457 proveden během „postní“1 

subskripční série šesti pátečních akademií, které se konaly v kasinu 

Melhgrube každý týden s jiným programem (první vystoupení 11. února, 

poslední 18. března). Tyto koncerty nebyly zdaleka jedinými, které v té době 

Mozart připravil a odehrál. Jeho enormní aktivita mohla být způsobena 

požadavky publika, ale spíše i vlastními finančními zájmy. Vstupné na celý 

cyklus stálo jeden „souverain d’or“, což vzhledem ke kapacitě sálu 

v Mehlgrube (přes 200 míst k sezení) a značné návštěvnosti koncertů (dle 

Leopolda se prodalo minimálně 151 lístků)  bylo velmi mnoho. Pro ilustraci, 

roční nájem jeho poměrně luxusního bytu stál Mozarta asi 460 guldenů, tedy 

35 „souverains d’or“.  

Mehlgrube nebylo sice nejprestižnější koncertní síní ve Vídni, přesto se 

zde scházelo velmi vážené publikum, většinou nižší šlechta a bohaté 

měšťanstvo. Koncerty se konaly v druhém patře tohoto společenského domu 

na „Neuer Markt“, v sále, kde se konaly též plesy a bankety (v prvním patře 

se nacházela restaurace). Kolem bylo k dispozici několik menších salonů, kde 

se podávalo občerstvení  a kde se též nacházely hráčské stoly. Nájemné bylo 

velmi výhodné, pouze půl „souverain d’or“. I díky tomu si mohl Wolfgang 

dovolit pro svá představení najímat špičkový orchestr z Burgtheatru (při 
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premiéře měl tedy kolem sebe více než třicetičlenný orchestr, patrně nejlepší, 

jaký byl tehdy ve Vídni k dispozici). 

Mozartovy koncertní série patřily v postní sezóně k nejoblíbenějším – 

tedy až do roku 1786, kdy snad kvůli kontroverzím s Figarovou svatbou, snad 

kvůli finančním problémům, či jen změně vkusu publika zájem výrazně 

poklesl (po roce 1786 už Mozart napsal pouze dva klavírní koncerty, v letech 

1788 a 1791). Kromě těchto vystoupení skladatel vystupoval i v Burgtheatru2 

a na dalších místech, přitom ještě skládal, vyučoval, dohlížel na přepisování 

partů a na přípravu orchestrálních hráčů, konal společenské návštěvy a když 

mu vyšel čas, mohl i sám cvičit. Do takové situace ho přijel navštívit jeho otec 

a učitel, největší obdivovatel i kritik, Leopold Mozart.  

Až se zdá, že si tento nabitý program si Mozart zařídil schválně, aby 

demonstroval „přednosti“ své vydobyté samostatnosti. Jistě to pro něj nebyla 

lehká situace, neboť se tváří v tvář Leopoldovi ocitl teprve podruhé od svého 

odchodu do Vídně.3 Svému otci se nakonec zadostiučinil více než dost; po 

dobu jeho pobytu (Leopold odcestoval  zpět do Salzburgu 25. dubna) 

koncertoval téměř denně. Ten si naříká na hektickou atmosféru v dopise dceři 

Nannerl z 12. března (tedy zhruba měsíc po svém příjezdu do Vídně):  

„Téměř nikdy se nedostaneme do postele před půl jednou a nikdy 

nevstanu před devátou. Oběd míváme ve dvě, nebo o půl jedné. Pořád jen 

učení, koncertování, skládání a tak dále. Už je toho na mě moc. Kdyby aspoň 

byl těm koncertům konec! Je zcela nemožné popsat ten neustálý zmatek a 

shon…“ 4 

Ale jinak jsou Leopoldovy dojmy velmi příznivé, až nadšené. Hned po 

jeho příjezdu v jednu hodinu 11. února se konal první ze subskripčních 

koncertů. Na programu nebylo nic menšího, než náš koncert d moll. To, že si 

jej Wolfgang zvolil právě „na uvítanou“ Leopolda vedlo některé „badatele“ až 

k domněnkám, že zdrcující náboj tohoto koncertu, jeho tragická naléhavost 

jsou ve skutečnosti skrytým poselstvím otci. To netvrdí jen Charles 

Hazlewood ve svém popularizačním pořadu pro BBC (jehož součástí není jen 

přednáška, ale i vynikající provedení celého díla s mistrem Ronaldem 

Brautigamem za fortepianem)5, ale naznačuje to i Miloš Forman, když 
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v Amadeovi nechává zaznít úvod koncertu právě když kamera zabírá 

„přízrak“ posla s objednávkou Rekviem pro „toho, kdo jej nedostal a zasluhuje 

si ho“, v masce, která má v Mozartovi probudit vzpomínku na jeho otce. 

 To je vše samozřejmě pouze umělecká fabulace, stejně jako rafinovaně 

sugerované propojení s Donem Giovannim (a příslušným Shafferovým 

výkladem). Je to jen jeden z dalších mýtů, které se kolem slavného skladatele 

začaly tvořit již krátce po jeho záhadné smrti. Jeho přitažlivost jistě podporuje 

i fakt, že Requiem, finále Dona Giovanniho a tento koncert jsou všechny ve 

stejné tónině, tedy d moll. Tu Mozart skutečně užívá vždy ve skladbách 

výrazného dramatismu, nezřídka až démonického (zejména ve vokálních 

číslech, jakými jsou árie „Der hölle Rache“ Královny noci,  Ideomenovo „Tutte 

nel co vi sento“ a v neposlední řadě Introitus, Kyrie a Dies Irae z jeho 

posledního díla). 6 

Tónině d moll skutečně i estetika „afektové teorie“ vyhradila velmi 

speciální místo. Marc Antoine Charpentier se o ní už v roce 1690 vyjádřil jako 

o „važné a obřadní“, dle Johanna Mathesona (1713) byla „grandiózní, vhodná 

pro chrámové a oduševnělé skladby“ a podle Christiana Daniela Schubarta 

(1806; byl Mozartovým starším současníkem a je tedy nejvíce relevantním a 

nejspolehlivějším zdrojem) „pochmurná, melancholická a závažná“.7 

     U Mozarta se výraz d moll přesouvá z „pochmurné závažnosti“ spíše 

k výrazu „jediné dramatické situace: pomsty, buď nařízené bohy, nebo 

odpřísáhnuté před bohy jako svědky“. K takovému názoru alespoň dospěl 

Martin Chusid, který prozkoumal charakter všech árií v d moll tónině ve 

skladatelových operách. Stuart Feder zkoumal i instrumentální čísla a 

podobně jako Hazlewood či Forman je spojuje s reflexemi vztahu k otci 

(tónina je tedy výrazem odporu proti otcově útlaku)8. Poukazovat by se dalo i 

na se vstup do zednářské lóže, jejímž členem se stal krátce před premiérou 

(14. prosince 1784). 

To všechno jsou sice hezké náměty pro film, ale ne pro seriozní studii. 

Proto se raději vraťme k faktům. Leopold Mozart popsal své bezprostřední 

dojmy z návštěvy syna v dopise Nannerl pět dní poté, co přijel:   
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„Hned ten den, kolem šesté hodiny jsme dorazili na jeho první 

subskripční koncert, kde bylo přítomno nemálo členů aristokracie… Koncert 

byl nádherný a orchestr hrál famózně. Po symfoniích přednesla zpěvačka 

z divadla dvě italské árie. Wolfgang provedl nový, excelentní koncert, na 

němž opisovač pracoval ještě v době našeho příjezdu. Tvůj bratr neměl ani 

čas přehrát Rondo, jelikož musel zkontrolovat party…“ Ve zbytku dopisu 

popisuje další synovy úspěchy, koncerty a společenská setkání, kterých se 

v prvních dnech účastnili.9 

To je velmi zajímavý popis okolností, za nichž se konala premiéra (a 

repríza, rovněž zmíněná ve výše citovaném dopise) tohoto koncertu. Mozart 

musel být na svého syna skutečně pyšný, Wolfgang se mu ukázal jen v tom 

nejlepším světle. Leopold během svého pobytu neopomněl sledovat též jeho 

finanční situaci, stejně jako zisky dalších umělců. I tento aspekt synovy 

existence jej musel uspokojit měrou vrchovatou, Wolfgang tehdy rozhodně 

netrpěl nouzí (jak naznačuje Shaffer ve výše citovaném Amadeovi). Na 

Leopolda jistě zapůsobily i pocty aristokratů, včetně samotného císaře.10 A 

hned následující den, než se stihl vzpamatovat ze silného dojmu z koncertu d 

moll a jeho úspěchu, navštívil je sám Joseph Haydn, jehož bratra Michaela 

znal velmi dobře ze Salzburgu.11 Haydn vyslechl trojici skvělých kvartetů (KV 

458, 464, 465 ze série, která mu byla posléze věnována) a snadno si 

dovedeme představit, jak silně musel Leopolda dojmout, když vyslovil onu 

často citovanou větu: „Před Bohem a jako čestný muž prohlašuji, že Váš syn 

je největší skladatel, jakého znám. Má vkus - a co víc, největší znalost 

kompozičního umění.“12 

  Takové tehdy sklízel Wolfgang Amadeus ovace ze všech stran. Jeho 

umělecké sebevědomí dokazuje i to, že se právě v den premiéry koncertu 

odhodlal k podání přihlášky do „Tonkünstler-Sozietät“, i když nakonec nebyl 

nikdy přijat (údajně kvůli tomu, že nedokázal předložit svůj křestní list). 

Ano, skladatel musel svého otce ohromit. Jeho koncert je mimořádně 

působivý, prudký a tragický a přitom pozoruhodně formálně sevřený. Oproti 

„hravým“ koncertům z Mozartova raného období se vyznačuje pozoruhodnou 

dramatičností. Vše je vypracováno za účelem maximálního výrazu. Klavírní 
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sazba dosahuje nebývalé šíře, nezřídka sahající ke krajům Mozartovy 

klaviatury. Užívá též bohatšího orchestru, než u něj bývalo zvykem, i když ne 

tak mohutného, jako u pozdějších koncertů KV 491, či 503. Ostré dynamické 

kontrasty, když se z pianissima smyčců rázem vynoří celé tutti ve fortissimu 

s vydatnou podporou tympánů jsou pro tento koncert také typickým jevem. 

Obsazení je: první a druhé housle, viola, „violoncello e basso“, flétna, dva 

hoboje, fagoty, lesní rohy, klarinety a tympány a samozřejmě pianoforte (příp. 

fortepiano, hammerclavier, hammerflügel, či česky kladívkový klavír).  

Nástroj, který na těchto koncertech používal, byl od jeho oblíbeného 

výrobce Antona Waltera (vlastnil jej od roku 1782) a pro své koncertní série 

v Melhgrube jej obohatil též přidanou pedálovou mechanikou (přesněji 

řečeno, jednalo se o ozvučnou desku rozměrů celého nástroje, která byla 

nainstalována pod nástrojem s mechanikou, který vypadala velmi podobně,  

jako pedál u varhan). O jejím používání během postní série se dozvídáme 

z Leopoldova dopisu: 

„Od mého příjezdu se fortepiano tvého bratra alespoň tucetkrát 

stěhovalo z domu a do divadla a zase zpátky. Dal si k němu vyrobit pedálový 

klavír, který leží pod nástrojem a je asi o dvě stopy delší a extrémně těžký. 

Každý pátek je převážen do Melhgrube a také k hraběti Zichymu i 

Kaunitzovi.“13 

Je pravděpodobné, že pedálovou mechaniku použil i k posílení 

basových partií v koncertu, to naznačuje dochovaný rukopis i dopis jeho žáka, 

Thomase Attwooda.14 Ten se zmiňuje o mimořádném dojmu, jaký v něm 

zanechala jeho hra i provedení právě koncertu d moll.  

O Leopoldově entuziastické reakci na dílo jsme již mluvili. Chválí také 

vynikající výkon orchestru, což zní naším uším téměř neuvěřitelně, neboť se 

při nedostatku času hrálo prakticky bez zkoušky.15 Jeho nadšení pro tento 

koncert dokazuje i to, že jej Leopold nechal nastudovat nejen Nannerl (která 

byla samozřejmou interpretkou většiny Wolfgangova klavírního díla, které jí 

bratr pravidelně posílal), ale i svého žáka Heinricha Marchanda, který jej 

doprovázel během návštěvy ve Vídni.16 Ten přednesl 26. března 1786 

salzburskou premiéru tohoto díla. Michael Haydn mu tehdy obracel noty a dle 
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Leopolda velmi ocenil „náročnost a propracovanost díla“. Koncertu se 

zúčastnil i arcibiskup Colloredo a nejvíce zájmu údajně vzbudilo Rondo (které 

se na zkoušce muselo třikrát přehrát, než se podařilo dát orchestr se sólistou 

dohromady).17 

Koncert samozřejmě hrála i Nannerl (Leopold ji dokonce dává rady ke 

správnému provedení volné věty)18 a zdá se, že jej společně s Heinrichem, 

Gretl a Danielem Marchandovými provedli v komorní úpravě na  rodinném 

večírku v Salzburgu.19 

Sám Mozart jej určitě přednesl dvakrát během postní sezóny 1785 a 

možná ještě jednou, 23. února 1787 na benefici sopranistky Ann Storace. O 

žádných dalších veřejných provedeních nemáme zprávy. Koncert za jeho 

života nevyšel tiskem, Marchand a Nannerl dílo studovali z rukopisu. Jedna 

kopie (možná Marchandova) je dnes uložena v archivu chrámu Sv. Petra 

v Salzburgu a spolu s autorovým rukopisem (majetek „Gesellschaft der 

Musikfreunde“ ve Vídni) slouží jako hlavní zdroj dnešních urtextových vydání. 

Rukopis pochází z majetku Abbé Maxmiliana Stadlera (1748 – 1833), který 

na žádost Konstance Mozartové-Nissenové shromažďoval a revidoval 

Mozartovy rukopisy. Původně byl zřejmě součástí balíčku, který poslal Mozart 

Leopoldovi v listopadu roku 1785. Pak byl patrně odeslán Nannerl do St. 

Gilgenu, protože Leopold ve výše zmíněném dopise dceři ze 4. – 5. ledna 

1786 mluví přímo o „Romanci“. 

Dalšími zdroji, uváděnými Horstem Heussnerem v „Neue Mozart 

Ausgabe“ (dále jen „NMA“) jsou samozřejmě první edice skladby. Úplně první 

výtisk koncertu vydalo nakladatelství Artaria v roce 1796 jako „op. 39“ a ve 

stejném roce vyšla skladba i v edici Johanna Antona Andrého, muže, který 

později (1799) od Konstance odkoupil Wolfgangovy rukopisy a postupně 

vydával. Podruhé koncert vyšel v této edici v roce 1809 s jistými úpravami 

oproti předešlými (třetí věta byla z původního Prestissimo pozměněna na 

Allegro assai). Zdali André konzultoval autorský rukopis a z čeho vycházeli on 

i Artaria při obou vydáních není jisté. Rukopis tohoto koncertu totiž nebyl mezi 

těmi, které od  Konstance odkoupil (možná měl k dispozici Stadlerův, nebo 
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nějakou jinou kopii, která se ztratila). Poslední vydání, k němuž přihlíží 

„NMA“, je Breitkopfa a Härtela z roku 1802. 

Koncert d moll pro klavír a orchestr zaujímá v Mozartově výjimečné 

postavení. Je jediným z jeho klavírních koncertů, který si dokázal od dob 

svého vzniku až podnes podržet pevné místo v repertoáru pianistů. A to i 

v devatenáctém století, které v Mozartovi vidělo jen ono Dvořákovo 

„sluníčko“; spíše „geniální dítě“, než velkého hudebního dramatika. Koncertu 

se obdivoval Ludwig van Beethoven (který jej veřejně hrál a také pro něj 

zkomponoval znamenité kadence), Johann Nepomuk Hummel, Felix 

Mendelssohn, Clara Schumannová, Johannes Brahms, Anton Rubinstein, 

Charles Valentin Alkan, Carl Reinecke, náš Bedřich Smetana (ti všichni jej 

rovněž hráli a zkomponovali pro něj kadence), později ovšem Ferruccio 

Busoni, Alfredo Casella, Wilhelm Kempff a to už jsme ve dvacátém století, 

které přineslo renesanci interpretace Mozartových koncertů.  

Tento koncert si své prominentní postavení dokázal nicméně udržet 

(spolu s několika dalšími) a dnes patří k nejhranějším a nejčastěji 

nahrávaným klavírním koncertům.20 Jeho mýtický status může trochu 

komplikovat objektivní přístup k analýze jeho obsahu a správné interpretace 

(jak jsme si mohli všimnout výše). Charles Rosen dokonce tvrdil, že 

„Mozartův koncert d moll je mýtem téměř tolik jako uměleckým dílem; při jeho 

poslechu, stejně jako u Beethovenovy Páté, je těžké říci, zda nasloucháme 

jen dílu, nebo spíše jeho reputaci, či obojímu dohromady.“21 Přesto se nyní 

pokusíme tomuto dílu přiblížit a prozkoumat, čím si získalo takovou pověst.. 

 

3.2. Analýza 
 

Před tím, než přistoupíme k interpretačnímu rozboru koncertu 

provedeme jeho stručnou analýzu. Koncert se skládá ze tří vět, kontrastních 

z hlediska tempa i charakteru. Nejprve zazní dramatické Allegro (v d moll a 

4/4 taktu), poté mírná a něžná Romance (bez tempového označení, B dur, 

2/2 takt) a nakonec bojovné Rondo (v rukopise bez označení, v prvních 

vydáních Allegro assai, Presto, nebo Prestissimo, d moll, 2/2 takt). 
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3.2.1. Allegro 
 

Úvodní věta je samozřejmě v sonátové formě, nebo přesněji, 

v specifickém druhu sonátové formy. David Grayson v publikaci „Mozart: 

Piano Concertos Nos. 20 and 21“22  uvádí několik teorií, které se snažily co 

nejpřesněji definovat formu sonátových vět v klasickém koncertu. Nejstarší je 

dobře známá teorie „dvojité expozice“ (vysvětlující ji jako sonátovou formu, 

v níž se expozice opakuje dvakrát, jednou v orchestru, podruhé v sólovém 

partu)  koncertu, podle Graysona vynález Ebenezera Prouta, který tuto formu 

popisuje ve své knize „Applied Forms“ z roku 1895.  

Ta je pro dnešního badatele nedostačující a již krátce po svém vzniku 

byla kritizována, neboť naráží při praktické aplikaci na fakt, že klasický 

koncert (zejména u Mozarta, ale nejen u něj) je nepoměrně zajímavější i 

variabilnější, než tato definice naznačuje. Teoretikové se také snažili spojit 

teoretickou analýzu s původním obsahovým významem koncertu, kterým je 

„concerto“, v latině zápas, dramatický střet protikladných sil, ale také italsky 

dohodu, tedy jejich smíření. 

Již v roce 1903 Sir Donald Francis Tovey napsal esej „The Classical 

Concerto“, v němž analyzoval 50 „klasických koncertů“ (do nichž zahrnul 

Mozarta, Beethovena, ale i Brahmse, Dvořáka či Chopina až po své 

současníky). Ten tzv. „Sonata-Form Concerto“  definuje jako syntézu 

barokního koncertantního principu, v níž mají významné scelující postavení 

návraty orchestrálních meziher „ritornelů“, spojené s rysy klasické sonátové 

formy. Pro tu je typický kontrast mezi částmi a větami (které nabývají většího 

rozsahu) i mezi myšlenkami a tématy. Tím vzniká specifická, instrumentální 

dramatická forma, v níž má úvodní ritornel za úkol „demonstrovat sílu 

orchestru“, který tím efektivně nastolí základní konflikt koncertu, tj. střet 

orchestru a sólisty, obecného s individuálním, osudu s jednotlivcem; divák 

přitom od počátku ví, že sólista bude muset během věty „překonat“ tuto 

nadvládu, ovládnou vlastní osud a smířit se s ním.23 

To je samozřejmě odvozeno od klasické antické tragédie, v níž je 

ekvivalentem sólisty hrdina a orchestru sbor. Už u Heinricha Cristopha Kocha 
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(1749 – 1816) v roce 1782 nacházíme takovou definici koncertu. Koch tvrdí, 

že sólista „sděluje své prožitky orchestru“, který mu v prokládaných 

mezihrách dává najevo svůj postoj k těmto pocitům, někdy souhlasný, jindy 

kritický, „v Allegru se snaží působit na jeho vznešené city; hned jej uklidňuje, 

hned zas utěšuje v Adagiu“.24 

V roce 1802 ve svém hudebním slovníku („Musikalisches Lexikon“) Koch 

přímo odkazuje k Mozartovi a ideální koncert popisuje jako: 

„Vášnivý dialog mezi hráčem a orchestrem…něco podobného staré 

tragédii, kdy  sólista nevyjadřoval své prožitky hledišti, ale sboru. Sbor byl 

akci co možná nejblíže… a také se účastnil na vyjadřování jeho pocitů.“25 

Tovey definoval formu spíše z estetického hlediska, jeho analýza se 

prakticky omezuje na kritiku teorie „dvojité expozice“. Upozorňuje především 

na to, že úvodní ritornel často vynechává druhé téma, sólista někdy začíná 

zcela jinou myšlenkou (jako K. 466) a introdukční charakter úvodního ritornelu 

posiluje i jeho pevné postavení na tónice. 

Ve dvacátém století na něj navázali další badatelé a tentokrát definovali i 

formální schéma sonátové věty v klasickém koncertu. Charles Rosen 

v publikaci „The Classical Style“ (2. vydání 1972) vychází ještě z modelu 

dvojité expozice, nicméně uvádí všechny výše zmíněné rozdíly. Orchestr 

podle něj reprezentuje „pasivní prvek“, který ostře kontrastuje s aktivitou 

sólisty. Nejdůležitější je podle něj postoj posluchače – ten se přirozeně váže 

k sólistovi. Orchestrální mezihry jsou zde proto, aby zachovali symetrii mezi 

jednotlivými částmi.26   

Nicméně v pozdější publikaci „Sonata Forms“ (1988) dospěl 

k následujícímu modelu pro sonátovou větu klasického koncertu. 

 

R1    S1    R2    S2    R3   S3   R4 

I        I-V  V    VI   I      I      I 

 

R znamená ritornel, tedy orchestrální mezihru, S je sólo, na dolním 

řádku se nachází základní harmonický plán. Tento model je pouze ukázkový, 

neboť Mozart jej pokaždé přetváří do jiné podoby. První ritornel nemůže být 
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pro svou značnou délku (ve srovnání s barokními předchůdci) v repríze 

opakován doslovně. Jeho tonální jednota tedy zaručuje, že alespoň 

harmonicky budou oba krajní ritornely shodné, čímž bude zachován potřebný 

pocit symetrie. Monotónnosti v úvodním ritornelu se dá zabránit užitím 

modulace do dominanty a návratu k tónice v rámci předehry. Nicméně i toto 

schéma nemusí platit vždy - v koncertu Es dur KV 449 Mozart moduluje v 

závěru předehry do dominanty, patrně ve snaze posílit dramatičnost nástupu 

sólisty. 

Protiklad sólisty a orchestru je tedy dán jednak větší harmonickou 

pohyblivostí sóla, jednak odlišnou sazbou, ale i dynamikou. Orchestr vstupuje 

obvykle v dramatických místech, mezi modulací a po ní, posilující přesun do 

dominantní tóniny. Sólista zakončuje expozici virtuózními prvky a kadenčním 

trylkem na dominantě, po němž ihned přichází orchestrální mezihra. 

V sonátové formě rozděluje expozici a provedení pauza. Navíc zmíněná 

mezihra nemusí vždycky končit na dominantě, ale může přímo vést do třetího 

sóla; Rosen ji proto charakterizuje jako „spojku mezi dvěma sóly, která je 

stejným dílem závěrem jednoho i počátkem druhého.“ Během třetí mezihry (tj. 

v repríze) často dochází k výraznějšímu propojení sóla a orchestru (to platí i o 

KV 466). 

Charles Rosen také upozorňuje na to, že sonátová forma v 18. století 

nebyla vůbec definována, takže spíše se jednalo o sérii typických 

kompozičních prostředků, postupů a struktur, s nimiž skladatelé pracovali na 

základě své kreativity. Mozart, který formu klasického koncertu v podstatě 

vytvářel (ovšem navazujíc na starší vzory) proto musel neustále 

experimentovat a inovovat své postupy.27   

Nejdále ve svých analýzách dospěl známý mozartovský expert Robert 

Levin,28 který na Rosena navazuje. Spolu s Danielem Leesonem podnikli 

rozsáhlý experiment, při němž zkoumali Mozartova koncertantní díla, která 

srovnávali s odkazem jeho současníků. Závěr byl jasný: existuje všeobecné 

schéma, které lze aplikovat na všechny první věty z Mozartových koncertů. 

Toto schéma je navíc „víceméně“ unikátním Mozartovým výtvorem. Společné 



 23

znaky vysledovali jednak v poměru proporcí úseků, dále ve stavbě a řazení 

myšlenek, ale i ve vztazích mezi myšlenkami a úseky. 

Podle modelu Levina a Leesona se typická úvodní věty Mozartova 

koncertu sestává ze sedmi částí. 

 

        1)  úvodní ritornel 

2) sólová expozice 

3) střední ritornel 

4) provedení 

5) repríza 

6) ritornel směřující do kadence 

7) finální ritornel 

 

Detailní popis tohoto modelu (každá část se totiž sestává z dalších 

sekcí) by přesahoval rozsah této práce. Postačí, když ukážeme, jakým 

způsobem se vztahuje k našemu koncertu. David Grayson jej totiž aplikuje na 

rozbor koncertu d moll. Pohleďme na schéma, převzaté z jeho práce (s. 34 – 

35). Ukazuje strukturu koncertu z hlediska Leesonova-Levinova modelu, 

přičemž zároveň je adaptován starší model Charlese Rosena.  
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Vysvětlivky:  

bar – takt, theme – motiv, key – tónina, R – ritornel (mezihra), S - sólo 

 

Jak vidíme na tomto schématu, orchestrální expozice „R1“ (nebo 

předehra, či úvodní ritornel, chcete-li) trvá 76 taktů. Jednotlivé motivy jsou 

očíslovány a můžeme tak přímo na papíře obdivovat Mozartovu tektonickou 

invenci, kdy prakticky celou skladbu buduje z motivů úvodního ritornelu (dle 

Hutchingse tzv. „skládačkový princip“).29 Následuje skutečná expozice, která 

čítá 97 taktů sóla („S1“) a 18 taktů spojovací (kadenční) mezihry („R2“). Pak 

přichází provedení, označené jako „S2“ a skladba se uzavírá reprízou, 

složenou ze zkrácené mezihry „R3“ (7 taktů), sóla „S3“ (95 taktů), po němž 

následuje mezihra směřující ke kadenci 10 taktů, po níž navazuje závěrečná 
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dohra (obojí značené jako „R4“). Z pohledu sonátové reprízy bychom mohli 

části označit také jako „R1‘“, S1‘“, „R2‘“, „R1‘“ – coda (nebo možná i „R5“). 

Zde je vyobrazeno obojí, stejně jako přehledně popsaný tonální plán. Na 

druhé části schématu vidíme také ukázky jednotlivých motivů. 
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3.2.2. Romance 
 
Romance je poměrně rozsáhlé rondo vyššího typu. Viz následující 

schéma: 

 
Forma:  A                        B                         A‘                        C                          A*                        coda 

      a   a’   b  a‘    c    c‘   d    d‘ f     a   a‘  a   a‘      x   y x‘  z     a    a’    b  a‘  

Takt:     1   9    17   21     40  48  52  56 60  68 72 76 80        84        92 100 108 118 123 128 133  141 

Tónina: B                                     (f) F   B                        g                      B      

            (S          R    S                                   S        R               R                            S             R   S)      

  

*Poslední opakování „A“ v repríze není zcela doslovné, na samém konci je 

připojena 4 taktová vsuvka, na níž navazuje samotná coda. 

 

3.2.3. Rondo 
 

Finální věta je samozřejmě rondo, tentokrát sonátového typu (jako 

většina závěrečných částí Mozartových koncertů). Jeho formu si opět 

vyobrazíme na schématu Davida Graysona (na základě modelu Roberta 

Levina a Daniela Leesona). 
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Vysvětlivky: 

Concerto: koncert (jako svébytná forma) 

Sonata: sonátová forma 

Rondo: rondová forma 

Bar: takt 

Theme: motiv 

Key: tónina 

 

Toto schéma je opět vícerozměrné. Zatímco Girdlestone a Hutchings 

jsou si jisti, že v případě našeho finále se jedná o sonátové rondo, Grayson 

se domnívá, že jej lze chápat i jako sonátovou větu a samozřejmě opět uvádí 

schéma svébytné „koncertní“ formy (jejíž podstatou je, jak jsme dříve uvedli, 

kontrapozice úloh sólisty a orchestru). Opět přikládám i přehled hudebních 

myšlenek třetí věty (též převzatý z Graysona, s. 78 – 79). 
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Další, detailnější poznámky k formě koncertu lze nalézt v následující 

kapitole,  zaměřené na interpretační rozbor.  
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3.3. Interpretace 
 

V této a následujících kapitolách se budeme zabývat interpretací 

koncertu d moll. Základním pramenem mi byla kniha manželů Paula a Evy 

Badura-Skodových: „Interpreting Mozart on the Keyboard“. Z dalších 

významných publikací, zabývajících se touto otázkou jsem přihlédl také 

k knize „Ornamentation and Improvisation in Mozart“ Fredericka Neumanna, 

pojednání Davida Graysona „Mozart: Piano Concertos Nos. 20 and 21“ a také 

k dostupným pramenům (zejména „Důkladné škole hry na housle“ Leopolda 

Mozarta), které jsou bohatě citovány ve výše zmíněné (a další) literatuře. 

Pro řádnou interpretaci Mozartova díla je třeba najít vyváženou míru 

dvou složek: „vkusu a citu“. Badura-Skoda tak přímo nazývá celou jednu 

kapitolu svého díla, zabývající se estetikou hudební interpretace. Odvolává se 

přitom na četné citace z Mozartových dopisů.30 Je třeba respektovat veškeré 

zákonitosti textu a jeho správné dešifrace dle dobových pravidel, ale zároveň 

není možné interpretovat bez vlastního emocionálního vkladu a vnitřní 

identifikace s dílem. Stejně jako tomu bylo v 18. století, interpret by měl k dílu 

zaujmout tvořivý postoj, přednášet jej s takovou chutí a zaujetím, jako by jej 

právě složil. Ale k tomu je třeba dospět, uměleckými zkušenostmi i studiem, 

nadáním i inteligencí. Ideálem je spojení obojího, silného citu a pěstěného 

vkusu a právě to povyšuje Mozarta nad většinu jeho současníků. Kvality jeho 

díla jistě ještě více oceníme při následujícím interpretačním rozboru. 

 

3.3.1. Allegro 
 

Počátek první věty a „osudová“ atmosféra, kterou je obklopen, je něco 

zcela unikátního a patří k nejpůsobivějším úvodům, jaké Mozart napsal 

(můžeme jej směle přiřadit k introdukci ouvertury z Dona Giovanniho či úvodu 

„Pražské“ symfonie D dur KV 504) . Proto je obzvlášť důležité zachovat 

předepsané piano – čím větší bude, tím více vynikne následující „subito 

forte“.  
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Základní tempo by nemělo být příliš rychlé, s čímž se bohužel 

setkáváme poměrně často, možná proto, že někteří klavíristé nejsou 

dostatečně obeznámeni s tím, že Mozartovo Allegro je spíše středně rychlým, 

než skutečně rychlým tempem. Pokud chce skladatel opravdu briskní Allegro, 

připojuje k němu značení „alla breve“. Pro virtuózní věty má vyhrazený termín 

Presto, nebo Allegro assai. Závisí též samozřejmě na charakteru věty. 

Domnívám se, že ponurost a dramatismus našeho Allegra lépe vynikne, 

nebudeme-li s tempem příliš spěchat. Nejlépe zvolit takové tempo, při němž 

znějí úvodní synkopy s patosem, jenž jim náleží a ne uspěchaně. Patos je 

ovšem pouze rytmický, nikoliv dynamický (nebudou ani silné, ani  příliš 

akcentované – to vše přijde později). Metronom se v takovém případě bude 

pohybovat kolem 132 – 138, při 142 získává koncert výraz spíše virtuózní, 

než vrcholně dramatický.31 Nepřímým potvrzením tohoto názoru je i již dříve 

citovaná Schubartova charakteristika tóniny d moll, která je podle něj 

„pochmurná a závažná“.32 

Takto vypjatě nezačíná žádný z koncertů, které Mozart do této doby 

napsal. Charles Rosen v této větě viděl předzvěst střetu Dona Giovanniho 

s komturem a Olivier Messiaen byl natolik fascinován, že neváhal přirovnat 

úvodní větu k Bachově „Et incarnatus est“ ze Mše h moll. David Grayson v ní 

zase nachází podobné momenty, jako v árii Královny noci z Kouzelné flétny.33 

Jak už jsme řekli v úvodu, v tomto koncertu se skladatel dostává velmi blízko 

atmosféře svých oper. Právě v první větě je to nejpatrnější. Témata mají 

rétorický charakter a objevují se zde příkré kontrasty, jak v dynamice, tak 

řazení hudebních myšlenek.  

Orchestrální úvod je poměrně dlouhý (76 taktů), zejména ve srovnání 

s Mozartovou dosavadní tvorbou. Je potřeba s maximální pečlivostí dodržet 

předepsanou dynamiku, aby co nejvíce vynikla kontrastnost jednotlivých 

úseků (předehra musí dát jasně najevo, že posluchače čeká velké drama, 

skutečný „Sturm und Drang“). Klavírista může orchestr podpořit hraním 

continua (viz kapitola 5.).  

Úvodní věta koncertu je ideální demonstrací Mozartova koncertantního 

principu jako kontrapozice role sólisty a orchestru. Osudové téma orchestru je 
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zcela výlučně jeho vlastnictvím, zatímco sólista vstupuje na scénu s 

rétorickým, vášnivým a bolestným recitativem, který také zůstane po celou 

větu jeho osobním „poznávacím znamením“. Tento recitativ nicméně není 

pouhou introdukcí sólisty. To dokazuje jeho užití v provedení a jak Charles 

Rosen upozorňuje, je také (nejen toto téma) spřízněno s myšlenkami finále 

(pro ukázky motivické spřízněnosti myšlenek všech tří vět viz kapitola 

3.3.3).34  

Toto téma (takty 77 – 87) není třeba přednášet striktně v tempu, 

mnohem důležitější je expresivní deklamace. Interpret by měl nechat každý 

dílčí motiv doznít a nezapomenout na malé césury mezi frázemi. Mozart zde 

předepsal obloučky, které však nejsou artikulační, nýbrž smykové. Není tedy 

vhodné tyto cantabilní fráze roztrhávat a najdeme-li v některých „ne-

urtextových“ edicích dlouhý oblouček přes celou frázi, není to v tomto případě 

omyl. Mozart sám tak dlouhé obloučky nepsal nikdy, i dvoutaktové jsou u něj 

vzácné a delší se neobjevují téměř vůbec. Nicméně, jak poznamenává 

Badura-Skoda, smyk sice neznamená rozdělení, nicméně může být spojen 

s členěním fráze, dynamikou a v určitých případech též s akcentací.35 Je 

třeba tedy pozorně prozkoumat danou myšlenku a podle toho se rozhodovat, 

příliš negeneralizovat. V tomto případě budeme jistě členit po dvoutaktích; 

nebudeme tedy brát obloučky „doslova“. Hrajeme samozřejmě zpěvným a 

výrazným legatem s patřičným dynamickým klenutím (to naopak můžeme 

odvodit z těchto obloučků – jen je třeba tyto nuance nepřehnat). 

Appoggiatury v závěrečném taktu tématu se obvykle realizují dle ukázky 

níže (Badura-Skoda). Pro srovnání nicméně uvádím ještě řešení Fredericka 

Neumanna a Mozartova žáka Johanna Nepomuka Hummela, který ve svém 

vydání Mozartova koncertu z roku 1827 tuto pasáž vypsal přesně v duchu 

doporučení traktátů z 18. století, včetně Leopolda Mozarta (tedy rozdělil 

tečkovanou notu na dvě doby patřící appoggiatuře a malou notičku 
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odpovídajícím způsobem zkrátil). Neumann nicméně poměrně přesvědčivě 

argumentuje, že Mozart se ve svém díle tohoto pravidla obvykle nedrží. 

V každém případě by bylo nemoudré Hummelovo řešení a priori zavrhovat, 

zvláště, když se nedá zcela vyloučit, že toto místo konzultoval se 

skladatelem, nebo jej dokonce slyšel takto hrát.36 

 

Zápis (takty 85 – 87): 

 
Provedení (Badura-Skoda): 

 
Neumann: 

 
Hummel: 

 
 

Na scénu se vrací orchestr, klavír ustupuje do pozadí a opřádá 

protimelodie dechových nástrojů doprovodnými figuracemi. V rukopise jsou  

připsány basové tóny, jenž Mozart patrně interpretoval na pedálovém klavíru. 

Objevují se pouze tady, v samém úvodu, později již ne. Zdá se 

nepravděpodobné, že by skladatel chtěl posílit basy pouze na tomto místě. 

Snad si jen „poznamenal“, že při provedení použije pedálového klavíru, 

možná chtěl vypsat celý part a už se k tomu nedostal (nezapomeňme, že byl 

v časové tísni). Zdá se pravděpodobné, že pedálový part improvizoval (jako 



 33

continuo) a podpíral jím zvuk orchestru i svou vlastní hru všude, kde bylo 

třeba.37 

Orchestr dále přednáší své osudové téma, ke kterému se brzy připojuje 

sólista, pokoušející se vymanit z jeho sevření v narůstajících dynamických 

vlnách. Pro menší ruce doporučuje Badura-Skoda následující prstoklad, pro 

ostatní je nepochybně pohodlnější hrát začátek dle klasického „polohového“ 

prstokladu (5-3-2-3-1-3-2 atd.). 

 

(Takty 95 – 102) 

 
 

V taktech 104 – 107  je nejvhodnější, aby levá ruka korespondovala 

s basovými partiemi v orchestru, které jsou unisono (tedy zvolit obdobnou 

artikulaci; tj. legato). Přecházející trioly v levé ruce je třeba hrát zcela přesně, 

neboť je hrajeme unisono s violoncellem.38 Pro rytmickou zřetelnost je lepší 

odrážet se nepatrnou akcentací první noty, než crescendovat k první době. 

V taktu 108 drama vrcholí a patetické akordy na dominantě připomínají 

sólistovi, že jeho cesta k potlačení nadvlády orchestru nebude jednoduchá.  

Po dramatické pauze na tónice d moll nastupuje oblast vedlejšího 

tématu (takt 114) v F dur (tj. paralelně vůči tónice). V této části je důležité 

zachovat základní tempo a ubránit se tendenci k nepatrnému „usednutí“ 

tempa (rada nejen pro pianisty, ale i dirigenty, kteří tuto část musí nasadit 

striktně v nezměněném tempu). Po spojce (takty 114 – 127) zakončené na 

dominantě v F dur přichází samotné druhé téma.  
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(127 – 131) 

 
Appoggiatury, které vytvářejí dramatické gesto, obdobně výrazné, jako 

v úvodním sóle se tentokrát vyznačují spíše toužebným, než bolestným 

výrazem. Čtvrtky hrajeme portamento, s malým crescendem. Následující 

zdvih by měl přijít na dobu, ale bez akcentu, ten určitě patří melodii, tj. vrchní 

notě.39 Druhé téma je jedním z nádherných příkladů mozartovského „úsměvu 

skrze slzy“. Na nadějné doufání motivu v F dur odpovídá stejným motivem, 

harmonizovaným druhým stupněm (bolestným g moll akordem), aby se hned 

vrátil téma zakončil zpět na tóniku F dur. Appoggiaturu v taktu 134 hrajeme 

dle zápisu jako osminový melodický průtah na lehké době, tedy bez 

akcentu.40 Totéž na analogickém místě v taktu 139. 

 

(132 – 134) 

 
 

Následující úsek již značí přechod k provedení. Druhé téma, které již při 

jeho expozici charakterizovala jistá tonální nestabilita pokračuje ve svém 

zápase o prosazení své tóniny F dur proti osudové d moll. David Grayson je 

přesvědčen, že tímto způsobem Mozart posiluje dramatické napětí mezi 

orchestrem a sólistou. Nyní jsme ve sféře subjektu, hrdiny dramatu, chceme-

li, oblasti v níž se „předvádí“ pianista. Jeho pasáže, lomení oktávy a trylky jej 

mají dovést k vítězství.  

To se však nezískává lehce. Po svižném rozběhu v taktu 143 by Mozart 

mohl již v taktu 152 celou expozici zakončit, obdobně v taktu 158, ale místo 

toho po obou „klamných“ finálním trylcích pokračuje dál, nepřestávaje napínat 
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posluchače. První trylek trvá celý takt. Ohlašuje začátek vyvrcholení dramatu, 

po něm následuje ještě další, půltaktový a posléze ještě jeden, skutečný 

„finální trylek“. Všechny tyto kadenční trylky se z harmonických důvodů 

hrávají s přípravou, tedy shora a na dobu. Drtivá většina dobových traktátů (z 

významných všechny) doporučuje hrát trylky tímto způsobem a můžeme 

souhlasit se Skodou, že takový průtah k tónice je v závěru logičtější, než 

střídavý tón.41 Krátké trylky v taktech 146  - 147 vyzní naopak nejpůvabněji a 

nejzřetelněji jako prosté obaly shora. Tak je také doporučuje hrát Badura-

Skoda.42 

Následující část je z formálního hlediska oblastí závěrečného tématu a 

přináší rozuzlení celé zápletky. Nejprve se tok hudby přesouvá o oktávu níže, 

aby se pak  klavírista  pozvolna propracoval vzhůru sekvencemi lomených 

oktáv, a po zlomové pasáži v taktech 164 - 165 s nádherným chromatickým 

postupem v basu (Mozart zde dosahuje mistrovským užitím „prostých“ 

prostředků maximálního dramatického účinku) nakonec přece jen probojoval 

na vrchol. A to nejen v přeneseném významu, ale skutečně - f3 byl tehdy 

nejvyšší tón na Mozartově nástroji. Své vítězství oslavuje kaskádami 

lomených rozložených akordů (takty 167 - 168) a vše zakončuje kadenčním 

trylkem, nyní již suverénním – dynamika je zde samozřejmě forte, to je jasné, 

aniž bychom museli nahlížet do partu orchestru (který nastupuje ve forte v 

následující mezihře, připravující nástup provedení).43 Následuje mezihra, 

odvozená z části předehry, ovšem transponovaná do F dur.44 

Provedení uvádí sólista. Jeho nástup přichází v tónině, kterou si předtím 

vydobyl, tedy F dur (dle Schubarta tónině  vlídnosti a míru; takt 192). Z této 

útěšné atmosféry je však brzo vytržen. Přichází dramatická kolize – 

protikladné motivy orchestru a sólisty jsou nyní konfrontovány. Po pianistově 

bezstarostné sextové pasáži se ozývá osudové téma, chromaticky modulující 

do g moll. Na toto zahřímání odpovídá opět sólista – odhodlán nepoddat se 

volání osudu vzdoruje pasáží v protipohybu, využívající téměř celé šíře 

Mozartovy klaviatury. Všechny tři nástupy musí sólista přednést výrazně 

odlišně, orchestr by při každém vstupu precizně dodržet předepsanou 
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dynamiku p – f – p. Obaly budeme hrát od hlavní doby a můžeme je hrát buď 

s malým opřením, nebo bez (případně jednotlivé způsoby variovat).45 

 

(192 – 198) 

Ale orchestr se připomíná znovu, postupující stále „výše“ (ve smyslu 

předznamenání), nyní do Es dur. Sólista tentokrát přijímá jeho vyzvání, 

vidouc, že střetnutí je nevyhnutelné a v taktech 227 - 229 se přesouvá do 

nižší polohy, aby započal rozhodující střetnutí s úvodním tématem koncertu d 

moll, svým osudem.46 Zde započíná druhá část provedení, rozsahem 

poloviční vůči předchozí (takty 230–249). Sólista nasazuje nejsilnější 

prostředky mozartovské techniky, série rozložených akordů, nejprve 

stoupajících vzhůru, pak zpětně srážených dolů, za doprovodu triol 

z osudového tématu v orchestru. Tyto rozklady hrajeme forte, s nepatrným 

opřením o „důležité“ akordické noty.  

Procházíme skrz Es dur (piano), f moll (mezzoforte) a g moll (forte) až 

k A dur (dominantě d moll – zde je dynamický vrchol, po němž následuje 

pokles), kde vyčerpaný pianista pochopí nevyhnutelnost situace a poprvé (a 

naposled) přednáší závěrečný úsek motivu 2 z orchestrálního úvodu, aby vše 

zakončil rázným gestem a chromatickými oktávami ve forte (Mozartem 

předepsaným!) vyšel svému osudu vstříc. Toto čtyřtaktové „bilancování“ patří 

k dramatickým vrcholům věty a proto zde sólista může nepatrně zadržet 

tempo, příp. jemně protáhnout césury (závěrečné oktávy musejí být ovšem a 

tempo, jinak dojde k nepřesnosti v nástupu orchestru). 

Reprízu uvádí orchestr (takt 252), přednášející osudové téma, 

analogicky k taktu 91. Tentokrát přednese celých osm taktů, než do jeho 

sebevědomého nástupu vpadne klavír, náhle a razantně, na čtvrté době. 

Tentokrát je útočnější, než při expozici, místo nenápadné figurace užívá 

lomených oktáv, které mu umožňují výrazněji pronikat nad pletivo smyčců. 
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Nicméně stále je v područí orchestru a neměl by být tedy dynamicky silnější – 

jeho chvíle přichází až v taktu 280, kdy po relativně tichých rozložených 

triolách (hraných non-legato) překvapuje s bojovným motivem v subito forte. 

Mozart v koncertu d moll (jako ostatně u všech) neužívá učebnicové 

formy, nýbrž ji rozšiřuje a kombinuje tak, jak nejlépe vyhovuje jeho 

dramatickému záměru. Zde umocňuje napětí mezi klavírem a orchestrem. 

Užívá k tomu nejen zmíněných změn v sazbě, ale i formálního rozšíření, 

pozdržujíc nástup oblasti vedlejšího tématu o 12 taktů (vsunutím mezivěty 

odvozené z mezihry, která připravovala provedení). Takové flexibilní 

kombinování a propojování motivů je pro Mozartovy koncerty typické              

(„skládačkový princip“). 

Ale i v oblasti vedlejšího tématu skladatel uvádí signifikantní změny. 

Oproti expozici, kde znamenalo sféru jistého uvolnění, zde proniká duch 

bolesti a rezignace, když místo do osvěžující F dur je sólista donucen k 

návratu zpět do tragické d moll (takty 295 – 302). V následující ukázce 

vidíme, jak „vzdoruje“ skrze sekvenci postupujících synkop (které je třeba 

frázovat dle uvedeného doporučení, převzatého z Urtextu „NMA“).  

 

(296 – 298) 

 
 

Stejně jako není dynamika předepsaná v závěru spojky v expozici (takty 

124 - 126), tak ani zde nezanechal Mozart žádné doporučení. Jako vhodné 

řešení se mi jeví podpořit směřování k dominantě crescendem a poslední 

akord v taktu 302 zahrát forte, zatímco v expozici učinit spíše mírné 

crescendo, podpořit dynamicky střídání „světla a stínu“ akordů C dur a f moll 

(tj. forte – piano) a poslední akord zahrát též silně, i když ne tak výrazně jako 

v repríze (tam musí být kontrast výrazně vyšší, viz ukázka). 
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  (300 – 302) 

(cresc.)                                                                          (f)       (p) 

 
  

Vedlejší téma tedy nastupuje v d moll, hlavní tónině koncertu. Fakt, že to 

odpovídá pravidlům sonátové reprízy není podstatný, důležité je, že díky 

Mozartovu tektonickému důmyslu pociťujeme tento vývoj jako nevyhnutelný a 

dramaticky opodstatněný. Druhé téma, které mělo být původně zdrojem 

naděje, nyní přináší pouze zoufalství.47 Skladatel myšlenku geniálně 

transformuje užitím neapolské harmonie v taktu 307. Interpret nemůže tento 

úžasný moment jen tak přejít a měl by zde užít barevnějšího úhozu a 

výraznější dynamiky s vrcholem na zmenšeném akordu v následujícím 

taktu.48 Tyto dvojhmaty jsou na analogických místech nadepsány legato a 

můžeme si tedy pomoci i jemnou pedalizací (Zacharias, Badura-Skoda i 

„NMA“ zde doplňují chybějící oblouček). 

 

(307 – 309) 

 
 

Po brilantní chromatické pasáži následuje přechod k oblasti 

závěrečného tématu. Mozart zde ovšem zaměnil úvodní bezstarostnou 

mezivětu za novou, mnohem dramatičtější, postupující skrze durovou 

dominantu A, mollovou subdominantu g, až k tónice d moll. Pro pasáž lze 

samozřejmě volit různé prstoklady, přesto uvádím několik možných návrhů: 

nejspodnější varianta je z edice Christiana Zachariase, výše se nachází návrh 
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Alexandra Goldenweisera, nejvýše můj vlastní. Osminky v taktech 323 – 326 

je nejvhodnější hrát staccato (ne ostré), shodně s artikulací smyčcových 

nástrojů. 

 
                    Pohl:  3 4 3  2 1  2  1 2 3 1 2  1      3 1 2 3 1  2  1 2 3  1 3  1       3 
      Goldenweiser: 3 – 3  2 3  4  1 -  3 1 2  3      4 1 2 3 1  3  1  - 3  1 -   3       4      

            Zacharias: 1 4 3   -  -  -   1 -  -  1  -  -      4 1 -   -  -  5  1 2 3  1 3  3       3   

 
 

V taktu 327 přichází opět „klamný“ trylek, značící, že nadešel čas 

k rozuzlení dramatu a sólista se nadechuje k poslednímu velkému výpadu 

před kadencí. V temné tónině d moll, podtržené nižší polohou nastupuje 

závěrečný úsek, oproti expozici znatelně rozšířený. Dynamickou kulminaci 

podporuje i orchestr s prudkými akcenty na lehkých dobách, počínaje taktem 

344. Klavírista zde musí dbát na to, aby dostatečně připravil vrchol, který 

přichází až v samém závěru. To lze vyřešit tím, že celá plocha od taktu 329 

až po kadenční trylek v taktu 355 bude stavěná v stupňovitých vlnách, 

s menším poklesem v taktech 338, 341 a 350. 

Orchestr přebírá sólistovu dynamiku a v souladu s expozicí navazuje 

motivem č. 5 v Graysonově schématu. Po polovičním uzavření na dominantě 

nastupuje naposledy sólista, aby přednesl kadenci. Problematice kadencí 

věnujeme celou jednu kapitolu této práce a proto nyní jen konstatujme, že se 

nám žádné autorské kadence k tomuto koncertu nedochovaly a jsme proto 

odkázáni na tvůrčí schopnosti jiných skladatelů a pianistů, případně své 

vlastní. 

Po ukončení kadence nastupuje orchestr v plné síle jedním 

z nejdominantnějších motivů (z oblasti závěrečného tématu), aby následující 

pokles do pochmurného motivu č. 6 v taktu 382 vyzněl ještě beznadějněji. 

Zatímco v expozici a provedení, kde zakončoval úvodní orchestrální 

předehru, resp. mezihru byl tento motiv nositelem jisté útěchy, uklidnění a 
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připravoval nástup sólisty, zde naopak ústí přímo do cody, která je tématicky 

založena na úvodním osudovém tématu.  

Takto tedy symbolicky Mozart zakončuje tento zápas – ponechává 

nakonec přece vítězství orchestru. Ten se stále více a více ztišuje (tato coda 

je jediným místem v celé větě, která je v Urtextu označena jako pianissimo), 

až úplně zaniká, vzbuzující dojem klesání opony v opeře. Ale drama zdaleka 

nekončí – máme za sebou pouze první dějství a na konečné rozuzlení si 

budeme muset počkat  až do samého závěru finální věty. 

 

3.3.2.  Romance  
 

Druhá věta se pyšní u Mozarta poměrně ojedinělým titulem. Název 

„Romance“ dal Mozart pouze šesti volným větám ze svého instrumentálního 

díla; kromě našeho koncertu se jedná o Adagio z „Gran Partity“ KV 361/370a, 

Andante z Divertimenta B dur, KV 229/439b, druhé věty z Koncertů pro lesní 

roh a orchestr Es dur KV 447 a 495 (s označením Larghetto, resp. Andante 

cantabile) a samozřejmě také Andante z „Malé noční hudby“ KV 525.49 

Tyto skladby mají ovšem jen málo společných rysů. Všechny vznikly 

v relativně omezeném období (mezi léty 1781 – 1787) a buď patří do sféry 

„užitkové“ hudby, jako v případě serenád a divertimenta, nebo jsou součástí 

instrumentálního koncertu. Formálně se nicméně liší, v případě naší 

Romance v B dur se jedná o rondo. Že to byla pro hudební romanci poměrně 

obvyklá forma se dozvídáme od Heinricha Kocha, který ji popisuje jako někdy 

vášnivou, tu zase tragickou, nebo zamilovanou či spíše výpravnou, ale vždy 

velmi prostou, až naivní.50 Vycházet by měla z obdobné formy v poezii; tedy 

prosté epické písně v antickém tónu, připomínajícím staré rýmované 

romance. Zmiňuje se také o tom, že se v „moderních koncertech“ užívá 

častěji, než obvyklé „Adagio“ a je psaná téměř vždy v pomalém tempu. 

Neméně významný teoretik Daniel Gottlob Türk (1750 – 1813) odkazuje 

k Jeanu-Jacquesi Rousseauovi, který ve svém hudebním slovníku (1768) 

popisuje romanci jako strofickou píseň v archaizujícím stylu, prostou, ale 

jímavou, tak „až se posluchač dojme k slzám, aniž by dovedl vyjádřit, jaké to 
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kouzlo je příčinou jeho pohnutí“.51 Měla by být přednášena přirozeně, bez 

příkras a bez manýry.  

Dle Türka byla instrumentální romance obdobná, jako její vokální 

předchůdkyně, o níž mluví Rousseau. Nejedná se tedy o „romantickou 

hudbu“, jak by mohl název napovídat pianistům, zvyklých na srdcervoucí 

Adagia z koncertů devatenáctého století. Její „archaizující“ charakter 

naznačuje, že se jedná spíše o skladbu v galantním slohu. I charakter tóniny 

velmi pěkně koresponduje s výše zmíněným obsahem; dle Schubarta je 

tóninou  „šťastné lásky, čistého svědomí, doufání v lepší svět“.52 

Zkusme se nyní zamyslet nad tím, jak podobný výklad odpovídá 

Romanci B dur z koncertu d moll. Mozart nám nezanechal žádné tempové 

označení, pouze takt – ten je nicméně v rukopise velmi zřetelně a jasně 

vyznačen „alla breve“, jak potvrzuje Badura-Skoda. Jeho tempo by tedy 

nemělo být příliš rozvláčné, fráze přirozeně plynout. Toho lze nejlépe docílit, 

když si interpret pokusí skladbu sám zadirigovat. Autor této práce měl tuto 

možnost během letní akademie „Bei Mozart ist alles Oper“ – „Prag-Wien-

Budapest“ 2006 v Rakousku. Výsledek byl jasný – dirigujeme-li „na dvě“, 

tempo se nám přirozeně o stupeň pozvedne. Je-li třeba ho fixovat 

metronomem, stanovíme nejvhodnější tempo na 84 bodů na čtvrťovou dobu 

(příp. 42 na dvoudobou jednotku v “alla breve“). Dirigenti, jako prof. Vladimír 

Kiradiev na výše zmíněném festivalu inklinují k vyšším tempům. Kiradievem 

doporučených 96 na čvrtku je nicméně až příliš, vzhledem k rychlým 

hodnotám ve střední části, kdy pak zní „Andante“ spíše jako Allegro. Pianista, 

kterému především záleží na delikátním přednesu by se měl držet spíše 

v rozmezí doporučeném Badurou-Skodou (82-88). Christian Zacharias, editor 

Urtextu vydavatelství Peters, doporučuje čtvrtku na 92 – 96, nicméně sám na 

své nahrávce hraje maličko klidněji (90).  Viz tabulka temp zvolených 

vybranými interprety v příloze. 

Dalším podstatným rysem rokokové atmosféry, kterou bychom chtěli 

v souladu s Rousseauovou definicí vytvořit je ornamentika. Tato otázka často 

vyvolává v souvislosti s Mozartovou hudbou rozporuplné reakce. Svou roli na 

tom hraje mýtus, zprofanovaný v Schafferově Amadeovi, dle nějž Mozart píše 



 42

vždy dokonale, precizně, bez jakýchkoliv škrtů a tak definitivně, že jakékoliv 

„přidání nebo odebrání“ byť jediné noty celou hudební kompozici zničí. Na to, 

že i Mozart škrtal, že i on má náčrtky a skicy máme věcné důkazy. Hrát jsme 

jej ovšem nikdy neslyšeli. Nicméně máme svědectví, dle nichž při 

interpretacích svých skladeb (a konkrétně volných vět z klavírních koncertů) 

nehrál text zcela doslovně, ale obohacoval jej tu a tam improvizovanými 

ozdobami a vsuvkami. Phillip Carl Hofmann se s Mozartem setkal v roce 

1790 a slyšel jej hrát koncerty F dur KV 459 a D dur KV 537. Dle jeho slov je 

skladatel nehrál doslovně dle zápisu, ale „jemně a vkusně přikrášloval jednou 

tak, podruhé onak, podle momentální inspirace svého génia“.53 

Dalším argument ve prospěch zdobení pomalých vět máme přímo od 

Mozartových žáků, Barbary Ployer54 a Johanna Nepomuka Hummela.55 

Mozartově žákyni a interpretce jeho klavírních koncertů Barbaře „Babettě“ 

Ployer je připisováno autorství zdobené verze Adagia z koncertu A dur KV 

488, pocházející z pozůstalosti Mozartova syna. Stejně jako v případě 

Hummelových úprav Mozartových koncertů se zde setkáváme s evidentně 

přemrštěným a ryze „nemozartovským“ zpracováním. To nehodláme popírat 

a můžeme v tomto ohledu zcela souhlasit s Frederickem Neumannem, který 

tyto „transkripce“ rezolutně odmítá jako nevkusné. Přesto nemůžeme přejít 

fakt, že se jednalo o Mozartovy přímé žáky, svědky jeho hry a interprety, 

kterým on sám předal poselství, jak interpretoval své skladby. Pokud by 

Mozart byl výslovně a kategoricky proti jakémukoliv doplňování svého textu, 

dá se předpokládat, že by jeho žáci byli těmi posledními, kteří by hráli či 

dokonce vydávali skladby plné tak odvážné ornamentiky. Zdá se spíše, že 

Mozart se improvizaci nebránil. Patřila i v jeho době k přirozené výbavě 

interpreta. Rozdíl a to podstatný byl ovšem v tom, kde bylo místo pro 

interpretovu kreativitu a jakým způsobem by bylo vhodné tuto tvořivost 

uplatnit.  

Zde nám jistě vytanou na mysli ona slova, která si zvolil Badura-Skoda 

pro název celé kapitoly ve své knize o mozartovské interpretaci. „Vkus a cit“ 

by měly opět vést talentovaného hudebníka k správnému rozhodnutí. A nikdo 

určitě nepochybuje o tom, že Hummel byl nepochybně mimořádně nadaný 
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hudebník, pianista i improvizátor. Nicméně se řídil svým vlastním vkusem, 

když obohacoval díla svého mistra. V jeho generaci došlo k značným 

slohovým a společenským proměnám. V módě byl salónní, brilantní sloh a 

interpreti šli samozřejmě s dobou. A je možné, že Hummel slýchal svého 

učitele hrát svá díla pokaždé trochu jinak, že byl sám veden Mozartem 

k improvizaci a tvůrčímu přístupu k jeho dílům. To jsou jenom domněnky. Ale 

zdá se zřejmé, že ačkoli jsou Hummelovy ozdoby, vsuvky, kadence a 

dokonce i transkripce již existujících pasáží (a to nejen v pomalých větách!) 

čistě jeho vlastním výtvorem, jejich existence potvrzuje fakt, že pouze 

z důvodů posvátnosti géniova odkazu nemá smysl se uzavírat této otázce. 

Když se nad ní seriózně a bez předsudků zamyslíme, dojdeme lehce 

k tomu, že hlavní problém tkví v tom, jak „vkusně a s citem“ doplnit danou 

pasáž, kde je podobné dopracování na místě a kde se naopak zcela 

nepochybně nehodí. Zde se Neumann i Badura-Skoda shodují v tom, že v 

drtivé většině případů se bez jakékoliv přidané ornamentiky velmi dobře 

obejdeme. Nicméně stejně tak oba (též Girdlestone, Robert Levin a další) 

potvrzují, že v některých případech je doplnění textu vhodné, ba žádoucí. 

Jedná se o podobné případy jako ten, který nám poskytl sám Mozart. 

V dopise otci z 9. června 1784 píše, že v jisté pasáží ve volné větě z koncertu 

D dur KV 451 „něco schází“ a slibuje to poslat sestře spolu s kadencemi. 

Těchto osm taktů se nám dochovalo a jsou zřejmě nejcennějším dokladem o 

Mozartově vlastní improvizaci ve smyslu dotváření partu. Když se podíváme 

na onu pasáž, může nás napadnout, že se v lecčems podobá druhému 

klavírnímu sólu v Romanci z koncertu d moll (originál se nachází dole, nahoře 

zdobená verze).56 
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Ještě poučnější se mi jeví dochované autorské zdobení árie „Non sò 

d'onde viene“, KV 294 (věnované Aloysii Weberové), které ukazuje autorův 

mimořádný vkus při obohacování melodické linky a může být skvělým 

vodítkem nejen pro zpěváky. Uvádím ukázku, jistě dostatečně průkaznou 

(originál se opět nachází na spodním řádku):57 
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 Ve prospěch názoru, že právě tato věta z tohoto koncertu vyžaduje 

dozdobení svědčí i další fakta, která je třeba brát na vědomí. Mozart psal 

tento koncert ve velkém spěchu. Chtěl-li ohromit otce, či pouze splnit včas 

slíbenou zakázku není podstatné. Avšak tvrdí-li Leopold, že ještě v den 

koncertu se rozepisovaly party (a nemáme žádný důvod mu nevěřit), pak se 

zdá být docela logické, že Mozart neměl čas na detailní rozepsání svého 

vlastního partu. Možná jej měl perfektně uložený v hlavě, možná jej 

improvizoval na místě, na tom nezáleží. Ale skicovitost je zde evidentní, 

zejména v následujících taktech:  
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(48 – 51) 

 
 

Když se také podíváme na refrén, povšimneme si, že jeho úvodní 

melodie zní během věty celkem čtrnáctkrát. I vzhledem k jejímu charakteru je 

zde silné nebezpečí, že bude znít monotónně a brzy omrzí. Podle Arthura 

Hutchingse (který mimochodem už v úvodní kapitole své práce o 

Mozartových koncertech vyjadřuje svoji nelibost nad celou touto větou) se 

tato fráze opakuje „šestkrát více, než je  pro jediný pár uší třeba“.58 S tím 

jednak nemusíme souhlasit, protože i když jistě máme od Mozarta půvabnější 

i interesantnější melodie, nemůžeme její úhledné linii nic vytknout (její 

„neinspirovanost“- dle Hutchingsových slov - ve skutečnosti dokonale splňuje 

požadavky na romanci, zmiňované na počátku kapitoly), jednak můžeme 

lehce nabídnout zřejmé řešení možného „zevšednění“ nápěvu, tedy 

ornamentiku. To by znamenalo i naplnění Rousseauovy představy o romanci, 

v níž se „při každém dalším verši něco přidá“, tak aby byl posluchač „dojat 

k slzám“.59 Navíc tolikeré opakování myšlenky bez jakékoliv variace je u 

Mozartova ronda poměrně neobvyklé (každého určitě hned napadne 

vynalézavě zdobené Rondo a moll KV 511, ale rozhodně to není jediný 

příklad v Mozartově tvorbě). 

Konečné řešení otázky, zda zdobit, či ne (a jak) je samozřejmě věcí 

každého interpreta, který se bude s touto větou ve své praxi setkávat. Tak 

jako tak, vzhledem k předloženým argumentům, nepřímo dokazujícím, že je 

klavírní part Romance neúplný si dovolím v této záležitosti pokročit poněkud 

dále a poskytnout konkrétní návrhy k dotvoření klavírního partu v duchu 

stylové interpretace. Ideálem moderního pianisty je určitě interpretace, která 

tvůrčím způsobem spojuje teorii s praxí. Vycházet budu tedy jak z návrhů 
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teoretiků (Neumann, Girdlestone) a pianistů (Badura-Skoda, Zacharias, 

Vladar aj.), tak z vlastní zkušenosti. 

Dříve však, než přistoupíme k doplňování „volitelné“ ornamentiky je 

třeba prozkoumat již předepsané ozdoby a jejich správné provedení. Obal 

z úvodní myšlenky (takt 4) lze provést několika způsoby, první se mi jeví jako 

nejpůvabnější, nicméně většina interpretů volí druhý, případně čtvrtý způsob 

(autory příkladů jsou Badura-Skoda a Neumann). Interpret má nicméně 

možnost volit při četném opakování myšlenky jiné řešení, i když osobně bych 

dal v tomto případě přednost shodnému provedení. Co se týče druhého obalu 

z taktu 22, melodické důvody nám dávají jen jednu možnost ideálního 

provedení. Považuji za vhodné (byť ne nutné) tak hrát i předposlední obal ve 

větě, ten z taktu 152, neboť i on je součástí melodie. Stejně tak i následující 

obal, který mu odpovídá (tyto ozdoby mají také graciéznější, galantnější 

nádech). 

 

 
 

Oktávové appoggiatury uzavírající úvodní motiv jsou spornou záležitostí. 

V podstatě jsou tři možnosti – buď je budeme hrát s akcentem na dobu, bez 

akcentu na dobu, nebo bez akcentu před dobou. Frederick Neumann se 

domnívá, že jejich původ je ve stylizovaném vokálním portamentu, obvyklém 

prvku dobové praxe. Zpěváci takto zvýrazňovali výšku not, když do ní 

„vplouvali“ jemným glissandem ze spodní oktávy. Samozřejmě v takovém 

případě padá akcent jedině na hlavní notu. Jako příklad uvádí takty 64 - 65 
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(přičemž se odvolává na shodné pozorování Badury-Skody) z třetí věty 

našeho koncertu, kde se objevuje vypsaná appoggiatura ve formě krátké noty 

před dobou. 

         3. věta (64 – 66) 

 
 2. věta  (8) 

 
 

Je nepopiratelné, že takový způsob provedení zachovává melodickou 

linii motivku, jenž se zakrátko objevuje znova v navazující pasáži, tentokrát 

ovšem bez oktáv. Budeme-li tedy interpretovat s akcentem na hlavní notě, 

určitě tím prospějeme autorovu záměru. Otázka, zda anticipovat či hrát na 

dobu je zde spíše scholastického rázu. V případě, že akcentujeme 

melodickou notu, posluchač ji bude identifikovat jako těžší a určovat dobu 

podle ní. Nicméně je potřeba zachovat rytmickou pregnanci a zřetelnost; 

pročež je vhodnější hrát noty „přírazů“ jako dvaatřicetiny (volíme-li 

šestnáctiny, je třeba je hrát nenásilně, tak aby bylo zřejmé, kam patří 

akcent).60 

Naproti tomu, na samém počátku sóla B (takt 40) se objevuje obdobné 

„portamento“, které doporučuje Badura-Skoda hrát obdobným způsobem, bez 

akcentu, ale na dobu. Důvody jsou zvukové, účelem je zvýraznění sopránu. 

Zpěvnost melodické noty pak doporučuje podpořit pedálem, puštěným po 

stlačení basu. Já se nicméně domnívám, že toho lze docílit, aniž bychom hráli 

tento „vokální zdvih“ striktně na dobu. Nejzajímavěji, přitom a půvabně a 

zpěvně soprán zazní, zahrajeme-li bas maličko dříve, než melodii a příraz 

velmi krátce a jemně. Můžeme přitom zcela lehce použít pedálu, jak radí 

Badura-Skoda a výsledný efekt zní velmi dobře. Analogicky lze hrát i 

obdobná místa v taktech 52 a 56. 
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Nyní se můžeme zaměřit na improvizování volitelných ornamentů. 

V první řadě je třeba určit, co z této věty může být předmětem našeho zájmu. 

Kromě zmíněné úvodní fráze („a“) je to i následující motiv („b“), samozřejmě 

ono druhé sólo („B“), veškeré návraty refrénu a nakonec coda.  

Nejprve k úvodní myšlence. Při jejím prvním uvedení ji samozřejmě 

musíme přednést v původní podobě. To platí pro celou úvodní část, tedy i pro 

„a‘“, tj. takty 21 – 25.  Naopak „A´“ (takty 68 - 76) se přímo nabízí 

k zvariování, vzhledem k tomu, že nám sám Mozart poskytuje nápovědu 

v posledním opakování myšlenky v orchestru před středním dílem „C“, kde je 

vypsaná následující varianta. 

 

(80 – 82) 

 
 

Hraje-li tuto myšlenku orchestr, nevidím důvod, proč by ji nemohl 

přednést i sólista, pokud to prospěje celkové formě skladby. Skladatel navíc 

na analogickém místě při úplně posledním zaznění motivu v romanci 

myšlenku znovu obměňuje (viz takty 139 – 141). Tento fakt můžeme přičíst 

jako další nepřímý důkaz toho, že Mozart svůj part jen naznačil; koncertantní 

princip zmíněný v kapitole 3.2. naší práce jasně definuje roli klavíru jako 

figurativní, zatímco orchestr přednáší myšlenku v původní podobě, nikdy 

naopak. 

Necháme-li se inspirovat těmito variantami, lehce nás napadnou i další. 

Jejich nejvhodnější umístění jsme již odvodili – analogicky s orchestrem při 

posledním opakování. Prospěje to kontrastnosti a symetrie přitom zůstane 

zachována. Forma zdobení budiž obdobná, jen ještě maličko bohatší. Uvádím 

několik návrhů, první z nich je převzatý od Hummela a je pouze pro ilustraci 

(a to se jedná o tu „nejmírnější“ z jeho variant), druhý od Badura-Skody a je 

určitě vhodný následování,  poslední jsou rozličnými úpravami Skodova 
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návrhu, které přímo vycházejí z obou Mozartových variant (v orchestru) a 

hraje je autor této práce. V detailu je samozřejmě možné tyto návrhy stále 

obměňovat. Bohatší zdobení v duchu Hummela se mi nezdá vhodné, 

reprezentuje zcela odlišný svět. Robert Levin hraje také velmi odvážnou 

ornamentiku (a improvizované continuo) a i když je určitě mnohem blíže 

Mozartově způsobu, než jeho vlastní žák, ani on se mi nezdá jako ideální 

příklad pro následování. Snad jen v případě, kdy se hraje na historické 

nástroje a kdy vše pohlcuje dojem z autentického prožití dobové atmosféry, 

kdy ještě nebyla interpretace a kompozice oddělena.61   

 

(119 – 122) 

Hummel: 

 

Badura-Skoda: 

 
Alternativa 1: 
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Alternativa 2: 

 

 
Varianta posledního taktu (dle Badury-Skody): 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nejníže přepis melodie z orchestru z taktu 141) 

 

Jistě je velmi cenné, že existují nahrávky poučených odborníků formátu 

Levina nebo Bilsona, které nám umožní vyslechnout Mozartovu hudbu 

v podobě, jaké mohla zaznívat v době svého vzniku. Pokud ale sami nemáme 

dostatečné vzdělání, zkušenosti a talent, je lepší se do podobných 

experimentů nepouštět a zůstat jen u přiměřeného zdobení. Dodržíme tak 

charakter romance, v níž bychom se měli vystříhat „zbytečných příkras“, 

budeme-li zdobit a zůstaneme jen u toho, co je pro dotvoření věty 

nejpotřebnější. 

Nyní se podívejme na ono klavírní sólo. Někteří umělci jej přetvářejí až 

k nepoznání. To se mi nezdá nutné, z prvních taktů je možné lehounce 

doplnit snad jen spojovací linie v taktu 46 – 47 (možná i v taktu 45).  

 

Návrh (45 – 47): 
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Ve skutečnosti se zdá, že jediný moment skutečně vyžadující 

dopracování pasáž se nachází mezi takty 48 – 51 (již výše citovanými), kde 

se setkáváme s melodií, která na první pohled působí náčrtkovitě. Je pravda, 

že melodie složené ze stoupajících a klesajících čtvrťových hodnot na 

akordických tónech nejsou u Mozarta zrovna obvyklé. Naopak v koncertě c 

moll KV 491 se v rukopise nachází místo, kde obdobné „značky“ určují 

„záchytné body“, jejichž obsahem je ve skutečnosti akordická pasáž. 

Jak tuto melodii vyplnit? Nejlépe tak, aby nebyl porušen prostý, 

pastorální ráz celého úseku. Takt 49 můžeme lehce přikrášlit appoggiaturami, 

nebo třeba stoupajícími akordickými tóny v tečkovaném rytmu, odvozenými 

z motivu v taktu 42. Mohou se ovšem použít i trioly, to všechno najdeme 

v Mozartově výrazovém arzenálu. 

 

(48 – 51; originál viz výše) 

Doporučené varianty: 

 
 

 
 

Christian Zacharias, editor Urtextu vydavatelství Peters, nabízí ve 

zmíněném vydání vhodnou variantu 50. taktu, usuzující, že poslední čtyři 

šestnáctky poněkud nepatřičně navazují na čtvrťovou melodii a mohly by tedy 

být vodítkem. Proto volí trioly, které uvádím v prvním příkladě. V jeho vydání 

se vůbec nachází velmi zajímavé návrhy ozdob, jejichž varianty lze také 

slyšet na jeho vlastní nahrávce pro společnost EMI. 
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Johann Nepomuk Hummel si samozřejmě neklade žádné meze, naopak 

Neumannův návrh je poměrně vkusný, takt 50 vyplňuje přímo šestnáctinami 

(podobné zpracování navrhuje i Girdlestone, jehož návrh se mi zdá méně 

zdařilý). 

  

Hummel: 

 
 

 
 

Neumann: 
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Girldlestone  

(i s předcházejícími a následujícími takty včetně originálního znění): 

 
Než ukončíme diskusi o improvizované ornamentice, rád bych upozornil 

na několik dalších míst, která mohou být také ozdobena, nicméně se bez toho 

můžeme docela dobře obejít. Uvádím je spíše pro úplnost, objektivně je 

nepovažuji za nijak podstatné. Konkrétně v taktech 17 - 20 se opakuje stejný 

motivek třikrát za sebou, totéž při opakování v taktech 127 – 130 (až zde 

budeme zdobit, ovšem), podobným případem jsou takty 63 – 65, analogicky i 

v závěru  – takt 158 - 161, samozřejmě i opakované odtahy v předchozích 

taktech 154 – 157 a teoreticky je také možné pozměnit vypsaný „Eingang“ 

v taktu 67 (to ale není příliš vhodné, maximálně můžeme přidat 

„appoggiaturu“, jako na ukázce níže).  Nabízím několik možných variant 

citovaných míst, první převzatou od Neumanna, další tři od Hummela, 

poslední jsou mé vlastní, inspirované zejména Hummelem, Vladarem a  

Guldou.62  
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 (127 - 130) 

Neumann: 

 
Hummel (125 – 132) : 

 
Hummel (63 – 65; 158 - 161): 

    
 

 

 



 56

Hummel (67): 

 
Další varianty:                  

(63 – 65)                          

 
(156 – 157) 

 
nebo: 

 
 

Pro další inspiraci odkazuji k četným nahrávkám (viz seznam 

doporučených nahrávek v přílohách), zejména fortepianovým 

(Levin/Hogwood, Bilson/Gardiner, Tan/Norrington, Brautigam/Hazlewood), i 

když i nemálo „moderních“ pianistů volí nápadité a bohaté zdobení (např. 

Zacharias, Anderszewski, Vladar, Kirschnereit, v menší míře i Curzon, 

Uchida, Perahia, Brendel, Buchbinder či Gulda a samozřejmě také Shiraga, 

která natočila kompletní Hummelovy verze koncertů). Viz seznam 

doporučených nahrávek v příloze této práce. 

Nyní ještě řekněme pár slov k dalším interpretačním otázkám. O tempu 

jsme již mluvili v úvodu. Jen dodávám, že plynulé tempo je důležité i kvůli 

bouřlivé střední části v g moll, kdy je třeba zachovat původní puls a nezrychlit. 

Sám Leopold Mozart o tom píše Nannerl v dopise ze čtvrtého ledna 1786: 
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„Tempo je třeba určit dle rychlosti, v níž lze provést hlučné pasáže s rychlými 

triolami, které musí být řádně procvičeny, aby pak téma neznělo příliš 

neživě“.63 

Radí-li nám tak sám otec skladatele (netřeba připomínat, že také očitý 

svědek autorské premiéry), mohli bychom jeho slova vzít minimálně v úvahu. 

Ještě jednou připomínám, že nejlépe tempo určíme, zkusíme-li si jej 

zadirigovat. Pro zažití správného tempa je také vhodné nejprve si zahrát úsek 

ze střední části (třeba první stránku) a hned pak přejít na téma. Vypsané 

ritardando v taktech 113 - 118  je také dobrou prověrkou tempové stability. 

Pokud jsme se příliš odchýlili, bude to znatelné právě při návratu k refrénu. 

Jinak co se týče onoho vypsaného ritardanda, domnívám se, že se během 

něj obejdeme bez jakékoliv další agogiky, která má za následek rytmickou 

nejasnost. Jemné zvolnění na poslední době před refrénem se  mi jeví jako 

zcela dostačující. Celá střední sekce věty je jedním z nejméně očekávaných 

překvapení, jaké Wolfgang Amadeus ve svých klavírních koncertech 

zkomponoval. Přítomnost této bouřlivé smršti lze skutečně vysvětlit pouze 

krajními větami koncertu, na něž výrazově odpovídá.64 Druhá věta 

představuje oázu klidu, ale ani zde není sólista docela v bezpečí před 

připomínkou dramatického střetu, který stále nebyl dobojován.  

Volnou větu přednášíme samozřejmě ve zpěvném legatu, kromě míst, 

kde je předepsaná jiná artikulace (ale stále melodicky). Někteří interpreti hrají 

doprovodné šestnáctinky na konci tématu vázaně, snad i bez vědomí, že je to 

v rozporu s autorovým záměrem. Ten nadepsal staccatovou artikulaci do 

orchestrálního partu opakujícím melodii jen o pár taktů dále (opět zjevně 

z časových důvodů opomenul poznamenat tutéž artikulaci do svého partu). 

Tyto šestnáctinky nejsou ostré, spíše pizzicatové a každém případě poněkud 

kratší, než osminy v melodii. Zatímco se v melodii snažíme o půvabné 

cantabile, doprovod ponecháme leggiero, jak správně radí Badura – Skoda 

(viz ukázka). 
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Ve střední části v g moll doporučuji artikulovat dle obloučků v partech 

dechových nástrojů, které zdvojují klavírní melodii. Za velmi vhodné považuji 

řešení z Urtextu vydavatelství Baerenreiter (viz následující ukázka), 

s doplněnými obloučky v orchestrálním partu. Není třeba užívat ani výrazného 

legata (spíše téměř vázaného portamenta v krokových frázích a ve skokových 

jako kontrast staccata – ne ostrého, spíše marcatového).  S pedálem je na 

tomto místě třeba zacházet nanejvýš obezřetně a rozhodně by se jím neměla 

zahlcovat citlivě rozepsaná klavírní sazba. Jeho užití je doporučeníhodné 

především pro posílení úvodních akordů. Ať už se rozhodneme  jemně 

oddělovat, či zcela vázat (což stejně není reálně možné), musíme artikulovat 

shodně se všemi  unisonovými nástroji (obdobně jako v taktech 104  - 107 

první věty). Doprovodné trioly musíme hrát zřetelně, ale přitom co nejslaběji. 

Jak si Mozart asi představoval tyto pasáže můžeme slyšet na nahrávkách 

s historickými nástroji (Levin, Bilion apod.) – vše je zřetelné, ale orchestr je 

zvukově nad klavírem (a sólista se jej nepokouší snažit přehlušovat přílišným 

vyklepáváním drobných hodnot).  

 

Ukázky doporučené artikulace dle „NMA“: 

(85) 

Fagot legato – podle vyšších nástrojů – klavír hraje unisono s fagotem. 
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Klavír opět unisono s fagotem - staccato (88): 

 
 

Co se agogiky týče, můžeme zde jistě užít jemného mozartovského 

rubata při přednesu melodie i na jiných místech. Ale svůj půvab bude mít i 

jistě i prostý přednes bez jakéhokoliv, byť nepatrného vlnění. Nejdůležitější je 

za žádnou cenu nenechat tempo usednout. V úplném závěru věty je třeba se 

vyvarovat předčasnému zpomalování, dostačující je agogické opoždění 

sforzata v taktu 152, ihned následuje „a tempo“ a na závěr zcela postačí 

mírné poklesnutí na posledních třech dobách věty. 

Romance z koncertu d moll je nesmírně půvabnou a působivou volnou 

větou, která může být krásná ve své naivní prostotě i bez přidaných ozdob. 

Přesto si myslím, že nenápadné okrášlení navrženou ornamentikou může být 

zajímavým zpestřením a obohacením jejího výrazu. Může také této notoricky 

známé skladbě propůjčit nový, neotřelý vzhled. A pro interpreta může být 

třeba jen cvičné vyzdobení partu zajímavou a cennou zkušeností. Hybnějším 

tempem můžeme zase očistit romanci od nálepky „romantická“.  

Naším posláním je být nejen tlumočníky, ale zároveň i tvůrci. Pokud 

respektujeme ducha díla, skladatele a atmosféru doby, v níž žil, i s jejími 

estetickými zákonitostmi, pak je každá nová interpretace hodnotná a je 

přínosem pro zachování a rozvoj hudební kultury . 

 
 
 
 
 
 



 60

3.3.3. Rondo 
 

Dle informací z předmluvy k partituře koncertu d moll v Urtextu  

vydavatelství Baerenreiter („NMA“), skladatel nezanechal v rukopise žádné 

tempové označení  finálního ronda. V opise uloženém v chrámě svatého 

Petra v Salzburgu je pouze obligátní nadpis Rondo a v prvních edicích 

vydavatelství Artaria, André a Breitkopf se nachází rozličné názvy, jak Allegro 

Assai, tak Presto i Prestissimo, které zřejmě nejsou od Mozarta (první dvě 

vydání Andrého a Artarie pochází z roku 1796).65 

Ať už měl Mozart na mysli kterýkoliv z výše uvedených titulů, bouřlivý 

charakter této věty nenechá nikdo na pochybách, že je třeba hrát svižně, s 

tahem i jistou razancí, ovšem v rámci mozartovského stylu. Skladatel zde 

dává prostor sólistovi, aby určil charakter závěrečného dějství tragédie a ten 

jej otevírá brilantní „mannheimskou raketou“, rozkladem d moll akordu, po 

němž následuje melodie naplněná výrazem pomsty a odhodlání. Její důraz je 

ještě umocněn vnitřním rozšířením.66 Toto dramatické gesto není potřeba 

rozkládat do dvou rukou a uvedený prstoklad Edwina Fischera umožňuje 

zcela vyrovnanou a přesvědčivou realizaci i v nejrychlejším tempu. 

 

 
 

Co se tempa týče, nejvhodnější se nachází někde mezi 134 – 140 na 

dvě doby (takt je opět alla breve), větší tempo by vytvářelo dojem spíše 

clementiovské, než mozartovské virtuozity. Mozart byl velkým nepřítelem 

přehnaných temp, jak dokazuje v dopise otci ze 17. ledna 1778, rozhořčen 

provedením jednoho ze svých koncertů jistým Abbé Voglerem:  

„První větu hrál prestissimo, Andante allegro a Rondo ještě větší 

prestissimo. Bas hrál úplně jinak, než je psaný, neustále vymýšlejíc docela 

jiné harmonie a melodie. Nic víc ani není možné v takovém kvapu, neboť oči 
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nestíhají sledovat noty, natož aby ruce věděly, co vlastně hrají. K čemu je to 

dobré?“.67 

Byla by jistě škoda ubírat této strhující větě na dramatickém výraze, 

který by právě zde měl vrcholit. Arthur Hutchings, který tak okázale vyjadřuje 

svou nelibost nad druhou větou (která podle něj vůbec není „great music“) je 

tímto finále zcela nadšen a neváhá jej označit za ideální směsici „rozmanitosti 

a úspornosti“.68  

Co se týče artikulace tří čtvrtek v úvodním motivu, interpretovi se 

v podstatě nabízejí dvě možnosti. Buďto hrát odděleně (ale ne krátce), nebo 

vázaně. První volba podle mého více souzní s útočným charakterem tohoto 

finále, druhá umožňuje dodržet po celou větu shodnou artikulaci. V taktech 

211 - 223 se totiž objevuje oblouček, dle kterého někteří usuzují, že Mozart 

měl na mysli právě takovou artikulaci pro téma. V tomto příkladě bych se 

přiklonil spíše k hypotéze Badury-Skudy, jenž je přesvědčen, že se jedná o 

speciální „výrazový“ pokyn, variantu určenou pouze pro tuto pasáž (jakési 

„artikulační změkčení“, viz Badura-Skoda, s. 254). Stejný názor sdílí i 

Christian Zacharias, pianista a editor Urtextu vydavatelství Peters.69 To se 

zdá pravděpodobnější, neboť tento oblouček schází ve všech uvedeních 

základní myšlenky před i po této pasáži (téma zazní už jen jednou, po 

kadenci) a to včetně uvedení v orchestru. Jinak je třeba přesně a zřetelně 

dodržet veškerou další předepsanou artikulaci. 

Po ohromující gradaci v orchestrální mezihře nastupuje další sólové 

téma (v Graysonově schématu značené jako motiv „E“), tišší a rétoričtější, 

antiteze úvodu. Zde si dovolím uvést několik příkladů, naznačujících skrytou  

spřízněnost myšlenek ze všech tří vět koncertu. 

 

1. věta (77-78)  -  2. věta (40 – 41; obdobný obrys melodie, oktávový 

skok podruhé ve formě appoggiatury) 
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1. věta (79 – 80)                                3.věta (64 – 66) 

 
 

Toto téma jako by chtělo jen připomenout, že se stále nacházíme na též 

scéně, jako v předchozích větách.70 K jeho interpretaci Badura-Skoda 

s povzdechem dodává, že jen málokdy je hrané rytmicky a s vydrženými 

pauzami (ke krácení pauz to zde svádí každého interpreta a je třeba se tedy 

na toto místo speciálně zaměřit, příp. použít metronom). Tato myšlenka si 

vypůjčuje závěr z útočného úvodního tématu, ve které se okamžitě 

proměňuje (takt 73), tentokrát započínající modulační pasáž, směřující k 

polovičnímu závěru v C dur, dominantě paralelní tóniny (takt 90). Přichází 

„vedlejší téma“ (jedná se tedy o sonátové rondo, ovšem originálně pojaté, viz 

kapitola 3.2.). Ale místo očekávaného uvolnění v podobě durové tóniny (jako 

v první větě) se setkáváme opět s mollovou tóninou, temnou f moll, jejíž 

napětí je ještě posílenou sníženým šestým stupněm.  

Při prvním uvedení je třeba jeho expresivní71 charakter posílit výraznější 

dynamikou (alespoň mf) a akcentováním těžších hodnot, naopak při následné 

variaci je třeba se zcela ztišit, protože zde sólista pouze doprovází orchestr, 

který opakuje celou myšlenku. Následuje spojka (takt 102). Povšimněme si 

pohybu ve středním hlase, který je transformací myšlenky „E“ a zároveň 

předjímá následující, „závěrečné“ téma expozice (smíme-li vůbec použít 

takových názvů, David Grayson ve svém schématu ukazuje, že se ve 

skutečnosti jedná o skupinu vedlejších témat – značených jako „B1“ „B2“ 

„B3“, což považuji za velmi účelné a přehledné řešení analýzy stavby této 

věty).72 

Na této hadovité pasáži vidíme další ukázku typicky mozartovského 

střídání durových a mollových harmonií (obdobě kontrastu „světla a stínu“ 

v malířství). Až v taktu 110 sólista proráží sevření a dostává se k vytoužené F 
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dur. Ale i tu je třeba nejprve vybojovat. Přichází série technicky náročných 

pasáží. Klavírista zde přes veškeré obtíže musí zachovat úhozovou lehkost a 

opírat se pouze jemně o melodické noty, hrané unisono se čtvrtkami 

orchestru. V taktech 123 autor naznačil artikulaci staccato, ale to by určitě 

nemělo být příliš ostré (jedná se přece jen o čtvrťové noty). Kadenční trylky 

doporučujeme v tomto případě hrát od hlavní noty, dle pravidla o melodickém 

postupu (akt. 121 a analogická místa).  Vše vyvrcholí v taktu 130 zmenšeným 

rozkladem, který dosahuje až samého vrcholu Mozartovy klaviatury. 

 

Úvod motivu „E“, jeho zpracování a následující „buffo“ téma:   

     

Náhle se rozjasní. Uprostřed bezútěšné atmosféry přichází „buffové“ 

téma, jakoby vystřižené z některé z Mozartových komických oper. F dur 

tentokrát přináší nejen uvolnění, ale i pořádnou porci humoru. Z tragédie se 

rázem stává tragikomedie, trápení přece patří k životu stejně jako smích a ten 

je člověku poslední zbraní tváří v tvář nepřízni osudu. Levou ruku je zde 

nutné maximálně zeslabit, znít by měly pouze „bubínkové“ basy (piano) a 

melodie (mezzoforte), střední hlas by neměl nijak rušit kouzlo tohoto místa. 

V taktu 153 předepsal skladatel legato, které koresponduje s analogickou 

pasáží v orchestru. Někteří interpreti volí „vtipnější“ artikulaci, znázorněnou 

na ukázce. Nemyslím si, že by na tom bylo něco v nepořádku, neboť se jedná 

pouze o detail, který nikterak nemění podstatu fráze. Nicméně v tom případě 

by bylo vhodné, aby orchestr v analogickém místě artikuloval obdobně. 
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Po odeznění myšlenky se opět ozývá výhružná „raketa“ úvodního 

motivu, opakující se třikrát se stále se zvyšující naléhavostí, harmonicky 

připravující návrat k d moll. Zastavení na nejvyšším bodě a na dominantě, po 

níž následuje pauza s fermatou jasně implikuje, že je třeba uvést „Eingang“. 

Můžeme zvolit některý z navržených (Zachariase, Neumanna, Brendla a 

Badury-Skody), či vymyslet vlastní, přičemž uvedené příklady mohou být 

vhodnou inspirací.73 Hummelova vsuvka, která se objevuje např. v ruské edici 

A. Goldenweisera není nejvhodnější, neboť přesahuje rámec Mozartova 

klavíru i stylu. Stejně jako v případě kadence, hrajeme-li „“Eingang“ jiného 

autora, je třeba tuto skutečnost přesně uvést v programu. 

 

Zacharias: 

 
Neumann: 

 
 

Brendel: 
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Badura-Skoda: 

               Hummel: 

 
Nyní opět zazní v plné šíři útočné téma „A“. Jak bývá u sonátových rond 

zvykem, následuje provedení, uvedené modulační mezihrou v podání 

orchestru, ještě bouřlivější, než je ta v úvodu. Zde je třeba začít forte a 

stupňovat až do fortissima, vrcholícího v samém závěru na dominantě tóniny 

a moll. Opakované oktávy na konci nezeslabujeme, naopak, vedeme 

dynamické napětí až k poslední půlové notě (takt 195). 

Nacházíme se tedy v dominantní tónině a moll.74 Vše se nejprve odvíjí 

jakoby podle scénáře expozice. Po motivu „B1“ přichází útočné téma „A“. Pak 

je ale náhle transponováno o oktávu výše a započíná další dramatická scéna, 

v níž dechové nástroje opakují hlavu tématu „A“ v rámci modulující sekvence, 

smyčcové nástroje na pozadí posilují harmonii (namnoze postavenou ze 

zmenšených akordů) a sólista kontruje sérií lomených rozkladů (t. 212 – 229). 

Zde je třeba hrát výrazně a směrem k závěru (dominanta v g moll – tedy D 

dur) crescendovat, analogicky, jako v předchozím místě.  
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V následující části autor vypsal nádherný dialog mezi klavírem a trojicí 

dechových nástrojů - hobojem, flétnou a fagotem. Zde je nesmírně důležité 

nespěchat, vyposlouchávat pauzy a nechat posluchače užasnout nad 

kompoziční invencí autora, který nechává celou pasáž vyústit přímo do 

zkrácené reprízy (viz kapitola 3.2.). Tento nečekaný přechod je prvním 

velkým překvapením této věty,  ovšem nikterak posledním.75  

Další přichází po nástupu „buffového“ motivu „B3“. Radostný motiv je 

nyní transformován (stejně jako vedlejší téma i následující spojka dodržuje 

hlavní tóninu d moll) do d moll a skladatel zde pro posílení efektu této 

proměny zvolil velmi subtilní harmonie. Užití durové dominanty a chromatické 

alterace septakordu druhého stupně (zatímco melodie střídá mollovou tercii f 

s durovou fis; takty  302 – 305) dodávají tomuto místu velmi pikantní nádech, 

jakoby skladatel váhal, zda nenechat této kouzelné myšlence její původní 

náladu. 

Dále vše následuje podle plánu, až k závěrečnému rozšíření, 

zakončenému   virtuózní pasáží. kterou sice lze lehce rozdělit do dvou rukou, 

ale ve skutečnosti to vůbec není potřeba. Dle Badury-Skody to dokonce není 

příliš vhodné, neboť i vizuální vjem tvoří interpretační umění a divák by měl 

nejen slyšet, ale i vidět, že sólista skutečně „zápasí“ o své vítězství 

v koncertu. Osobně se domnívám, že čtvrtky v posledních dvou taktech této 

pasáže mohou na rozdělení získat (pouze tyto poslední čtyři noty!)  po 

zvukové stránce – mohou tak být těžší, silnější, výraznější. V opačném 

případě mohou znít obdobně, jako přecházející osminky.76 Samozřejmě, 

pokud pianista provede přesvědčivé crescendo i v jedné ruce, bude to ideální 

řešení.  

Následuje kadence, opět nevypsaná (viz kapitola 4.). Po ní se naposledy 

představuje útočné první téma, ještě zuřivější, než předtím, zakončené 

zmenšeným septakordem, samozřejmě ve forte, i když není psána žádná 

dynamika (takt 352). 

Následuje pauza, kterou je třeba cítit delší, než je vypsána. Není ji ale 

nutné prodlužovat o více než půl taktu, aby se nepřerušila posluchačova 

koncentrace. A pak naposledy, nečekaně, ve chvilce největší beznaděje jsou 
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všechny chmury zažehnány jako mávnutím kouzelného proutku. Opět se 

ozývá bezstarostné „buffové“ téma, pro tuto příležitost transponované do D 

dur a upravené jako duet lamentujícího fagotu a rozverného, až výsměšně 

působícího hoboje. Napojuje se klavírista, po němž zahřmí orchestr 

s variantou motivu „A3“, jediného, který od první mezihry znovu nezazněl. 

Nyní mu propůjčuje triumfální charakter, okrášlený akordickými rozklady 

sólisty (takt 370). Přichází velké finále, završení posledního dějství dramatu. 

Ještě se naposledy přetransformuje „buffové téma“, opět přednášené 

flétnou, za doprovodu klavírních figurací (takty 382 - 404). Zde je sólista 

pouze v úloze doprovodu a v žádném případě se nesmí snažit orchestru 

„vyrovnávat“. Upozornit na sebe může pouze ve dvou stupnicových pasážích 

v taktech 409 – 416 (třeba hrát s mírným crescendem a velmi zřetelným 

úhozem), jinak musí být stále pod orchestrem a až na samém konci společně 

s orchestrem vygradovat závěrečné crescendo. Samozřejmě zde nebudeme 

hrát cantabile, ale jemné a brilantní leggiero (non legato). Pro posílení 

závěrečného vyvrcholení ve vítězné D dur77  je možné zahrát dva úplně 

poslední akordy spolu s orchestrem (nehrajeme-li continuo, pak je to 

samozřejmě povinnost, stejně jako zdvojování akordů v taktech 370 – 375 

apod.).78 Tím bude odpověď na otázku, kdo zvítězí v koncertu, zda sólista či 

orchestr, jasná: oba jsou vítězové, smíření a osvobození, neboť v hudbě není 

poražených a oba byly ve skutečnosti jen opačnými stranami jedné mince. Že 

je vhodné hrát poslední dva akordy spolu s „tutti“ se domnívají i editoři „NMA“ 

(viz poznámka pod čarou na ukázce). 
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Jestli tento koncert má s Donem Giovannim více společného, než jen 

tóninu a tragickou atmosféru, tak je to právě závěrečná pointa, s níž se 

s námi skladatel loučí. V momentě, kdy se ocitáme v neúprosném sevření 

osudu, ve chvíli, kdy se zdá, že není východiska spadne opona a vidíme, že 

vše bylo pouhým divadlem. Nastoupí hrdinové dramatu, aby ukázali, že byli 

pouhými maskami a že příběh se před námi odehrával ne proto, aby trýznil, 

ale aby pobavil, poučil a potěšil.  

Takový byl Mozartův ideál a zde se mu ho podařilo naplnit beze zbytku. 

Klavírní koncert d moll je možná jeho nejzdařilejší klavírní operou. Řečeno 

slovy W. J. Allenbrooka, tento koncert je „oslavou společenského člověka, 

smíření a přijetí věcí takových, jaké jsou a musí být“.79 
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Poznámky 
 

1 Operní představení byla během postního období zakázaná a tak se musela vídeňská 

smetánka „zabavit“ jinak. 

2 Například 13. února zde hrál koncert KV 456, kdy císař provolal slavné: „Bravo, Mozart!“, 

15. února opakoval koncert d moll KV 466 a 10. března přednesl zbrusu nový koncert KV 

467. Leopold Mozart byl svědkem všech těchto úspěchů a píše o nich ve svých dopisech. Viz 

GRAYSON, David. Mozart: Piano Concertos No. 20 in D minor, K. 466, and No. 21, K. 467. 

1st edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 4 a HALLIWEL, Ruth: The 

Mozart Family: Four Lives in a Social Context. Oxford: Clarendon Press, 1998, s. 471 – 473 

3 Už v roce 1783 jej navštívil v Salzburgu, aby mu představil svou ženu, kterou Leopold přijal 

dle očekávání velmi chladně. 

4 Viz GRAYSON, s. 4; srv. HALLIWEL, s. 472 – 473 a ZASLAW, Neal. Mozart piano 

concertos — background and overview [online] (cit. 2007-10-05). Dostupné z 

http://www.aam.co.uk/features/9803.htm 

5 Hazlewood jde ve svých fantaziích až tak daleko, že označuje Romanci za vzpomínku na 

dětství a střední část za zoufalý výkřik trpícího „dítěte“.  Viz nahrávka tohoto pořadu (Real 

Audio) na internetových stránkách společnosti BBC [online]: 

http://www.bbc.co.uk/radio3/discoveringmusic/audioarchive.shtml (cit. 2007-10-05). 

6 GRAYSON, s. 2 

7 Citováno podle VAPAAVUORI, Pekka: The Baroque Pianist, s. 94; srv. internetové stránky 

hudební fakulty Western Michigan University [online] http://www.wmich.edu/mus-

theo/courses/keys.html (cit. 2007-10-05) (překlad R. Pohl). Robert Levin podotýká, že 

„démonický“ charakter je atributem tóniny d moll již od vzniku chorálové sekvence Dies Irae 

(LEVIN, Robert. Mozart’s Keyboard Concertos. In MARSHALL, Robert. Eighteenth-Century 

Keyboard Music. 2nd edition. New York: Routledge, 2003, s. 350 - 393).  

8 Viz GRAYSON, s. 2 – 4 

9  „Hned ten den, kolem šesté hodiny, jsme dorazili na jeho první subskripční koncert, kde 

bylo přítomno nemálo členů aristokracie… Koncert byl nádherný a orchestr hrál famózně. Po 

symfoniích přednesla zpěvačka z divadla dvě italské árie. Wolfgang pak provedl nový, 

excelentní koncert, na němž opisovač pracoval ještě v době našeho příjezdu. Tvůj bratr 

neměl ani čas přehrát Rondo, jelikož musel zkontrolovat party… V sobotu večer nás přišel 

navštívit Joseph Haydn a dva baroni Tintiové, aby si vyslechli nová kvarteta. V neděli dávala 

v divadle koncert italská pěvkyně Madame Laschi, toho času na cestě do Itálie. Zazněl 

koncert pro violoncello, tenorista s basistou zazpívali po árii a tvůj bratr přednesl skvostný 

koncert… Nástrojová souhra byla tak čistá a zřetelná, až mi samou rozkoší vstoupily slzy do 

očí. Když tvůj bratr opouštěl jeviště, císař pozvedl klobouk a zvolal „Bravo, Mozarte!“ A když 

se vrátil, aby přidával, sklidil pořádný potlesk. Včera jsme nebyli v divadle, protože je pořád 
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nějaký koncert.… Tento večer má být další koncert v divadle, na němž bude tvůj bratr opět 

hrát koncert…Včera, patnáctého, byl další koncert; vystoupila dívka, jejíž zpěv je 

okouzlující… Tvůj bratr hrál koncert v d /moll/ skvěle. Dnes jdeme na další koncert do domu 

salzburského rady von Ployer…“ Citováno dle HALLIWEL, s. 472 – 476 a ZASLAW, Neal. 
Mozart piano concertos — background and overview [online] (cit. 2007-10-05). Dostupný z 

http://www.aam.co.uk/features/9803.htm a PAJOT, Dennis. K466 Piano Concerto in d-minor 

[online] (cit. 2007-10-05). Dostupné z  http://www.mozartforum.com/Lore/article.php?id=452. 

Onen druhý, „skvostný koncert“ byl zřejmě KV 456, Leopold o něm uvádí pouze, že byl 

napsaný pro Marii Theresii von Paradis. Citace také v IRVING, s. 217 a 222. (překlad R. 

Pohl). 

10 Viz HALLIWEL: s. 472 – 473; srv. ZASLAW, Neal. Mozart piano concertos — background 

and overview [online] (cit. 2007-10-05). Dostupné z http://www.aam.co.uk/features/9803.htm, 

kde uvádí, že na seznamu abonentů předchozí série na Trattnerhofu byli členové takových 

rodů, jako von Braun, Esterházy, Fries, Galitzin (Golitsin), Harrach, Lichnowsky, Lobkowitz, 

Schwarzenberg, Swieten a Waldstein. 

11 Michael Haydn (1737 – 1806), mladší bratr Josefa Haydna. Ve své době byl ceněn stejně 

jako jeho bratr, později zapomenut. V Salzburgu měl zcela prominentní postavení a již v roce  

1768 jej arcibiskup jmenoval kapelníkem (byl to tedy de facto Leopoldův nadřízený). 

12 „Ich sage ihnen vor gott, als ein ehrlicher Mann, ihr Sohn ist der größte Componist, den 

ich von Person und den Nahmen nach kenne: er hat geschmack, und über das die größte 

Compositionswissenschaft.“; angl. překlad “Before God, and as an honest man I tell you that 

your son is the greatest composer known to me either in person or by name. He has taste, 

and what is more, the most profound knowledge of composition.” GRAYSON, s. 4. (překlad 

R. Pohl). 

13 GRAYSON, s. 108; srv. též MERCADO, Mario: Evolution of Mozart’s Pianistic Style. 1st 

edition. Carbondale: Southern University Illionis Press, 1991, s. 87. (překlad R. Pohl). Mozart 

hrál evidentně na svém vlastním nástroji, který si pro tyto účely pořídil v roce 1782. Přímo na 

kopii Mozartova nástroje hraje Malcolm Bilion na nahrávce s J. E. Gardinerem a English 

Baroque Soloists, Robert Levin hraje na kopii novějšího modelu Waltera z roku 1795, stejně 

tak Jos van Immerseel (konec 18. století). 

14 GRAYSON, s. 110 

15 Mozart si do svého vlastního katalogu skladeb poznamenal datum kompozice 10. února 

1785, takže jej skutečně dokončil až den před premiérou. Viz online verze jeho katalogu na: 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html (cit. 2007-10-05). 

16 Heinrich Marchand (1769 – 1812) byl klavírista a houslista, oblíbený žák Leopolda 

Mozarta. Leopold do něj vkládal velké naděje, možná i proto, že v době, kdy k němu jako 

jedenáctiletý přišel (1781), byla jeho kariéra v Salzburgu na ústupu. Snad mu byl i jistou 

náhradou za syna – alespoň se tak domnívá Ruth Haliwel, která se jejich vztahu věnuje 
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v knize Mozart Family: Four Live in Social Context. Marchand u Leopolda Mozarta bydlel a 

společně s ním navštívil Vídeň v roce 1785 a byl tedy také očitým svědkem premiéry 

koncertu d moll. Později působil u salzburského dvora. 

17 Viz HALLIWEL, s. 512; srv. HUSCHER, Phillip: Program notes [online]. Dostupné z 

http://www.cso.org/main.taf?p=5,5,5,61 (cit. 2007-10-05). 

18 Viz GRAYSON, s. 62 a kapitola 3.3.2. této práce. 

19 Viz HALLIWEL, s. 519; srv. PAJOT, Denis: K466 Piano Concerto in d-minor [online] 

Dostupné z http://www.mozartforum.com/Lore/article.php?id=452 (cit. 2007-10-05).  Též 

HUTCHINGS, s. 130. 

20 Internetový archiv www.arkivmusic.com uvádí seznam 160 nahrávek (a to se samozřejmě 

jedná o výběr). Čajkovského b moll má v jejich seznamu 158 verzí, Schumannův a moll 148, 

Rachmaninovův c moll 133. Více mají pouze Beethovenovy koncerty G dur (168) a Es dur 

(189). O popularitě koncertu svědčí, že jej natáčejí i přední jazzoví pianisté, jako Keith Jarret, 

Chick Corea či Jacques Loussier (první z nich v „klasické“ verzi,  druhý s „moderními“ 

dodatky, třetí kompletně přetransformovaný do jazzové podoby). 

21 ROSEN, Charles: The Classical Style: Haydn, Mozart Beethoven, 2nd edition. NewYork: 

W. W. Norton, 1972. s. 228 (překlad R. Pohl). 

22 V této části čerpám z GRAYSON, s. 1 – 30 a dalších zdrojů, které uvádím zvlášť.  

23 GRAYSON, s. 11 – 14; Detailní komentář ke Kochovým estetickým názorům viz IRVING, 

s. 1 – 16. 

24 GRAYSON, s. 5 (překlad R. Pohl). 

25 KEEFE, Simon. The Cambridge Companion to Mozart. 1st edition. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003, s. 80.  

26 Viz ROSEN. The Classical Style. Part V, Mozart: The Concerto, s. 185 - 203 

27 Citováno podle GRAYSON, s. 16 – 19. Velmi zajímavou teorii vzniku Mozartovy koncertní 

formy uvádí také John Irving, který se domnívá, že by na „formu první věty“ mohla mít vliv i 

barokní „Da Capo árie“, jak z hlediska celkové struktury, tak tonálního a harmonického plánu. 

Viz IRVING, s. 26 – 29. 

28 Robert D. Levin (1947) je americký klavírista a skladatel. V kompozici byl žákem Nadii 

Boulanger, účastnil se mistrovských kurzů Clifforda Curzona či  Jeana a Roberta 

Casadesových. V současnosti je považovaný za jednoho z nejvýznamnějších interpretů na 

historické nástroje (zejména fortepiano, ale i cembalo a varhany) a odborníků na autentickou 

realizaci hudby 18. století, zejména Mozarta. Je zároveň skladatelem, dirigentem, 

improvizátorem a respektovaným hudebním vědcem. Jeho mimořádná erudice i kompoziční 

invence mu umožnila dokončit Mozartovo Rekviem i Mši c moll, na objednávku J. E. 

Gardinera doplnil chybějící party v Bachových kantátách. Pro Wiener Urtext připravil novou 

edici Mozartových klavírních sonát a pro společnost L‘Oiseau-Lyre natočil spolu 

s Christopherem Hogwoodem a Academie of Ancient Music pozoruhodnou nahrávku 
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Mozartových koncertů, v nichž uplatnil svůj jedinečný smysl pro autentický styl a 

improvizátorský talent (kromě autenticky znějících kadencí a „Eingangů“ je doplnil také hrou 

bassa continua i improvizovanou ornamentikou). Tyto improvizované kadence a ornamenty 

jsou součástí i jeho živých koncertů, stejně jako samostatná improvizační čísla v 

„mozartovském“ slohu. Kromě množství ceněných publikací o autentické interpretaci a 

úspěšných nahrávek též přednáší a koncertuje po celém světě. Vyučoval například na 

Curtiss Institute of Music, zasedal v porotách klavírních soutěží (např. jako předseda poroty 

Bachovy soutěže v Lipsku). Od roku 1992 působí jako profesor humanitních věd na 

univerzitě v Harvardu. 

29 „jig saw principle“, též „principle of open ends“ Hutchings považuje za typický znak 

Mozartových koncertů užití motivů se závěry, které lze lehce napojit na další motivy, což 

skladatelovi umožňuje libovolně variovat formu. Za další typické znaky považuje „princip 

rovnosti“ (sólisty a orchestru), „princip ritornelu“ a „princip variace pořadí témat“. Viz 

HUTCHINGS, s. 7 – 15. 

30 BADURA-SKODA, Eva and Paul. Interpreting Mozart on the Keyboard. 1st edition. 

London: Barrie and Rockliff, 1965. Název kapitoly zní „Taste and feeling“ (tj. vkus a cit). 

31 V příloze naší práce se nachází tabulka temp jednotlivých interpretů, ze které je patrné, že 

virtuózní tempa v krajních větách (u druhé právě naopak) byla typická zejména pro nahrávky 

pianistické generace z první poloviny století. Pro přehledné informace o tempech 

v Mozartově díle viz BADURA-SKODA: s. 34 – 37. 
32 Christian Friedrich Daniel Schubart (1739 – 1791): Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst 

(1806); citováno podle VAPAAVUORI, Pekka: The Baroque Pianist, s. 94; srv. internetové 

stránky hudební fakulty Western Michigan University [online] http://www.wmich.edu/mus-

theo/courses/keys.html (cit. 2007-10-05) (překlad R. Pohl). 

33 GRAYSON, s. 32; ROSEN, s. 233. 

34 Viz ROSEN, s. 233 – 235. Charakteristické „oktávové gesto“ se ostatně objevuje i v druhé 

větě (B sólo). Naopak „vedlejší“ myšlenky první a třetí věty spojuje sextový skok v hlavě 

tématu. Tato charakteristická rétorická figura (melodický „zdvih“)  je jedním z podstatných 

prvků, které se podílejí na dramatické sugestivnosti tohoto koncertu, ale i jeho neobyčejné 

strukturální sevřenosti.  

35 Pro podrobný komentář k problematice Mozartových obloučků viz BADURA-SKODA, s. 54 

– 68. Skladatel neznal pojem frázovacího obloučku, jeho značení je tedy buď přejaté 

z houslové notace (a značí „smyky“), nebo definuje artikulaci. Důležité je vědět, že dlouhé 

legatové úseky vyznačoval nikoliv dlouhým obloučkem, ale sérií obloučků, zabírajících celý 

takt (obloučky přes taktovou čáru psal jen velmi vzácně a téměř nikdy delší, než přes dva 

takty). 

36 GRAYSON, s. 36 - 37; Frederick Neumann se domnívá, že tento druh řešení byl 

v Mozartově době spíše anachronismem: viz NEUMANN, Frederick. Ornamentation and 
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Improvisation in Mozart. 1st edition. New Jersey: Princeton University Press, 1989. s. 16 - 21, 

srv. MOZART, Leopold: Důkladná škola hry na housle. 1. vydání. Praha, 2000, kapitola 9, 

paragraf 4, s. 155. O vztahu Mozarta a Hummela viz poznámka 55.  

37 Např. v taktech 147 – 54, 310 – 17 a 363 – 70 by mohl zdvojovat linku violoncell a 

kontrabasů a také mohl pedálu užít v orchestrálních mezihrách jako continua. Dále viz 

komentář k Mozartovým nástrojům v GRAYSON, s. 108 – 111 a MERCADO, 1991, s. 16 – 

25 a kapitola 5. této práce. Zmíněný pedálový klavír se nicméně nedochoval; dle literatury 

máme dokonce pouze jeden exemplář velkého pedálového klavíru, a to od Brodmanna  asi 

z roku 1810 - 1812. (dle informace z MAUNDER, Richard. Keyboard Instruments in 

Eighteenth-Century Vienna. Oxford: Clarendon Press, 1998, s. 84). Fotografii tohoto nástroje 

lze najít v příloze této práce. 

38 Stefan Vladar hraje tyto trioly od počátku skladby spolu s orchestrem. Pod jeho vedením 

jsem si na letní akademii „Bei Mozart ist alles Oper“ 2006 v rakouském Reichenau mohl 

vyzkoušet také hraní continua. Pozitivní zkušeností bylo určitě poznání, jak důležitá je 

přesnost a shodná artikulace ve všech místech, kde hraje klavírista spolu s basovými 

nástroji. Podle Vladara Mozart jakožto „vedoucí orchestru“ určitě musel artikulovat stejně, 

neboť právě podle jeho hry se ostatní hráči synchronizovali (viz diskuse o hře continua 

v kapitole 5. a také nahrávka Stefana Vladara na DVD pro společnost EuroArts z roku 2005). 

39 Frederick Neumann se ve své publikaci „Ornamentaion and Improvisation in Mozart“ 

podrobně zabývá otázkou legitimity krátkých neakcentovaných appoggiatur v Mozartově 

hudbě a na základě příkladů z autorova díla přesvědčivě dokazuje jejich užívání. Viz také 

diskuse v kapitole 3.3.2. této práce i s příslušnými poznámkami. 

40 Neumann tuto ozdobu označuje termínem „Zwischenschlag“, který se objevuje také u 

Leopolda Mozarta (v překladu V. Bělského „spojující notička“; viz MOZART, Leopold, kap. 9, 

par. 19 – 20, s.165 - 166). Oblouček ji spojuje jak s následující, tak předcházející notou. Prof. 

Vladar tím zdůvodňuje své řešení, kdy tuto ozdobu hraje jako „lehkou“ - tedy krátce, na dobu 

a bez akcentu.  Frederick Neumann se obdobným ozdobám věnuje ve speciální kapitole a 

považuje tento příklad za velmi typický (viz s. 90-96, ukázka přímo této ozdoby na s. 95). 

Neumann nicméně doporučuje hrát z melodických důvodů v takových případech dlouhý 

průtah, nikoliv „lombardsky“ krátký, protože u tohoto typu ozdob Mozart obvykle píše malé 

notičky v kratších hodnotách; tudíž v tomto případě nám dává jasně najevo, že je třeba hrát 

dlouze a na dobu. Tak ji také interpretují všichni pianisté (kromě Vladara), včetně autora této 

práce. 

41 Viz BADURA-SKODA, s.117 – 118. S tímto názorem polemizuje Neumann, poukazující 

mimo jiné na fakt, že Mozart u trylků, kterým předchází vzestupná pasáž vždy ukončí tuto 

pasáž sekundu pod trylkem, nikdy na stejné úrovni (a tím implikuje trylek z hlavní noty). 

Tento argument se mi ale nezdá dostatečně přesvědčivý, protože to, že se takto hrávaly 

trylky, které navazují na stoupající pohyb ještě neznamená, že se tak hrály všechny. Stejně 
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tak ukázka, kterou cituje z Capriccia KV 300 z vypsanou přípravnou appoggiaturou zdola 

není silný argumentem, protože stejně tak se v Mozartově hudbě objevují na kadenčních 

místech trylky s vypsanými appoggiaturami shora i bez jakýchkoliv appoggiatur (viz 

NEUMANN, s. 124 – 125). Zdá se, že jeho rozchod s Badurou-Skodou v téhle otázce (která 

není jediným případem, v němž se s manžely Skodovými neshoduje) je způsobeným 

odlišností pohledu badatele – teoretika a praktického hudebníka, který dává přednost svému 

hudebnímu cítění před „fakty“. Nicméně jsou zajedno v tom, že trylek neměl jedinou „ideální“ 

formu a jeho realizace se lišila dle kontextu. Zde si bude muset asi každý interpret sám zvolit 

způsob, který považuje za autentický a hudebně logický. Naprostá většina interpretů hraje 

trylky shora, Friedrich Gulda volí zajímavé řešení, když hraje „krátké“ (dvoudobé) trylky 

z hlavní noty a „dlouhé“ (taktové) shora. Ve třetí větě nicméně hraje všechny z hlavní noty, 

jistě právě kvůli tomu, že se před nimi nachází spodní sekunda (viz diskuse v kapitole 3.3.3. 

této práce) 

42 A jako alternativní realizaci navrhuje nátryl shora, viz  BADURA-SKODA,  s. 20. 

43 Girdlestone poukazuje na silnou podobnost mezi tímto „agitatovým“ motivem a árií 

Fiordiligi z prvního dějství Cosi fan tutte, ve které emfaticky vyznává svou nezdolnou věrnost 

až za hrob (GIRDLESTONE, s. 315). 

44 Ovšem veškerou dynamiku, jež je od skladatele předepsána musíme přesně dodržet. 

Badura-Skoda poukazuje zejména na kontrast forte – piano v oné „zlomové“ pasáži, který by 

měl být interpretem patřičně zdůrazněn (tedy hrát skutečné subito, bez diminuenda, jen 

s mírným odlehčením odtahové doby). 

45 Návrh převzatý z NEUMANN, s. 145. 

46 David Grayson si všímá toho, že se vlastně jedná o neapolský akord, skrývající v sobě 

„past“, která má za úkol „lapit“ sólistu a přivést jej zpět k původní tónice d moll (GRAYSON,   

s. 40). 

47 Nejsem sice přítelem mimohudebních výkladů a hledání obsahu v hudbě ryze absolutní, 

ale zde musím přitakat Rosenovi, přirovnávajícím této věty k finále z Dona Giovanniho. 

Sólista se zde odevzdává do rukou osudového tématu orchestru tak, jako Don Juan 

komturovi a jisté smrti, kterou mu přináší. 

48 Mozart užívá neapolského akordu Es dur na čtyřech místech – nejprve v orchestrální 

expozici  v taktech 49 – 55, poté na zlomových místech provedení (takty 220 – 230) a reprízy 

(takt 307) a vyznačuje jí také zakončení oblasti závěrečného tématu v repríze (takt 348) 

49 Girdlestone (a podle něj i Hutchings) označuje jako “romance“ i další věty z klavírních 

koncertů, konkrétně KV491, 537 a 595. Dle Girdlestona jde o specifický druh Mozartovy 

volné věty, která navazuje na galantní andante z autorova raného období a obohacuje větším 

citem, určitou melancholií a spíše než sladké jsou plné „průzračné vášnivosti“. Dalšími typy 

kromě romancí a galantních vět jsou dle jeho rozčlenění věty „meditativní“, „snivé“, „tragické“, 
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a „dramatické“. Toto rozdělení nemá nic společného s původním autorovým záměrem, jedná 

se o čistě subjektivní pohled badatele (viz GIRDLESTONE, s. 35 – 47). 

50 GRAYSON, s. 59 – 60  

51 GRAYSON, s. 58, 63 (překlad R. Pohl). 

52 Christian Friedrich Daniel Schubart (1739 – 1791): Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst 

(1806); citováno podle VAPAAVUORI, Pekka: The Baroque Pianist, s. 94; srv. internetové 

stránky hudební fakulty Western Michigan University [online] http://www.wmich.edu/mus-

theo/courses/keys.html (cit. 2007-10-05) (překlad R. Pohl). 

53 NEUMANN, s. 247 (překlad R. Pohl). 

54 Marie Anna Barbara („Babetta“) Ployer (1765 – 1811) – dcera zámožného kupce Franze 

Kajetana von Ployer žila od roku 1779 ve Vídni jako schovanka svého strýce, dvorního rady 

Gottfrieda Ignaze von Ployer. Byla jednou z Mozartových nejlepších žákyň (v klavíru i 

kompozici) a její učitel přímo pro ní napsal dva vynikající koncerty (Es dur KV 449 a G dur KV 

453). O tom, že patřila ve vídeňském hudebním kruhu k respektovaným osobnostem svědčí i 

pocta Josepha Haydna, který jí věnoval své skvělé Variace f moll, Hob. XVII:6. Autorství 

tohoto rukopisu jí připisuje Wolfgang Plath, viz NEUMANN, s.251-253; srv. MERCADO, 

Mario. Mozart Through his Piano Students. In Eighteenth-Century Music in Theory and 

Practice: Essays in Honor of Alfred Mann, Stuyvesant: Pendragon Press, 1994, s. 205 - 226. 

55 Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837) – rodák z Prešpurku, vynikající klavírní virtuóz, 

pozoruhodný skladatel a významný pedagog. V osmi letech byl uveden k Mozartovi, který jej 

u sebe ubytoval a po dobu dvou let (1786 – 1788) jej vyučoval zadarmo. Hummelův otec pak 

vzal syna na několikaleté turné po Evropě a tak se učitel s žákem již víckrát nesetkali. 

Hummel později studovat také u Clementiho, Albrechtsbergera, Salieriho i Haydna. Nemáme 

žádné detailní informace o jeho pobytu u Mozartů, nicméně je pravděpodobné, že slyšel 

skladatele hrát mnohá jeho díla, včetně klavírních koncertů (a možná i KV 466) a že je s ním 

konzultoval. Za svou vyhlášenou techniku a improvizační schopnosti jistě vděčí i tomuto 

ranému studiu. K některým Mozartovým koncertům napsal kadence (jedná se o KV 413, 414, 

415, 451, 459, 537, 595), několik (KV 365, 456, 466, K482, 491, 503, 537) jich také upravil 

pro klavír, housle, violoncello a flétnu a přitom výrazně nazdobil klavírní part (a opět doplnil 

kadencemi a „Eingangy“). Tyto úpravy byly vydávány postupně mezi léty 1827 – 1836 na 

sklonku Hummelova života. KV 466 vyšel jako první, patrně v říjnu 1827. Na CD je natočila 

v roce 2005 japonská pianistka Fumiko Shiraga a tato nahrávka je spolu s ukázkami 

z Badury-Skody a Neumanna hlavním zdrojem informací o Hummelových aranžmá pro tuto 

práci. Ornamentované edice Mozartových koncertů mimochodem vydali i další skladatelé-

pianisté té doby, jako J. B. Cramer či C. P. Hofmann. Viz MERCADO, ibidem, s. 205 – 226. 

56 BADURA-SKODA, s. 178 

57 NEUMANN, 233 – 238 (viz také předcházející pasáže, v nichž cituje také ári z opery Lucio 

Silla KV 135, zde ale není dokázáno autorství zdobení; připisováno je skladatelově sestře)  
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58 HUTCHINGS, s. 132 (překlad R. Pohl). 

59 GRAYSON, s. 58 (překlad R. Pohl). 

60 Neumann upozorňuje na fakt, že opačná interpretace má také opačný efekt – místo aby 

„portamenta“ zdůrazňovala melodii, tak jen na sebe více upozorňují a přitom deformují 

původní myšlenku. (s. 71 – 72) Neumann při svém výkladu ozdob užívá jak italského výrazu 

„appoggiatura“ (běžně užívaného v anglické terminologii), tak originálního německého 

„Vorschlag“, který se objevuje např. v houslové škole Leopolda Mozarta. Já jsem zvolil italský 

termín appoggiatura především proto, že je rozšířenější a všeobecně srozumitelný (zejména 

v operním světě a Mozart byl přece v prvním řadě tvůrcem oper). Vyhnul jsem se užití 

českých ekvivalentů „příraz“, nebo „opora“ z důvodů možných nejasností. Appoggiaturou 

(Vorschlagem) rozumíme malou notičku, přivázanou k hlavní notě, která se obvykle přednáší 

jako relativně krátká akcentovaná nota na dobu. V případě výjimek, umožňující jiné 

provedení (bez akcentu nebo před dobou – což Neumann označuje za relativně identické 

z pohledu posluchače) vždy uvádím přesně, jakým způsobem je třeba ornament realizovat. 

62 Řešení těchto ozdob se může zdát v rozporu s respektovanými teoretickými prameny. 

Badura-Skoda a Neumann nicméně poukazují na fakt, že zatímco C. P. E. Bach a Türk 

neakcentované appoggiatury a přírazy před dobou zavrhují (ale nepopírají jejich užívání), jiní 

je naopak favorizují (Milchmeyer, Müller, Quantz, Koch) a Leopold Mozart, který měl 

nepochybně značný vliv na synovy estetické názory také píše o krátkých neakcentovaných 

appoggiaturách (a dle Neumanna nikde vysloveně neurčuje, že by tyto měly být hrané na 

dobu). Jak Neumann, tak Badura-Skoda uvádějí množství ukázek ze skladatelova textu, 

které přímo potvrzují jeho užívání neakcentovaných či dokonce anticipovaných appoggiatur 

(pro podrobnou diskusi o této problematice viz NEUMANN: kapitola 1 – 4, s.1 - 75 a 

BADURA-SKODA, kapitola 4. s. 69 - 126). 

61 Samozřejmě lze tyto návrhy variovat i v rámci jednotlivých opakování myšlenek, 

analogicky s orchestrem. Vhodné je dodržet pravidlo, dle nějž obohacujeme postupně, 

s každým dalším opakováním nepatrně více. Nicméně si myslím, že dostačí, když ozdobíme 

pouze poslední opakování v tématu (tedy „a‘“ v taktech 68 – 75 a analogicky 119 – 135). Pro 

zachování symetrie by mohlo být zajímavé, kdyby i orchestr „napodobil“ zvolenou variantu. 

Přesně tak se k realizaci ozdob staví Robert Levin s dirigentem Christopherem Hogwoodem 

a Academy of Ancient Music, na nahrávce společnosti L‘Oiseau-Lyre, 1997. Zajímavý 

komentář k této problematice také v ROBBINS, Brian. Mozart: Piano Concertos No. 20 and 

No. 21 [online]. In  Fanfare Magazine, 2001.  Dostupné na internetové adrese 

http://www.andante.com/article/article.cfm?id=15569&highlight=1&highlightterms=&lstKeywor

ds= (cit. 2007-10-05) 

62 Je zajímavé, že Friedrich Gulda, ve své době přední mozartovský interpret a autor jedné 

z klasických nahrávek tohoto koncertu nezdobí hlavní melodii, B sólo pouze nepatrně, ale 

zato výrazně závěr celé věty. Pro další diskusi k problematice zdobení viz LEESON, Daniel. 
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Ornamentation (with example) [online]. Dostupné na internetové adrese: 

http://www.mozartforum.com/VB_forum/showthread.php?t=3367 (cit. 2007-10-05). 

63 GRAYSON, s. 62 (překlad R. Pohl). 

64 Schubart označuje g moll jako „tóninu nepokoje, odporu, zášti, podrážděnosti“, tedy jako 

naprosto protikladnou vůči počáteční B dur.  Schubart: Ideen zu einer Aesthetik der 

Tonkunst; Citováno podle VAPAAVUORI, Pekka: The Baroque Pianist, s. 94; srv. internetové 

stránky hudební fakulty Western Michigan University [online] http://www.wmich.edu/mus-

theo/courses/keys.html (cit. 2007-10-05) (překlad R. Pohl).  

65 Prestissimo nicméně není příliš pravděpodobné, neboť to je název, který Mozart používá 

jen velmi vzácně (např. v Serenádě KV 204) a který se neobjevuje v žádném z jeho 

klavírních děl. Edice, které ho dříve přetiskovaly (jako např. redakce Margueritty Longové 

v edici Choudens z roku 1935) vycházely ze sekundárního zdroje. Urtexty vydavatelství 

Baerenreiter (H. Engel a H. Heussner), Eulenburg (P. Badura-Skoda) i Peters (C. Zacharias 

a C. Wolff) se jednoznačně přiklánějí k označení Allegro assai. 

66 V rukopise se zachovala alternativní verze úvodu této věty, velmi odlišná, kterou Wanda 

Landowska zakomponovala do vlastní kadence (viz GRAYSON, s. 76 – 77 s příslušnými 

poznámkami). 

67 Citováno podle BADURA-SKODA, s. 29 (zkráceno; překlad R. Pohl). 

68 HUTCHINGS: s. 23 

69 Viz jeho vlastní nahrávka se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a dirigentem 

Davidem Zinmanem, vydalo EMI Classics, 2002. 

70 Girdlestone jej považuje za variaci motivu z Domine Deus ze Mše c moll KV 427 (417a). 

Viz GIRDLESTONE, s. 324. 

71 „Už od doby nizozemské školy byla vždy ve spojení pátého a sníženého šestého stupně 

zvláštní expresivita a naléhavost…“ BADURA-SKODA, s. 252 (překlad R. Pohl). 

72 Druhou možností by bylo označení pouze závěrečného F dur jako vedlejší myšlenky „B“ 

tohoto sonátového ronda, ale to by méně úměrně odpovídalo celkové stavbě ronda, kdy je 

právě oné myšlence „B1“ určeno privilegované postavení v rámci provedení (nejen, že jej 

otevírá, ale je také hybnou silou při přechodu k repríze). Graysonovo schéma viz kapitola 

3.2.3. této práce. 

73 Inspiraci najdeme i v Mozartově díle. Badura-Skoda např. citovaný „Eingang“ odvozuje 

z Fantasie d moll KV 397. Ze všech uvedených  se mi zdá nejvhodnější Brendlův, který 

výborně připravuje opětovaný nástup tématu. Každý si jistě lehce vytvoří vlastní variantu. 

74 Dle Schubarta tónina a moll reprezentuje „zbožnost a ženskost“; ale snad jen to druhé 

bychom mohli spatřovat v subtilnosti dynamiky v tomto úseku. Jak vidíme, tóninová 

charakteristika nemusí odpovídat v každém případě, někdy může být i zcela v rozporu 

s charakterem věty, či celé skladby. 
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75 C. E. Girdlestone nesouhlasí s názorem mnohých expertů (jako Hutchings aj.), podle nějž  

se jedná o typické nepravidelné rondo. Dle Girdlestona se jedná o „sonátové rondo velmi 

blízké tomu z předchozího koncertu, kde se druhý kuplet  - opravdové provedení – napojuje 

přímo na třetí bez návratu refrénu nebo prvního subjektu. Jediná zásadní odlišnost je dlouhá 

coda v dur, která navazuje na poslední návrat refrénu.“ GIRDLESTONE, s. 323 (překlad R. 

Pohl). S tímto názorem lze souhlasit, jen je třeba ještě poukázat, že zde Mozart opravdu 

nastupuje až druhým tématem („B2“), které je důmyslně propojeno s provedením obdobnou 

spojkou jako při expozici. 

76 „V houslovém koncertě bychom také nehráli podobné místo na dvou houslích. Raději se 

s nadšením téměř netrefit, než hrát přesně a bez života.“ BADURA-SKODA, s. 254. (překlad 

R. Pohl). Určitě není naším přáním jakkoliv zjednodušovat interpretovu úlohu. Toto „zlehčení“ 

má čistě zvukové důvody, ve skutečnosti jde právě o to, že některý méně zdatný interpret by 

pak toto místo mohl hrát jen „technicky“, bez dynamiky a paradoxně vlastně přesně tak, jak 

by si Badura-Skoda (a jistě žádný rozumný hudebník) nepřál.  

77  Schubartova definice nás nenechává na pochybách: D dur je „tóninou triumfu, aleluja  a 

oslav válečných vítězství“. Schubart: Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst; Citováno podle 

VAPAAVUORI, Pekka: The Baroque Pianist, s. 94; srv. internetové stránky hudební fakulty 

Western Michigan University [online] http://www.wmich.edu/mus-theo/courses/keys.html (cit. 

2007-10-05) (překlad R. Pohl).  

78 Badura-Skoda považuje dlouhou korunu za nutnost, tvrdí, že „kyvadlo se musí 

přehoupnout z moll do dur“ před „závěrečnou apoteózou“. (BADURA-SKODA, s. 254). 

Nicméně z praxe vím, že šest dob pomlky (včetně vypsané) je zcela dostačující, aby se 

mohlo „přehoupnout kyvadlo“ a přitom neporušit formu. 

79 GRAYSON, s. 84  (překlad R. Pohl). 
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4. Kadence 
 

Žádné Mozartovy kadence pro tento koncert se nedochovaly. Vzhledem 

k tomu, že neměl čas ani na přehrání Ronda před premiérou díla, je 

pravděpodobné, že v den prvního provedení všechny kadence (příp. 

„Eingangy“ a ornamenty) improvizoval. Nicméně je pak asi zapsal (jistě na 

Leopoldovu žádost), neboť Leopold se o nich zmiňuje v dopise dceři z 8. 

dubna 1785: „Přivezu s sebou kadence pro dva nové koncerty, které jsou už 

v mém vlastnictví.“1  

Pokud tedy se mu podařilo od Wolfganga tyto kadence získat, 

pravděpodobně je pak přivezl do Salzburgu (pro Marchanda i pro Nannerl) a 

poté se ztratily. Ať už to bylo jakkoliv, jisté je, že dnešní interpret musí při 

nastudování koncertu zvolit buď kompozici vlastní kadence, nebo si vybrat 

některou z četných kadencí jiných autorů. 

 

4.1. Vlastní kadence 
 

Zabývat se detailně postupem při přípravě vlastní kadence přesahuje 

rozměr této práce. Uvedu proto jen základní pravidla, kterými je vhodné se 

řídit, chceme-li vytvořit stylovou, autenticky znějící kadenci. Samozřejmě je 

možné vytvořit i kadenci v romantickém, či dokonce moderním duchu 

(některé takové budu citovat v následujícím oddíle), ale takové mohou znít 

nepatřičně a porušovat jednotu díla. 

Robert Levin, pravděpodobně největší odborník na „mozartovskou 

improvizaci“, doporučuje postupovat při kompozici kadence podle 

následujícího desatera. Jeho autorem je Mozartův současník, významný 

skladatel a teoretik Daniel Gottlob Türk (zkráceno a upraveno):2 

„1) Kadence by měla posílit dojem ze skladby, měla by být živá, poutavá 

a posluchači stručně a přehledně připomenout nejdůležitější myšlenky díla. 

2) Použité myšlenky a pasáže by měly odpovídat celkové stavbě a 

duchu díla. 

3) Neměla by být příliš dlouhá, obzvláště u melancholických skladeb. 
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4) Kadence by neměly modulovat buďto vůbec (v krátkých kadencích), 

nebo jen vybočovat a to pouze do blízkých tónin. Nikdy se nesmí použít 

tóniny, která se v díle jinak vůbec neobjevila. Tím se zachová princip jednoty, 

charakteristický pro každé krásné umění. 

5) Stejně jako jednota je potřebná i rozmanitost. Tudíž, čím více interpret 

dodá zvláštního a neočekávaného, tím lépe. 

6) Žádná myšlenka by neměla být mnohokrát opakována ve stejné 

tónině či v jiné, jakkoliv je krásná. 

7) Každá disonance, byť třeba v jednohlase, musí být řádně rozvedena. 

8) Kadence by neměla působit učeně, ale potěšit rozmanitostí, vtipem a 

svěžestí nápadů. 

9) V kadenci je třeba zachovat jedno tempo a metrum; všechny její 

úseky je třeba dobře propojit. Jako celek by ale měla působit spíše jako volná 

fantazie, která je výsledkem okamžitého citového rozpoložení, než 

vykonstruovaná kompozice. 

10) Z toho, co bylo výše řečeno vyplývá, že předem připravená 

(zapsaná, nebo hraná podle paměti) kadence by měla být hrána, jako by ji 

hráč tvořil na místě, bez  přemýšlení přednášející rozličné myšlenky, které ho 

právě napadly.“ 

Pro další informace odkazuji na podrobný návod k přípravě kadence 

manželů Skodových, kteří mu věnují ve své knize celou kapitolu.3 Ideální 

inspirací pro každého jsou samozřejmě skladatelovy vlastní kadence (v 

katalogu Mozartových děl KV 624), vydané Baerenreiterem (kat. číslo 

BA5337).  

Ještě je třeba objasnit rozdíl mezi kadencí a „Eingangem“. Zatímco 

kadence se nachází pravidelně na stejném místě (po repríze a před 

závěrečným ritornelem, případně codou), „Eingang“4 se může objevit 

prakticky před kterýmkoliv z témat. Na rozdíl od kadence totiž nemá 

formotvornou funkci, pouze připravuje nástup (Eingang = „vjezd“) tématu. 

Může přitom začínat i končit pauzou (jako v případě koncertu d moll), ale 

většinou přímo propojuje dvě myšlenky. Jeho podstata je tedy čistě 

ornamentální (nikoli tématická), měl by být tudíž krátký, nekomplikovaný a 
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harmonicky jednoduchý (téměř vždy probíhá pouze na půdorysu spoje 

dominanty s tónikou). Jeho obsahem je nejčastěji jednoduchá pasáž, 

případně krátká série pasáží. Vyznačen je, stejně jako kadence, fermatou, 

zcela výjimečně jej lze přidat i na místo, kde není označen (ale určitě ne 

v našem koncertu). Eingang by si měl každý interpret vytvořit sám, pro 

inspiraci jsme uvedli několik příkladů (viz předchozí kapitola). 

 

4.2. Kadence jiných autorů 
 

Pro tento koncert máme naštěstí značné množství kadencí od jiných 

autorů. Spíše se musíme ptát, které z nich jsou hodnotné a které nežádoucí, 

příp. nestylové. V následujícím oddíle uvádím přehled těch, které jsou více 

méně dostupné i některých vzácnějších. Tyto kadence můžeme rozčlenit na 

několik skupin.  

 

1)  Kadence skladatelových současníků a následující generace 

2)  Kadence skladatelů období romantismu 

3)  Kadence skladatelů a pianistů 20. století  

4) Kadence směřující k větší míře autentičnosti 

 

Třetí a čtvrtá skupina se v některých případech (ale určitě ne vždy) 

mohou překrývat. Mírou autentičnosti budiž výše uvedené desatero, které 

skutečně odpovídá tomu, jak kadence psal sám Mozart (bývají nápadité, 

zajímavé, citační, nemodulující, poměrně krátké, užívají mozartovských prvků 

techniky a snaží se nepřesahovat rámec jeho nástroje). 

 

4.2.1. Kadence skladatelových současníků a následující generace 
 

Ty  jsou určitě pro každého badatele nejzajímavější. Na prvním místě je 

třeba uvést kadence, které jsou dodnes nejhranější, kadence Ludwiga van 

Beethovena (1770 – 1827). 
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Kdy skladatel složil kadence pro první a třetí větu z Mozartova koncertu 

d moll KV 466 (v Beethovenově katalogu jsou značeny jako WoO 58) není 

jisté. Z použitého papíru se odvozuje, že je napsal někdy po roce 1800. 

Nicméně jeho jediné známé provedení díla se konalo už 31. 3. 1795, kdy 

z popudu Konstance Mozartové připravil vídeňský Kärtnertorheater inscenaci 

opery La Clemenza di Tito. Dle oznámení hrál Beethoven tento koncert 

během přestávky – je tedy možné, že je už tehdy improvizoval a později 

zapsal. Další možností je, že byly určené některému z jeho žáků, 

nejpravděpodobněji Ferdinandovi Riesovi (který tyto kadence jeden čas 

vlastnil), snad arcivévodovi Rudolfovi.5 

Kadence v první větě se vyznačuje inspirovaností, expresivitou a vytváří 

velmi působivý dramatický oblouk. Za určité „nedostatky“ z hlediska stylovosti 

lze považovat odvážnější modulační plán, romantizující stavbu a užití 

některých nemozartovských prvků (výrazné přesuny poloh již na začátku). 

Přesto je to vynikající kadence a nelze se tedy divit, že zastává tak výjimečné 

postavení (volí ji asi 90 procent pianistů z prozkoumaných nahrávek). 

Ve třetí větě se setkáváme s větším problémem. Už v první větě byla 

poměrně dlouhá, ale dokázala přesvědčit svým dramatickým napětím. Zde je 

sice kratší, ale kvůli vypsaným retardacím, modulacím (navíc do tóniny F dur, 

která už byla v průběhu skladby dosti vyčerpána) i sérii bombastických trylků 

na závěr působí poměrně nepatřičně. Zde je možné se zamyslet nad užitím 

některé jiné, sevřenější a stylovější kadence). Také tuto kadenci nicméně 

hraje mnoho pianistů, i když zdaleka ne tolik, jako tu pro první větu.  

Beethovenovy kadence jsou doporučeníhodné pro každého, kdo není 

dostatečně vzdělaný a nadaný, aby dovedl vytvořit přesvědčivou kadenci 

v autentickém stylu. Zejména se to týká první věty. Jak s jistou dávkou 

sarkasmu poznamenává David Grayson: „lepší je „echt“ Beethoven, než 

„ersatz“ Mozart“.6 
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Beethoven: Kadence k 1. větě (úvod) 

 

 
     Kadence ke 3. větě (závěr) 

 
 

Dalším, koho bychom měli jmenovat je Mozartův žák, Johann Nepomuk 

Hummel (1778 – 1837). O jejich vztahu jsme mluvili již v kapitole 3.3.2.,7 nyní 

se podívejme přímo na jeho kadence ke koncertu d moll KV 466, které 

pocházejí z roku 1827. 

Hummel nenapsal jen kadence, ale také vyplnil korunu ve třetí větě 

vlastním „Eingangem“ (viz závěr této kapitoly).  

Na rozdíl od Beethovena se Hummelovi kadence do první věty 

nepovedla tolik, jako ta pro třetí. Především je tu její neúměrná délka (63 

taktů) a také jistá povrchnost, kadence je vyplněná virtuózními pasážemi bez 

výraznějších hudebních momentů (zejména ve srovnání s Beethovenem). 

Přesto určitě patří mezi dochovanými kadencemi k těm, které si zaslouží, aby 
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byly  uváděny (Hummelovy kadence hraje na své nahrávce velmi přesvědčivě 

a s patřičnou dávkou virtuozity maďarská klavíristka Annie Fischer). Je ji 

ovšem možné při případném provedení zkrátit, jak v 19. století učinil jeden 

známý český klavírista a skladatel (viz oddíl o kadencích romantiků). 

 

Hummel: Kadence k 1. větě (ukázka závěrečné části) 

 
 

Kadence pro třetí větu je oproti tomu zajímavá, muzikální, má skvělý tah 

a může být vhodnou náhradou Beethovenovy.  
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Hummel: Kadence ke 3. větě (ukázka úvodní části) 

 
 

Z dalších autorů kadencí k Mozartových koncertů, kteří se narodili za 

Mozartova života je ještě třeba zmínit lipského kantora Augusta Eberhardta 

Müllera (1767 – 1817), jehož kadence se mi bohužel nepodařilo sehnat (edice 

Peters je vydala naposledy v roce 1949). Tento muž napsal již v roce 1796 

pojednání o správné interpretaci Mozartových koncertů („Anweisung zum 

genauen Vortrage der Mozartschen Clavierconcerte hauptsächlich in Absicht 

richtiger Applicatur“) a tyto koncerty také upravil a opatřil kadencemi. Bývají 

považovány za nejzdařilejší mezi všemi, které byly napsány na přelomu 18. a 

19. století. Ve výčtu nesmí chybět také Johann Baptist Cramer (1771 – 1858), 

Aloys Emanuel Förster (1748 – 1823) a Karl Philips Hofmann (1769 – 1842), 

který ale nenapsal kadenci pro koncert d moll. Kadence těchto autorů jsou 

dnes prakticky nedostupné. 

 

4.2.2. Kadence skladatelů období romantismu 
 

Je škoda, že kadence muže, jenž býval zván „Mozartem 19. století“. 

Tedy Felixe Mendelssohna – Bartholdyho (1809 – 1847) se nedochovaly. 

Dobové kritiky i svědectví Clary Schumannové se shodují v tom, že byly 

skutečně mistrovské (při provedení v Lipsku v roce 1836 prý jeden starší 

houslista v orchestru Mendelssohnovi s úctou sdělil, že to byly nejkrásnější 
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kadence, jaké slyšel od dob samotného Mozarta). Mendelssohn později 

napsal ještě jedny, delší, z nichž se dochoval zlomek. Podle Denise Pajota je 

z něj poznat, že tyto kadence byly romantické, nápadité v kombinaci a spájení 

motivů, ale přitom velmi sevřené a celistvé – tedy typický Mendelssohn.8 

Nicméně máme k dispozici další kadence jiných významných mistrů – 

především Clary Schumannové a Johannese Brahmse, ale i Charlese 

Valentina Alkana či našeho Bedřicha Smetany (k tomu je ale třeba ještě něco 

upřesnit). Kadenci Antona Rubinsteina se mi bohužel nepodařilo sehnat. 

K těmto kadencím je třeba předeslat, že v žádném případě nerespektují 

výše zmiňovaná pravidla pro kompozici „autentické“ kadence. Interpret si při 

jejich volbě musí uvědomit, že tímto zcela překračuje hranice slohu a že jeho 

nečekaný romantický vstup nemusí být posluchačem dostatečně přijat a 

stráven.  

Nicméně, i když jsou tyto kadence Mozartovi naprosto vzdálené, přesto 

by si některé z nich zasluhovaly alespoň občasné provedení, zejména 

kadence Clary Schumannové (1819 – 1896). Ta hrála tento koncert poprvé 

v Lipsku, 1. ledna 1857, údajně s Brahmsovými kadencemi. Když hrála tento 

koncert asi o dvacet let později v Hamburgu, připravila si své vlastní, které 

částečně vycházejí z Brahmsových. Později je vydala (v roce 1891) 

s poznámkou, že základem byly právě kadence Johannese Brahmse. Ten 

nicméně napsal také odlišnou kadenci, kterou objevil a revidoval Paul 

Badura-Skoda.9 

Pro první větu složila velmi působivou kadenci, jejímž hlavním 

nedostatkem je (opět) přílišná délka. To je ovšem typický rys romantické 

kadence. Přitom sám skladatel psal kadence velmi krátké, většinou kolem 20 

taktů (nejdelší má 39). Kadence měla být pouze posledním klavírním 

intermezzem před finálním ritornelem; skladbu pouze dovršuje, nikoliv 

převyšuje. Umožní posluchači prožít „druhé provedení“, kdy naposledy 

zobrazí motivy uplynulé věty v novém světle, uzavírá se však dostatečně brzy 

na to, aby posluchač neztratil z mysli celý průběh věty. Vyváženost veškerých 

komponentů formy byla pro Mozarta zákonem. To je samozřejmě přesný 
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opak toho, jak kadence vnímalo 19. století (vzpomeňme kadence ke 

koncertům Griega či Čajkovského).  

Clara se tedy nikterak neliší od svých současníků. Přesto jsou zde 

vynikající nápady, jako samotný začátek (jestli je tedy jejím výtvorem, je zde 

totiž poznat typicky brahmsovská sazba; viz níže). 

 

Clara Schumann: Kadence k 1. větě (úvod) 

 
 

Kadence pro třetí větu je také celkem zajímavá, i když ne tak impresivní, 

jako ta pro první. 

 

Clara Schumann: Kadence pro 3. větu (střední díl) 
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O kadenci Johannese Brahmse (1833 – 1896) jsme už mluvili výše. Je 

velmi podobná Clařině kadenci (začíná a končí zcela stejně, některé pasáže 

jsou pouze v odlišných tóninách), což vede k jistým pochybnostem o její 

autenticitě. Dle Clařiny výpovědi se jednalo o „vzájemnou inspiraci“.  Materiál 

je skutečně velmi podobný o obou kadencí, rozdíl je v jeho zpracování. Dalo 

by se říci, že si jsou obě blízké i odlišné v té míře, jako jejich autoři. 

Johannesova působí sevřeněji, dramatičtěji, a je také o něco kratší. Obsahuje 

též některá kontrapunktická místa, která působí poněkud příliš spekulativně. 

Clařina je naproti tomu ještě fantazijnější, širší a přináší pasáže plné 

vzrušeného patosu i virtuózního lesku. Nicméně oba postupují obdobně, co 

se týče rozvržení skladby a citace jednotlivých motivů. 

 

Ukázky pro srovnání kadencí: 

1) Brahms (střední díl) 
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2) Clara Schumann (střední díl): 

 

 
 

Brahms napsal kadence pouze k první větě, a  to dokonce dvě. První je 

spřízněná s kadencí Clary Schumannové. Jak to je s jejím skutečným 

autorstvím je a zřejmě i zůstane sporné. Druhou z nich v roce 1974 objevil a o 

čtyři roky později vydal Paul Badura-Skoda, který ji v předmluvě označuje za 

nejpozoruhodnější kadenci k tomuto koncertu z 19. století, vysoko převyšující 

všechny ostatní Brahmsovy kadence.10 

Kadence obsahuje některé retuše editora a dokonce i dvojí verzi 

závěrečné části převzatou přímo z rukopisu. Je skutečně zajímavá, i když 

kadence „Schumann-Brahms“ působí dle mého názoru přesvědčivěji a má 

více kontrastních charakterů. Tato kadence má na druhou stranu zajímavý, 

fantazijní úvod. Nejlépe vyzní v kratší verzi, se střihem v 19. (nebo 17.) taktu 

úvodu a následujícím skokem na alternativní závěr (na poslední straně 

kadence). 
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Brahms: 2. Kadence pro 1. větu (úvod) 

 
 

Kadence francouzského virtuóza Charlese Valentina Alkana (1813 – 

1888) je už ze zcela jiného světa. Opravdu je těžké si představit, jak by 

vyznělo její provedení, neboť po něčem podobném je už návrat do intimní 

atmosféry komorního koncertu zhola nemožný. Alkan, podobně jako Hummel 

či Cramer koncerty kompletně přepracoval k obrazu svému a v roce 1861 

také vydal jako svůj op. 37. Kadence k první větě se honosí podtitulem  „Alla 

sinfonia in C“ a malá ukázka jistě postačí k pochopení důvodů, proč ji 

nepovažujeme právě za nejvhodnější. Mimochodem, tyto kadence byly 

původně součástí jeho vlastní transkripce koncertu d moll pro sólový klavír. 
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Alkan: Kadence k 1. větě (střední díl) 

 
 

Kadence v třetí větě je koncipována jako duchaplná parafráze, 

sestavená z témat všech tří vět, ovšem v novoromantickém duchu. Opět 

uvádím ukázku spíše pro zajímavost místo, kde se napojují myšlenky z druhé 

a první věty. 

Alkan: Kadence ke 3. větě (střední díl) 
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V seznamu romantiků, píšících kadence, nemůže chybět významný 

italský skladatel a pianista Ferruccio Busoni (1866 – 1924). Pro koncert d moll 

napsal dvě velmi zajímavé kadence, v katalogu jeho děl značené jako BY B7. 

Ani tyto dvě rozhodně nejsou určené interpretům, prahnoucím po stylové 

čistotě. 

První zní výrazně lisztovsky (chromatické oktávy) a objevují se zde 

pozoruhodné polyfonické momenty. 

 

Busoni: Kadence k 1. větě (úvod 2.verze BY7) 

 
Následující, pro třetí větu, zní až příliš učeně a je také přespříliš dlouhá. 

Nicméně Busoni nám u obou kadencí zanechal dvě verze a ta kratší (BY7) by 

mohla znít v rukou zdatného interpreta velmi zajímavě. 

 

Busoni: Kadence ke 3. větě (střední díl 2. verze BY7) 
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Je třeba také zmínit kadence jednoho skladatele a pianisty, který se na 

rozdíl od většiny svých současníků vážně zabýval Mozartovými koncerty a 

k mnohým z nich napsal kadence, i když se v nich nedokázal přiblížit 

skladatelově stylu. Dokonce je i autorem některých (většinou nepříliš 

zdařilých) návrhů k dozdobení volných vět. Napsal také jedno z vůbec prvních 

pojednání o mozartovské interpretaci; a to již v roce 1890. 

Tím mužem není nikdo jiný, než Carl Reinecke (1824 – 1910). Jeho 

kadence ke koncertu d moll jistě nejsou těmi nejlepšími, ale přesto si 

zaslouží, aby se zde zmínily. Ta k první větě je sice zajímavá, ale extrémně 

zdlouhavá a dosti patetická a i ta třetí se nese v podobném duchu, i když je 

zde patrná i inspirace brilantním slohem Hummela. Tyto kadence lze najít na 

historických nahrávkách Bruno Waltera z let 1937 a 1940. Dnes je 

nepovažujeme za vhodné, i když při výrazném zkrácení by i ony mohly 

působit zajímavě. Podobně jako u Alkana se ve třetí větě objevuje citace 

témat ze všech tří vět (viz ukázka). 

 
Reinecke: Kadence k 1.větě (úvod) 
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Reinecke: Kadence ke 3. větě (střední díl) 

 

 
 

Posledním významný romantikem, který napsal kadence pro koncert d 

moll je náš Bedřich Smetana (1824 – 1884). Jeho kadence k první větě je 

zajímavá už tím faktem, že to vůbec není jeho kadence. I když je neustále 

uváděná v seznamu jeho děl a všech odborných publikacích jako jeho dílo, 

není tomu tak. Jedná se ve skutečnosti o úpravu Hummelovy kadence, 

evidentně za účelem koncertního provedení díla. Rád bych poděkoval panu 

profesoru Zdeňku Hnátovi, který mne na tuto skutečnost upozornil.  

Kadence má velmi podobný, nicméně přepracovaný úvod (celý bez 

taktové čáry). Následující část je od „prvního“ až do třicátého taktu prakticky 

zcela identická s Hummelovou, následuje škrt a závěr, který je Smetanův. 

Zde uvádím pro srovnání ukázky z obou kadencí: 
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1) Hummel: Kadence k 1. větě (úvod) 

 
 

2) Smetana: Kadence k 1. větě podle Hummela (úvod - zkráceno) 
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.

 

 

Dále jsou zde dvě kadence pro třetí větu. Vzhledem k tomu, jak je krátká 

první a vzhledem k jejímu pasážovému vzhledu se domnívám, že byla 

zamýšlená k vyplnění první fermaty před reprízou. Druhá má virtuózní 

charakter a je opět pouze úpravou Hummelovy kadence, ještě výrazněji 

retušovanou a opět poněkud zkrácenou. Bohužel ani tuto kadenci nemůžeme 

uvádět jako Smetanovou vlastní bez jakýchkoliv výčitek svědomí. Jedná se 

ovšem o omyl, za který sám skladatel nemůže. On pouze naaranžoval cizí 

kadenci pro vlastní potřebu, což je zcela v pořádku a v případě Hummelových 

kadencí i vcelku ku prospěchu věci. Za jeho dílo byly tyto kadence prohlášeny 

až po objevení jejich rukopisů po jeho smrti. 

Ale pokud by český interpret, ať už z vlasteneckých či jiných důvodů 

nastudoval tyto kadence, měl by je uvádět jako Hummelovy kadence ve 

Smetanově úpravě,11 aby třeba při zahraničním uvedení nedošlo 

k uměleckému „faux pas“. Nicméně jsou to poměrně zdařilé úpravy a každý 

by se jistě mohl nad jejich možným zařazením zamyslet. Ze všech 

romantických kadencí jsou totiž ty „Smetanovy“ (z pochopitelných důvodů) 

nejstylovější. 
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Smetana: 1. Kadence („Eingang“) ke 3. větě: 

 
Smetana: Kadence ke 3. větě (podle Hummela – originál viz výše) 
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4.2.3. Kadence skladatelů a pianistů 20. století 
 

Ve dvacátém století došlo k renesanci interpretace Mozartových 

koncertů. Objevilo se také množství pianistů, kteří se specializovali na 

interpretaci vídeňského klasicismu a Mozartových koncertů. Mnozí je 

obohacovali i vlastními kadencemi, někteří  v romantickém duchu, jiní s větší 

či menší snahou o autenticitu.  

Samozřejmě máme několik zajímavých kadencí ke koncertu d moll, 

nejen pro jeho popularitu, ale především proto, že patří k těm nemnoha, ke 

kterým se autorova nedochovala.12   

Tyto kadence jsou dnes většinou běžně dostupné v katalozích 

hudebních nakladatelství. Mezi nejoblíbenější patří kadence švýcarského 

pianisty Edwina Fischera (1886 – 1960). Ten napsal pro koncert d moll velmi 

dramatické kadence v beethovenovském duchu. Ta pro první větu má ovšem 

podstatně odvážnější modulační plán (d - Es – f – b – E – d), ale končí 

identicky, jako Beethovenova.13 Třetí také nezapře svou inspiraci 

v Beethovenově; nacházíme zde obdobné pozastavení před gradací a na 

závěr dvojitý trylek. Nicméně jsou obě působivé a zaslouží si své místo na 

koncertních pódiích, byť stylově bychom je určitě zařadili do předchozího, 

romantického okruhu. 

 

Fischer: Kadence k 1. větě (úvod) 
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Fischer: Kadence ke 3. větě (úvod) 

 
Vynikající německý klavírista a skladatel Wilhelm Kempff (1895 – 1991) 

napsal dvě kadence, které považuji za jedny z nejzdařilejších vůbec. Zejména 

proto, že dodržují pravidla o omezené modulaci a přitom znějí velmi svěže a 

nápaditě. Bohužel ani ony nejsou nejkratší, zejména ta pro první větu (60 

taktů). 

 

Kempff: Kadence k 1. větě (závěr) 
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Kempff: Kadence ke 3. větě (úvod) 

 
 

Legendární cembalistka Wanda Landowská (1879 – 1959) napsala 

dvojici kadencí, které jsou důkazem jejího mimořádného improvizačního a 

kompozičního talentu. Pozornost si zaslouží zejména kadence pro třetí větu, 

která vychází z dochovaného fragmentu třetí věty, který začíná zcela 

odlišným motivem, než pro jaký se nakonec Mozart rozhodl.14 

 

Landowská: Kadence ke třetí větě (téma z fragmentu třetí věty) 

 
 

Bohužel právě tuto kadenci je těžké doporučit k provedení, neboť je 

suverénně nejdelší ze všech kadencí ke třetí větě, jaké máme k dispozici 

(126 taktů) a překonává dokonce i Busoniho a Alkana. 
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Nicméně kadence k první větě není dlouhá a přitom je hudebně 

hodnotná, takže ji lze zájemcům doporučit, i když bychom asi dali přednost 

jiným. 

 

Landowská: Kadence k první větě (úvod) 

 
 

V 50. – 60. letech vznikly kadence tří významných mozartovských 

interpretů, Gézy Andy, Alfreda Brendela a Paula Badury-Skody. 

Maďarský klavírista Géza Anda (1921 – 1976), autor jedné z prvních 

kompletních nahrávek Mozartových koncertů (1961 – 1969) napsal dvě 

vynikající kadence. Kadenci ke třetí větě doplnil velmi zajímavou poznámkou, 

v níž píše, že ji sám hrál asi třikrát, neboť se domnívá, že zde Mozart nechal 

kadenci pouze z konvenčních důvodů. Doporučuje tedy hrát takty 344 – 345 

v tempu a navázat přímo klavírním sólem.15  
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Anda: Kadence k první větě (úvod) 

 
Anda: Kadence ke třetí větě (úvod) 

 
 

Tyto kadence jsou velmi stylové, krátké, příjemné na poslech a dokazují 

autorovu mimořádnou erudovanost a hudební invenci. 

Německý pianista Alfred Brendel (1931) je dnes všeobecně považovaný 

za jednoho z největších interpretů vídeňského klasicismu vůbec. Jeho 

kadence si také získaly značné uznání a objevují se jak na koncertních 

podiích, tak na nahrávkách. 

Obě kadence patří k těm kratším (zejména velmi úsporně řešená 

kadence k první větě) a vyhýbají se modulacím do vzdálenějších tónin. 

Občasné prvky beethovenovské stylizace nevadí, neboť se přece jen jedná o 

koncert dramatičtějšího typu. Brendel též navrhuje „Eingangy“ do první 

fermaty (viz předchozí kapitola). I tyto kadence lze doporučit jako vynikající 

alternativu ke kadencím Ludwiga van Beethovena. 
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Brendel: Kadence k 1. větě (úvod) 

 
Brendel: Kadence ke 3. větě (úvod) 

 
 

Třetí větu kadence věnoval Brendel „svému příteli, Paulu Badurovi-

Skodovi“. Autor nejvýznamnější publikace o mozartovské interpretaci, 

vídeňský klavírista a interpret na historické nástroje Paul Badura-Skoda 

(1927) taktéž napsal kadence, ve kterých se pokusil dospět k maximální 

možné autenticitě.  

Kadence sice nejsou krátké (obě přes 40 taktů), ale vyhýbají se 

modulacím, nepřesahují rámec Mozartova nástroje a užívají pouze 

obdobných figur a pasáží, jaké se objevují přímo v koncertu. Ostatně ve své 

knize Badura-Skoda přímo doporučuje při kompozici kadence vycházet ze 
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stylizací, použitých v díle, případně z upravených (nebo jen transponovaných) 

pasáží z jiných kadencí a děl pro klavír.  

První kadenci začíná stejně, jako Clara Schumannová a Johannes 

Brahms a závěr kadence pro třetí větu pro změnu přebírá od Hummela 

(Smetana tedy není jediným, kdo by se takto nechal inspirovat). 

 

Badura-Skoda: Kadence k 1. větě (závěr) 

 
 

Badura-Skoda: Kadence ke 3. větě (úvod) 

 
 

Sérii vydanou vídeňským nakladatelstvím „Doblinger“ doplňuje i 

„Eingang“ k třetí větě a návrhy zdobení druhé věty, které jsme citovali výše. 

Urtext edice Peters z roku 1992 obsahuje přiložené kadence Ludwiga 

van Beethovena a také jednoho z editorů, německého klavíristy a dirigenta 

Christiana Zachariase (1950). Kadence k první větě je nepochybně zajímavá, 
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úmyslně koncipovaná jako „vypsaná improvizace“ (v závěru se též objevuje 

„pedálový“ bas).16  

 

Zacharias: Kadence k 1. větě (závěr) 

 
Avšak mnohem pozoruhodnější je kadence k větě třetí, která velmi 

vtipně parafrázuje onen mýtus, který propojuje tento koncert s finální scénou 

Dona Giovanniho. Zacharias toto ještě podtrhuje na své nahrávce koncertu, 

kde na počátku, na místě, kde zazní ony patetické akordy („Andante“) 

nechává zahrát orchestr akord přímo z opery (navíc se evidentně jedná o 

vystřiženou ukázku z jiné, zřejmě historické nahrávky, čímž se zamýšlený 

„amadeovský efekt“ ještě více podtrhuje). 

 

Zacharias: Kadence k 1. větě (úvod) 
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Dále se ovšem ozve téma z finále koncertu, ale po jeho několikeré 

transpozici Zacharias pokračuje gradací, v níž se nenápadně cituje motivek 

ze zmíněné operní scény. 

 

Zacharias: Kadence ke třetí větě  (střední díl) 

 
Na ní opět umně napojuje „buffo“ téma a vše zakončuje sérií 

„mannheimských raket“, připravujících už návrat hlavní myšlenky a codu. 

Myslím si, že si tato rozkošná parafráze rozhodně zaslouží, aby byla 

zařazena do repertoáru i někým jiným, než jejím autorem. 

Za nejzdařilejší označují jak Robert Levin, tak i Frederick Neumann 

kadence holandského skladatele a hudebního vědce, jednoho z redaktorů 

„NMA“, Mariuse Flothuise (1914 – 2001). Bohužel se mi v době dokončování 

této práce ještě nedostaly do rukou, stejně jako kadence Roberta 

Casadesuse, Nikity Magaloffa, Alfreda Caselly či Victora Fennigsteina. 

 

4.2.4. Kadence směřující k větší míře autenticity 
 

Tyto kadence souvisejí s obratem k tzv. „poučené interpretaci“ a jsou 

tedy atributem 20. (a 21.) století. Samozřejmě bychom sem zařadili většinu 

z těch, které jsme zmiňovali v předchozí části, tedy dozajista Andu, Brendla, 

Baduru-Skodu, Zachariase a Flothuise. Tyto kadence by měly být první 

volbou každého, který si přeje interpretovat dílo v duchu Mozarta a jeho doby. 
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V případě přípravy vlastní kadence právě tyto mohou nejlépe posloužit 

jako inspirace. Samozřejmě nevadí, pokud si pár taktů, či pasáží přímo 

„vypůjčíme“ z cizí kadence (jak ostatně učinili i Badura-Skoda, Schumannová, 

Brahms a Smetana), nicméně pokud nemáme z vlastní hlavy ani polovinu 

kadence, je třeba tuto kadenci uvádět jako úpravu té dané, z níž vycházíme. 

Při interpretaci jakékoliv kadence, ať už vlastní, nebo převzaté je třeba 

udržet dojem „volné fantazie“. Hrát kadenci striktně v tempu, bez césur, 

fermat či tempa rubata není dodržením stylu, ale jeho porušením. Ideální je, 

když kadence působí jakoby byla právě vytvářena a když se podaří 

interpretovi přesvědčit publikum, že tomu tak skutečně je.16 
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Poznámky 
 

1 WOLFF, Christoph. Prefatory Note. In Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert d-Moll KV 466. 

Frankfurt am Main: C. F. Peters, 1992, s. 2. 

2 Türk, Daniel Gottlob (1750 – 1813), rakouský skladatel, klavírista a hudební vědec. Jeho 

„Klavierschule“ z roku 1789 je nejcennějším pramenem pro interpretaci vídeňského 

klasicismu, zvláště Mozarta. Citováno podle LEVIN, Robert: Performance Practice in the 

Music of Mozart. In KEEFE, Simon. The Cambridge Companion to Mozart, 2003, s. 236 – 

237. (překlad R. Pohl). 

3 BADURA-SKODA, s. 233 – 241 

4 Anglicky „lead-in“; český ekvivalent neexistuje (možná „vsuvka“ ?). 

5 Viz PAJOT, Dennis. Cadenzas to Mozart Piano Concertos by his Near Contemporaries and 

Beyond [online]. Dostupné na http://www.mozartforum.com/Lore/article.php?id=093 (cit. 

2007-10-05); srv. HUSCHER, Phillip. Program Notes [online]. Dostupné na 

http://www.cso.org/main.taf?p=5,5,5,61; pro podrobný komentář viz také 

http://www.raptusassociation.org/mozartpages_e.html (cit. 2007-10-05) 

6 GRAYSON, s. 83 

7 Viz poznámka 55 ke kapitole 3. 

8 Viz PAJOT, ibidem. Srv. též IRVING, s. 162. 

9 Když jsem si ji koupil přes internetový obchod vídeňského „Musikhaus Doblinger“, byl jsem 

poněkud překvapen, že se jedná o zcela jinou kadenci, než tu, kterou lze najít v kompletním 

díle Johannese Brahmse (a která je skutečně dosti podobná kadenci  Schumannové, i když 

je zde naopak poznámka, která tvrdí, že Brahms použil jejího materiálu). Denis Pajot, autor 

článku, z něhož čerpám převážné množství informací pro tuto kapitolu mi skrze internetové 

„Mozart forum“ sdělil, že na rukopise Brahmsovy kadence je Clařina poznámka, v níž tvrdí, 

že „Tato kadence byla inspirována mou vlastní. Naopak já jsem použila ve své později 

publikované kadenci některé pasáže z Brahmsovy kadence. Clara Schumann, 1891“ Pajot se 

domnívá, že Clara tuto poznámku napsala z důvodů, aby ji někdo neobvinil z plagiátorství a 

že základ kadence byl nejspíš původně Brahmsův. Nicméně je třeba vzít v úvahu existenci 

zcela odlišné kadence (která je dle Badury-Skody určitě z Brahmsova pera). Nedá se ovšem 

vyloučit, že Brahms jednoduše napsal ještě jednu kadenci, zcela nezávisle na Claře a aniž by 

jí to sdělil. 

10 Dle Skody tato kadence „zní více jako Brahms, než Mozart. Ale přesto nabízí 

pozoruhodný náhled na přístup 19. století k Mozartovi a je mnohem lepší, než většina 

ostatních kadencí k tomuto koncertu z 19. století. Nejen to, je lepší, než Brahmsovy vlastní 

kadence ke koncertům KV 453 a 491 vytištěných v Brahmsově kompletní edici.“ Citováno 

podle předmluvy k BRAHMS, Johannes. Kadenz zum Klavierkonzer d-moll KV 466. Wien: 

Doblinger, 1980 (překlad R. Pohl). Badura-Skoda zde nezmiňuje onu druhou kadenci 
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„Schumann-Brahms“. Tuto (a nikoliv tu, kterou objevil Badura-Skoda) nicméně natočila Idil 

Biret v kompletní nahrávce Brahmsova díla pro Naxos v roce 2000. Zdá se, že jediným 

rozumným řešením tohoto dilematu je jednoduše označit kadence vydané Clarou jako její a 

tuto kadenci jako Brahmsovu. 

11 Například takto: Cadenza (kadence, Kadenz…): Hummel (arr. Smetana), případně 

Hummel – Smetana. 

12 Všichni experti (Girdlestone, Hutchings, Irnving, Neumann, Badura-Skoda) se shodují na 

tom, že je třeba hrát autorovy kadence, v případě, že se dochovaly. Robert Levin s tím 

nesouhlasí, nicméně málokdo je tak zdatným improvizátorem (a k tomu znalcem stylu), aby si 

je mohl dovolit nahradit svými. Možnou výjimkou je kadence ke koncertu A dur KV 488, snad 

určená studentovi, i když na druhou stranu právě tato kadence je vypsána přímo v rukopise. 

Co se týče dochovaných kadencí, autorské jsou k dispozici ke všem koncertům až do         

KV 459. Od KV 466 výše máme (bohužel) už jen ke KV 488 a KV 595. Zdá se, že byly 

uloženy někde pohromadě (snad u Nannerl) a tak se i ztratily. 

13 Daniel Barenboim na své nahrávce koncertu d moll pro společnost EMI hraje zvláštní 

kombinaci obou; poslední část Beethovenovy kadence (od taktu 55) zaměňuje za poslední 

stránku Fischerovy. 

14 „Rukopis, na kterém se tato kadence nachází je psán stejnou rukou a stejným inkoustem 

jako konečná verze věty. Téma je navíc ve stejné tónině a metru jako závěrečná verze a také 

jej připomíná svým charakterem (rukopis je majetkem Gesellschaft der Musikfreunde ve 

Vídni).“ A pod čarou dodává: „Tuto kadenci bych ráda věnovala památce pana Eusebia 

Mandyczewského, archiváře Geselschaft der Musikfreunde ve Vídni, který mi v roce 1909 na 

Haydnově festivalu odhalil tajemství existence rukopisu tohoto tématu. – W.L.“ Citováno 

podle LANDOWSKA, Wanda. Cadentas for the Piano Concerto No. 20, in D minor, K. 466 by 

W. A. Mozart. New York: Beude Brothers Limited, 1963, s. 4 (překlad R. Pohl). 

15 A vzápětí dodává: „Nejlepší řešení jsem objevil v jednom starém vydání, nacházejícím se 

ve sbírce salzburského Mozartea. Něčí pevná ruka zde přeškrtla takty 338 – 347.“  Viz  

ANDA, Géza. Kadenzen zu Klavierkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart. Berlin: Bote & 

Bock, 1973  (překlad R. Pohl). Jos van Immerseel i Rudolf Buchbinder hrají ve třetí větě v 

obou fermatách pouze krátké „Eingangy“. Immerseel pak přímo napojuje na téma, podobně, 

jako radí Géza Anda. 

16 „Nesmíme přehlédnout fakt, že mozartovská kadence jako spíše nesouvislá a asociativní 

série myšlenek je protikladem beethovenovského kompozičního principu, kdy hudební 

události organicky vyrůstají jedna z druhé na základě téměř neúprosné logiky. Z toho důvodu 

jsme zde jako alternativu zařadili kadenci, která není orientovaná směrem k devatenáctému 

století, ale spíše k Mozartovým vlastním fantaziím a obsahuje i některé elementy díla C. P. E. 

Bacha“. ZACHARIAS, Christian. Notes on Performance: Remarks on the Present Edition. In 
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W. A. Mozart: Konzert d-Moll KV 466. Frankfurt am Main: C. F. Peters, 1992 (překlad R. 

Pohl). 

16 Tento dojem lze navodit užitím větších césur mezi frázemi i agogikou. Samozřejmě 

v rámci vkusu, ale určitě výrazněji, než v průběhu věty. 
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5. Styl a historicky poučená interpretace 
 

Nejprve bych ještě něco doplnil k ožehavé otázce „mozartovské 

improvizace“. Budu přitom citovat především Roberta Levina,1 který 

v současnosti reprezentuje nejvyšší autoritu v této oblasti. Je také 

nepochybně nejodvážnějším z interpretů, kteří se odvažují dotvářet texty 

klasických mistrů. Proto si také dovolím odkázat na obsáhlou knihu 

Fredericka Neumanna „Ornamentation and Improvisation in Mozart“, která 

mezi mnoha protichůdnými postoji k této problematice vyznačuje něco, co 

bychom mohli nazvat „zlatý střed“. 

Levinův oblíbený citát (jak mi potvrdili účastníci jeho mistrovských tříd) 

pochází z dopisu, v němž Mozart otci vysvětluje, proč ještě neposlal slíbené 

kadence ke koncertu Es dur KV 271:  

„Ještě jsem nepřipravil Eingangy v rondu, protože vždy, když přednáším 

tento koncert, tak hraji to, co mi právě přijde na mysl.“ 2 

Podle Roberta Levina byly Mozartovy koncerty něčím podobným, jako 

byly a jsou návštěvy divadel. Šlechta se přišla podívat na něco 

pozoruhodného, neobvyklého a nesmírně napínavé. Proto byly vždy součástí 

i improvizace a volné fantazie. A zdá se, že tento prvek „tvorby přímo na 

jevišti“ patřil i k interpretaci jeho klavírních koncertů. A Mozart byl především 

hudebním dramatikem, kongeniálním psychologem a zřejmě vůbec největším 

tvůrcem oper. Dle Levina je to evidentní ze strukturování hudebních motivů – 

všechny mají určitou jasně danou funkci v celkové hierarchii koncertu a dle 

toho je s nimi nakládáno. Jsou to ve skutečnosti stylizované postavy a 

události na scéně. 

Podle Levina je základním prvkem charakteristiky těchto rétorických 

figur, těchto „postav“ tónina. Platí to v operách stejně jako v koncertech. 

Mozart sice užívá menší množství tónin, ale delikátními modulacemi, 

proměnami tonality a harmonizace vytváří pro jednotlivé charaktery něco, co 

lze nazvat hudebním dějem. Jsou zde hrdinové, hrdinky, anihrdinové, postavy 

jako z vážné opery, motivy vyloženě bufózní apod. 



 112

Pro Levina je podstatným prvkem, jakým lze toto podtrhnout i 

improvizace, tedy hraní „Eingangů“, vlastních kadencí, continua a někdy i 

vlastní ornamentiky. Moderní interpret se bez výraznějšího prvku improvizace 

celkem dobře obejde, ale i on může v některých případech zauvažovat nad 

tím, kde může přidaná ozdoba ve volné větě posílit výraznost opakované 

myšlenky apod. O tom, že Mozart takto se svým textem pracoval jsme se 

zmínili již v kapitole 3.3.2. a uvedli i několik důkazů. Nicméně je k něčemu 

takovému třeba velmi důkladného studia; sám Levin přiznává, že musel 

nejprve důkladně prostudovat dochované rukopisy jeho děl, včetně fragmentů 

(z nichž některé sám dokončil), než se dostatečně sžil s Mozartovou 

kompoziční „řečí“. Jako inspiraci doporučuje prostudovat autorské zdobení 

rond KV 494 a 511, stejně jako volnou větu sonáty C dur, KV 309.  

Mnohem důležitější a pro moderního interpreta nezanedbatelná složka 

poučené interpretace je artikulace. Čím bude zřetelnější, tím lépe. Je třeba se 

vyvarovat edicím z 19. století, které radily hrát legato. Türk a jiní teoretikové 

zcela jasně uvádějí, že základním úhozem je non legato (legato bylo 

expresivním prvkem, užívaným převážně ve volných větách). Toho se 

mnohem snáze docílí na historickém nástroji. Robert Levin navíc v rozhovoru 

pro americký rozhlas uvádí, že rozličné způsoby non-legata, které lze na 

fortepianu docílit jsou esenciálním prvkem mozartovské deklamace. Chceme-

li tento operní prvek přenést na moderní nástroj, narážíme na obtíže, ale i ty 

lze (a je třeba) překonat. Ovládnutí nejjemnějších odstínů úhozu je pro 

kvalitní přednes Mozartových skladeb základem. 

Jiná otázka je hra continua. V Mozartově to byla zcela samozřejmá 

praxe. Klavírista byl totiž v jedné osobě sólistou, dirigentem, i „prvním členem 

orchestru“. On byl skutečným vedoucím při interpretaci koncertu a continuo 

bylo způsobem, který mu umožňoval udržet orchestr rytmicky pohromadě, 

kontroloval harmonii a zároveň posiloval zvuk souboru. Dnes je poněkud 

odlišná situace, neboť moderní nástroj se na rozdíl od historického nepojí 

s barvou orchestru, ale velmi zřetelně a výrazně vyděluje. Při poslechu 

nahrávek Levina, či Bilsona si ve většině případů ani neuvědomíme, že hrají i 

v tutti pasážích. Naopak na Vladarově nahrávce je vše velmi jasně slyšet – 
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přesto je i on přesvědčen, že je třeba continuo hrát, neboť si o něj Mozart 

jasně říká (v rukopisech se nachází poznámka „col Basso“, resp. „tasto solo“ 

a nezřídka jsou v klavírním partu tyto basy vypsány).3 

Nicméně u moderních nástrojů se dle mého názoru bez continua 

obejdeme. Na letní akademii v Rakousku ISA 2006 („Bei Mozart ist alles 

oper“) si mohl i autor této práce v praxi vyzkoušet, jak lze realizovat continuo 

v koncertu d moll. Základem je samozřejmě basová linie, kterou realizujeme 

rytmicky, ale nikoliv příliš silně. To znamená, že hrajeme i trioly v úvodu první 

věty (a je třeba být zcela přesně – zde interpret poznává, jakou zodpovědnost 

má na sobě dirigent). V tutti pasážích hrajeme plné akordy, nikdy ale příliš 

silně a nikdy výše, než hraje orchestr. I když Robert Levin neváhá continuo 

vypracovávat velmi bohatě, určitě bych doporučil hrát „pouze“ prosté akordy a 

„col basso“, dle toho, jak sám Mozart vypracoval continuo part v klavírním 

koncertu C dur KV 246. Sám Mozart měl během své premiéry koncertu 

k dispozici pedálový klavír. Je logické, že jej používal právě k tomu, k čemu 

se nejlépe hodil – tedy k podpoře basové linie a nepochybně i ke hře 

continua. David Grayson a Paul Badura–Skoda přímo upozorňují na místa, 

kde mohl skladatel pedálový klavír použít k zesílení basů.4 Mozartovým 

pedálovým klavírem se nechala inspirovat italská firma Borgato, která 

nedávno vyrobila zbrusu nový model moderního koncertního křídla 

s pedálovou mechanikou obdobnou, jakou měl Mozart. Tento nástroj může 

znít pozoruhodně, i když se obávám, že bude spíše umocňovat expanzívnost 

zvuku soudobého klavíru.5 Naopak každému pianistovi lze jen doporučit 

seznámení se s historickými nástroji, specifikami jejich mechaniky a tónovými 

kvalitami.  

S otázkou realizace bassa continua souvisí i otázka dirigování od 

klavíru. Mitsuko Uchida dokonce říká, že „Mozart nepotřebuje dirigenta“6  

Robert Levin a Stefan Vladar jsou téhož názoru, ovšem interpret by měl mít 

alespoň základy dirigování.7 Souhře jistě napomůže postavení nástroje do 

podoby, v jaké býval v Mozartově době – tedy ne napříč obecenstvu, ale zády 

k němu (nebo naopak proti němu) s nástroji postavenými kolem. Dle Levina 

byly na pravé straně první housle, na levé druhé. Violy a cella za nimi, 
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zatímco basy byly na obou stranách, aby mohly všechny nástroje slyšet 

basovou linku (ta byla k tomu zdvojována fortepianem, které plnilo svou 

scelovací funkci hraním continua). Dechy byly vzadu, za klavírem. Tak byly 

všechny instrumenty blízko sebe a mohly společně muzicírovat.  

Klavírista ukazuje takt pravou rukou (levou zaměstnávají basy), ale jak 

lze vidět z živých videonahrávek Uchidy, Ashkenazyho či Buchbindera, ve 

většině případů není ani to třeba (stačí hrát naprosto zřetelně a rytmicky). 

Mozart mohl mít u tohoto koncertu volné ruce díky pedálovému klavíru. Prof. 

Vladar na své DVD nahrávce koncertu sice nediriguje (a přitom hraje 

continuo), ale jak mi sdělil, jednalo se o výjimečný případ (on se ovšem 

věnuje dirigování profesionálně). 

Poslední bod této kapitoly se týká toho nejpodstatnějšího, tedy přímo 

notového textu. Je naprosto samozřejmé, že se Mozartovo dílo studuje 

z Urtextu. Ovšem není Urtext jako Urtext; manželé Skodovi dokonce 

prohlašují, že značka Urtext by měla být chráněna zákonem.8 

Edice z první poloviny dvacátého století (s výjimkou Edition Eulenburg) 

byly založeny na tzv. „Alte Mozart-Ausgabe“ (AMA) Breitkopfa a Härtela, 

edice, které je dnes dobrých 120 let. Ta obsahuje některé podstatné chyby 

(na které upozorňovali manželé Skodovi již před více než čtyřiceti lety) a je 

proto lepší se těmto edicím vyhnout. Dodnes jsou ale v oběhu, přetisklo je 

například americké vydavatelství Dover Publishing a jsou také součástí 

digitální edice „CD Sheet Music“. Tato vydání nedostačují dnešním 

požadavkům na Urtext.  

Základním notovým pramenem pro Mozartovo dílo zůstává dodnes 

kritická edice vydavatelství Baerenreiter, známá jako „Neue Mozart Ausgabe“ 

(„NMA“). Urtextové vydání koncertu d moll editovali Hans Engel a Horst 

Heussner (1962), kteří jej také opatřili patřičnou předmluvou. Ta je k dispozici 

v partituře, nikoliv však v úpravě pro dva klavíry Jeana Pierra Fabera (1990). 

Velmi obsáhlé a cenné poznámky se nachází v kompletní edici (NMA Band 

VI), mimo jiné též k rukopisným zdrojům i starším edicím díla. Předmluva 

k samostatnému vydání partitury (6. vydání z roku 2006) je podstatně kratší, 

jak co se týče rozboru díla, tak editorských poznámek. Noty jsou téměř prosty 



 115

jakýchkoliv zásahů, některé doplněné obloučky jsou zřetelně odlišeny 

přerušovanou čarou. Edice samozřejmě neobsahuje žádné prstoklady či 

přidanou dynamiku a ani žádné kadence. Pod čarou se nachází indikace, kde 

by bylo vhodné podpořit orchestr hrou continua. 

Další hodnotnou a doporučeníhodnou edicí je Urtextausgabe 

vydavatelství Peters (1992) v redakci Christopha Wolffa a Christiana 

Zachariase. Ten je cenný především pro pianisty. Obsahuje totiž některé 

doplněné (opět důsledně vyšrafované) obloučky v sólovém partu, inteligentní 

prstoklad a rady k doplnění ornamentů v druhé větě, stejně jako kvalitní 

kadence (Beethovena a Zachariase). K dispozici je pouze jako úprava pro 

dva klavíry (kterou připravil Kurt Soldan). 

Další Urtext, s nímž se lze dnes běžně setkat je kapesní partitura, která 

se nachází v internetovém katalogu Schotta v redakci Paula Badury – Skody 

(1980). Jedná se ovšem o  edici Eulenburg (neplést se starším vydáním 

Friedricha Blumeho z roku 1933). Na rozdíl od kritické edice vychází přísně 

pouze z rukopisu, jen s minimálními retušemi (všechny jsou uvedeny 

v poznámkách k vydání). Badura-Skoda v podrobné předmluvě dále rozvádí 

myšlenky, načrtnuté již v knize „Interpreting Mozart on the Keyboard“. 

Upozorňuje na pedálové basy v rukopise a zpřesňuje též tvrzení „NMA“, 

podle nějž pocházejí z rané fáze rukopisu (opak je pravdou). Vydání je 

doplněno přetiskem kadencí Ludwiga van Beethovena.  

Dle informací z internetových stránek společnosti Henle-Verlag se pod 

jejich hlavičkou připravuje nová edice všech Mozartových koncertů v redakci 

maďarského pianisty Andráse Schiffa. Ten má na starosti úpravu sólových 

partů (včetně redukce pro „druhý klavír“), které má doplnit speciálními 

prstoklady, podporujícími „správné frázování“ a vlastními kadencemi pro 

koncerty tam, kde schází. Edice je zaštítěna předními mozartovskými 

specialisty a má vycházet z některých dříve opomíjených, nebo neznámých 

zdrojů. V době dokončení této práce vyšly pouze koncerty KV 453, 467 a 488. 

Tato edice se jistě zařadí k nejlepším.9 

Edice Bernarda Seklese, vydaná u anglického vydavatelství Boosey & 

Hawkes se mi nedostala do rukou, takže se k ní nemohu vyjádřit (není 
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uveden rok vydání a zřejmě se nejedná o Urtext). Je také k dispozici přes 

internetový katalog Schotta (na stránkách Boosey & Hawkes jsem k ní žádné 

další informace neobjevil). Obdobně v případě vydání Editio Musica Budapest 

z roku 1986 (kapesní partitura, redakce Gábor Darvas). 

Tato vydání, stejně jako starší redakce Goldenweisera, Longové, Kulaka 

či Ruthardta (vydavatelství Schirmer, Faber, Choudens., International Music 

apod.) atd. mohou obsahovat zajímavé návrhy prstokladů, ale pro studium 

textu je už nelze doporučit, leda při současné konzultaci důvěryhodných edic, 

zejména „NMA“. 
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Poznámky 
 

1 Především ze SHERMAN, Bernard. Speaking Mozart’s Lingo: Robert Levin on Mozart and 

Improvisation. In Inside Early Music: Conversations with Performers. Oxford: Oxford 

University Press, 1997, s. 296 – 338. Dále z LEVIN, Robert. Mozart’s Keyboard Music. In 

MARSHALL, Robert. Eighteenth-Century Keyboard Music. 2nd edition. New York: Routledge, 

2003, s. 308 - 349  a  LEVIN, Robert. Performance Practice in Music of Mozart. In Keefe, 

Simon. The Cambridge Companion to Mozart. Cambridge: Cambridge University Press, 

2003, s. 227 - 246 a LEVIN, Robert: Mozart and the Keyboard Culture of His Time [online], 

viz internetová adresa http://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad04/LevinMOZART.pdf (cit. 2007-10-

05). Zajímavé informace k této problematice jsem načerpal také z rozhovoru s Robertem 

Levinem pro americkou rozhlasovou stanici NPR. Pro poslech tohoto pořadu, nazvaného 

„NPR‘s Performance Today: Millstones of the Millenium“ (Real Audio) viz internetová adresa  

http://www.npr.org/programs/specials/milestones/991124.motm.improv.html (cit. 2007-05-10) 

2 GRAYSON, s. 102. Robert Levin toto bere zcela doslovně, neboť při svých vystoupeních 

vždy improvizuje a to i na nahrávkách (při každém střihu zahraje jinou kadenci a nechá 

režiséra, ať si vybere, která se mu nejvíce zamlouvá). 

3 A že se nehrál jen bas potvrzují figury ve vydání koncertů KV 413 – 415 u edice Artaria 

(1785), případně v koncertu pro tři klavíry KV 242 a raných koncertech – transkripcích. Ty 

ovšem dodal jeho otec, stejně jako v kopii koncertu d moll, nalezené v Salzburgu. On sám 

dopsal svou rukou continuo k opisu svého koncertu C dur KV 246, kterýžto dokument dnes 

slouží za vzor všem o autenticitu usilujícím interpretům. 

4 Konkrétně se jedná o takty 112 – 114 a 230 v 1. větě, takt 230 v 2. větě, takty 147 – 154, 

310 – 317, 363 – 370, 383, 414. 418 a samozřejmě samotný záběr koncertu. Viz GRAYSON, 

s. 110 a BADURA-SKODA, Paul. W. A. Mozart: Piano Concerto in D minor, K466. London: 

Ernst Eulenburg, 1980, s. 6. 

5 Na stránkách továrny http://www.borgato.it/main_uk.htm (cit. 2007-05-10) se lze dočíst i o 

dalších skladatelích a skladbách určených pedálovému klavíru. Svá díla mu věnovali např. R. 

Schumann, F. Liszt, C. V. Alkan, C. Gounod i C. Saint-Saëns. Je zde také poznámka, že se 

dají na tomto nástroji také interpretovat díla Mozarta a ostatních pro tzv. „Glockenspiel“ 

(dobové „hudební automaty“, vlastně malé varhánky, vzhledově připomínající hodiny). 

6 Buklet k DVD nahrávce Mozartových koncertů, UCHIDA, Deutsche Gramophon, 2006. 

7 Autor této práce (bez jakékoliv předešlé dirigentské zkušenosti) si vyzkoušel během 

workshopu pod vedením prof. Vladara pouze vedení volné věty, která nicméně nevyžaduje 

žádné zvláštní schopnosti. Rychlé věty jsou nepochybně náročnější. 

8 Viz BADURA-SKODA, s. 129; srv. FEDER, Georg – UNTERRICHT, Hubert. Tzv. Urtext a 

tzv, Urtextausgaben. In VELA, Maria Caraci. Kritika hudebního textu: Metody a problémy 

hudební filologie. 1. vydání. Koniasch Latin Press: Praha, 2001, s. 80 a  BADUROVÁ-
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SKODOVÁ, Eva: Textové problémy v mistrovských dílech 18. a 19. století, ibidem, s. 157 – 

177. Citovaní autoři se také vyjadřují k nespolehlivosti dalších starších edic, přetiskujících 

„AMA“ a jiná stará vydání (zejména se to týká edic a přetisků Ernsta Karla Friedricha 

Rudorffa, Edwina Kalmuse a Lea Pocket Scores).  

9 Viz http://www.henle.de/index.cfm?open=08 (cit. 2007-10-05) 
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6. Závěr 
 

Hudební interpretace je věčně otevřený proces, neustále přijímající nové 

podněty, dané jak objevováním nových pramenů, tak proměnami postojů, 

které k nim interpreti a teoretikové zaujímají. Účelem této práce nebylo podat 

definitivní návod k „jediné správné interpretaci“, pouze poskytnout informace 

o aktuálním stavu výzkumu v dané oblasti a umožnit čtenáři, aby na základě 

předložených faktů a argumentů k tématu zaujal  vlastní názor. 

Každý interpret je zodpovědný dílu, autorovi, publiku i sám sobě. Má-li 

splnit své poslání předávat krásu hudebního sdělení posluchači, musí ve si 

všech aspektech tuto zodpovědnost uvědomit a snažit se jí dostát. Stejně 

jako poučená interpretace sama o sobě nezajišťuje naplnění hudby 

potřebným emocionálním obsahem, interpretace vycházející pouze 

z přirozeného talentu může zabránit dílu, aby se posluchači zjevilo v podobě, 

jak bylo původně zamýšleno. Studiu hudební interpretace se věnujeme proto, 

abychom vychovávali a zušlechťovali jak „vkus“, tak i „cit“. 

Přáním autora této práce je, aby interpretace vždy umožnila 

znovuoživení díla, jakoby právě vznikalo; tak, aby jej mohl posluchač plně 

pochopit a procítit. K tomu je potřeba důkladného studia dostupných pramenů 

a plné identifikace se stylem, formou a obsahem interpretované skladby. 

Podstatnou součástí této identifikace je vlastní tvořivý vklad interpreta; ten je 

ale třeba uvést v soulad se záměry autora a estetickými zákonitostmi, ve 

které věřil. Když toto interpret dokáže a zároveň se mu podaří svým 

uměleckým entuziasmem a empatií přesvědčit a dojmout posluchače, pak se 

mu podařilo naplnit svůj úkol a potvrdit tím význam a hodnotu interpretačního 

umění.  
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Anotace 
 

Pohl, Richard: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncert d moll  
KV 466 a jeho interpretace 

 
Tato práce se zaměřuje na analýzu a interpretaci klavírního koncertu     

d moll KV 466 W. A. Mozarta. Úvodní kapitola obsahuje stručný přehled 

všech Mozartových klavírních koncertů a jejich typických rysů.  Následující 

kapitoly se zabývají přímo koncertem d moll, který popisují ze dvou různých 

úhlů pohledu. Prvním je čistě analytický pohled, zahrnující podrobný rozbor 

formy, založený na moderních teoriích Roberta Levina a Daniela Leesona 

(Leeson – Levin model). Druhým je pohled samotného interpreta, který 

poskytuje podrobné rady k stylově korektnímu provedení jednotlivých vět 

koncertu. To zahrnuje volbu správného tempa, správnou artikulaci, prstoklad 

a ornamentiku (včetně té, kterou doplňuje interpret). Následující kapitola 

obsahuje výčet kadencí, které jsou k dispozici k tomuto koncertu a obsahuje 

též popis více než tuctu kadencí z různých období. Také poskytuje základní 

rady ke kompozici vlastní, stylově přijatelné kadence a odhaluje dříve 

nepublikované informace o skutečném původu kadencí Bedřicha Smetany. 

Závěrečná kapitola se zabývá rozmanitými interpretačními otázkami jakými 

jsou improvizace, hra generálbasu či dirigování od klavíru a nabízí také 

stručný popis doporučených urtextových vydání. 

 
Klíčová slova: Wolfgang Amadeus Mozart, klavír, klavírní koncert, 

interpretace, ornamentika, improvizace, kadence, hudba 18. století, 

klasicismus  
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Annotation 
 

Pohl, Richard: Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto in D 
Minor KV 466 and Its Interpretation 

 
This thesis focuses on the interpretation and analysis of W. A. Mozart’s 

Piano Concerto in D minor KV 466. The first chapter provides a brief overview 

of all Mozart’s piano concertos describing their general outline and character. 

Following chapters deal with the concerto itself from two points of view. The 

first provides the musical analysis of the form and structure, based on recent 

research by Robert Levin and Daniel Leeson (Leeson-Levin model). The 

second is the performer’s view of the Concerto, which focuses on main issues 

of the interpretation and provides detailed advices on performance of each 

movement. This includes a detailed discussion on the ornamentation, right 

tempos, proper articulation, fingering and improvised embellishments. Next 

chapter contains information on the cadenzas available for the concerto with 

description of more than dozen cadenzas from various periods of time. It also 

gives some advice for composing stylish cadenza and reveals previously 

unpublished information explaining the true origin of the cadenzas by Bedřich 

Smetana. Concluding chapter deals with various performance topics featuring 

the improvisation, basso continuo realization or conducting from the keyboard 

and also offers a brief overview of recommended Urtext editions. 

 
Key words: Wolfgang Amadeus Mozart, piano, piano concerto, 

interpretation, music performance, improvisation, embellishment, cadenza, 

18th century music, classical style, classicism  
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Přílohy 
 
Obrazová příloha: 
 

 
 

Mozartův klavír od Antona Waltera z roku 1782 
 

 
 

Nedokončený portrét W. A. Mozarta (autor Joseph Lange, 1782) 
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Seznam předplatitelů koncertní série na Trattnerhofu v roce 1784 
 

 
Ukázka Mozartova vlastního katalogu děl 

 se záznamem o koncertu d moll (s datem kompozice 10. ledna 1785) 
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¨ 
Ukázky rukopisu koncertu d moll  

(majetek Gesellschaft der Musikfreunde, Wien) 



 125

 
Mehlgrube, místo, kde se konala premiéra koncertu d moll 

(nalevo; v pozadí Schwarzenbergský palác) 
(anonymní kresba z roku 1825; dole litografie Rudolfa von Alta, 1835) 
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Lístek na koncert W. A. Mozarta (1782) 

 

 
 

Johann André, vydavatel nejcennější posmrtné edice Mozartova díla 
(portrét z roku 1781) 
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Burgtheater (malba asi z roku 1830) 

 
J. R. Holzhalb: „Concerto a Cembalo obligato Con Stromenti“ (1977) 
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Pedálový klavír asi z roku 1812 
 

 
Moderní pedálový klavír značky Borgato 
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Srovnání temp na vybraných nahrávkách (řazeno dle roku vzniku) 
 

 Allegro  Romance Rondo     
Bruno Walter 138 76 150 1939 

Arthur Schnabel 138 80 148 1948 
Walter Gieseking 136 72 140 1953 

Edwin Fischer 134 84 136 1953 
Clara Haskil 138 80 136 1954 

Wilhelm Kempff 136 76 138 1955 
Arthur Rubinstein 136 86 140 1961 
Svatoslav Richter 132 78 132 1963 

Géza Anda 136 86 138 1965 
Annie Fischer 130 74 136 1965 

Clifford Curzon 134 78 134 1970 
Alfred Brendel 136 86 140 1973 

Daniel Barenboim 132 76 138 1974 
Friedrich Gulda 132 84 138 1975 
Murray Perahia 132 80 132 1980 
Rudolf Serkin 134 82 132 1981 
Ingrid Haebler 132 78 134 1982 

Vladimir Ashkenazy 134 78 132 1983 
Mitsuko Uchida 132 80 132 1986 
Malcolm Bilson* 136 82 136 1987 

Christian Zacharias 138 90 140 1989 
Jenö Jandó 132 80 134 1989 

Arturo Benedetti Michelangeli 132 82 132 1989 
Jos van Immerseel* 134 84 132 1990 

Rudolf Firkušný 136 86 136 1990 
Howard Shelley 132 82 138 1991 
András Schiff 132 88 128 1991 
Melvyn Tan* 130 86 130 1991 
Maria Tipo 134 86 132 1992 
Derek Han 136 88 136 1993 

Alicia de Larrocha 132 80 138 1996 
Robert Levin* 134 84 136 1996 

Richard Goode 136 80 138 1996 
Ivan Moravec 134 76 136 1997 

Martha Argerich 138 88 144 1998 
Keith Jarrett 132 82 128 1999 

Matthias Kirschnereit 132 86 134 2000 
Ronald Brautigam* 136 86 132 2003 
Maria Joao Pires 134 90 134 2004 

Stefan Vladar 138 84 140 2005 
Martin Stadtfeld 132 96 142 2005 

Anderszewski Piotr 132 94 134 2005 
Rudolf Buchbinder 132 78 136 2006 

 
                                                 
* Nahrávka na historické nástroje  
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