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Úvod 

Fryderyk Chopin prežil krásne detstvo vo Varšave. Rodina Petra Iľjiča Čajkovského sa venovala 

umeniu a mladý Peter sa rovnako skoro zaujímal o klavír. Eugen Suchoň prežil krásne detstvo 

v Pezinku. Všetci traja sa neskor ocitli v iných mestách (Chopin v Paríži, Čajkovský v Moskve, Su-

choň v Bratislave), jednoducho v iných hudobných centrách, ale vo svojej tvorbe sa neustále vracali 

k mladosti, k inšpiráciám, ktoré boli úzko zviazané s ich detstvom. Pôsobili ako skladatelia, interpreti 

(Suchoň v menšej miere) aj ako pedagógovia. 

 

1 Čajkovského detstvo, mladosť a dospelosť strávené v Petrohrade 

Ako sa možno dočítať vo viacerých životopisných románoch o známom ruskom skladateľovi kla-

sicko-romantickej syntézy, Peter Iľjič Čajkovskij sa narodil 7. mája 1840 v ruskom meste Votkinsk. 

Jeho otec, Ilij Petrovič Čajkovský, bol banským inžinierom a matkou bola pôvodom francúzska Ale-

xandra Alexejevna. Peter vyrastal v početnej rodine, mal dvoch bratov a dve sestry. Rodina žila 

v blahobyte, a tak nechýbal v tejto rodine klavír, pri ktorom Peter trávil svoj voľný čas. Podľa D. Po-

sadovskej a D. Pazdíreka (1974) bola práve jeho matka tá, ktorá ho priviedla ku klavíru a učila ho 

základy klavírnej hry. V tejto dobe si Čajkovkij obľúbil Mozarta, ktorého hudba nebola taká známa a 

obľúbená ako dnes. Keď dovŕšil 10 rokov, rodičia ho poslali študovať do Petrohradu právo, pričom 

občas chodil aj na hodiny hudby. Štúdium práva ho však nebavilo, napriek tomu ho úspešne dokončil 

a vo svojich 19 rokoch sa stal najmladším úradníkom na ministerstve spravodlivosti. Kedže mladý 

Čajkovkij pracovne veľa cestoval, mal možnosť zoznámiť sa s európskou hudbou. V tejto dobe boli 

jeho túžby také upreté k hudbe, že sa rozdohol ukončiť prácu na ministerstve. Čajkovskij sa krátko 

potom zapísal na novootvorené Petrohradské konzervatórium. Tu sa zoznamuje s riaditeľom Antonom 

Rubinsteinom, ktorého nadchol svojím talentom. V roku 1865 končí štúdium konzervatória a dostáva 

ponuku práce na Moskovskom konzervatóriu ako učiteľ harmónie a hudobnej teórie (Pražák, 1978, s. 

228). 

P. I. Čajkovkij za svojho života zložil celkom 6 symfónií, programovú symfóniu, symfonické bás-

ne, slávnostné predohry, husľový koncert, 3 klavírne koncerty, zbory, kantáty, 10 opier a ďalšie opu-

sy. Súčasne komponoval a dirigoval svoje diela takmer v celej Európe. Jeho hudba je melodická a 

melancholická s prvkami ruského hudobného folklóru. Zaoberal sa najmä inštrumentálnou tvorbou, 

zložil aj vokálne skladby, romance, suity a opery (okrem spomínaných napríklad aj Panna Orleánska, 

Čarodejka, Črievičky, Jolanta). 

Čajkovkij zomrel 6. novembra 1893. Podľa oficiálneho tvrdenia zomrel na choleru, keď sa napil 

z infikovanej vody. Okrem tohto tvrdenia existujú aj určité špekulácie, napríklad, že spáchal samo-

vraždu. Táto špekulácia by sa mohla potvrdiť, pretože Čajkovskij počas svojho života trpel častými 
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stavmi melanchólie a depresiami. Tieto stavy boli vraj spôsobené aj tým, že sa nikdy nevyrovnal so 

svojou homosexuálnou orientáciou. 

Čajkovkij ako skladateľ pre klavír žije najviac v drobných náladových skladbách. K najznámejším 

patrí cyklus Ročné doby, op. 37 b. Ako píše A. Maikapar, vznik tohto cyklu je spojený s epizódou, 

keď si Čajkovského rodina budovala vzťah s hudobným vydavateľsttvom v St. Peterburgu a jeho ča-

sopisom Nuvellist, ktorý bol založený v roku 1842. Najstarší z rodu Matvei Bernard (1794 – 1871), 

zakladateľ firmy a časopisu Nuvellist bol tiež klavirista, skladateľ. Časopis v tom čase zoznamoval 

poslucháčov s novými dielami ruských skladateľov, hudobníkov – amatérov, ale aj so zahraničnými 

autormi. Okrem partitúr zverejňoval informácie o zmenách v operných domoch a o koncertoch v Rus-

ku, v západnej Európe a Amerike.  

 

Obálka prvého vydania albumu Seasons (Ročné doby) 

 

Čajkovskij spolupracoval s Nuvellistom od roku 1873, keď pre tento časopis skomponoval niekoľ-

ko skladieb. Dôvodom pre koncepciu cyklu Ročné doby, v ktorých sa nachádza 12 skladieb s názvami 

kalendárnych mesiacov, slúžil fakt, že týchto 12 skladieb bolo zverejňovaných na mesačnej báze (teda 

jedna skladba v jednom mesačníku Nuvellist), až vznikol ročný cyklus. Skladby boli skomponované 

tak, aby navodili atmosféru v súlade s názvom hier a dojmov v príslušnom mesiaci. Názvy mesiacov 

uvádzame v poradí, ako boli Čajkovským chronologicky skomponované: Klavírny cyklus Ročné ob-

dobia 1. By the Fireplace – Január; 2. Carnival – Február; 3. Song of the Lark – Marec; 4. Snowdrop 

– apríl; 5. Starlit Nights – Máj; 6. Barcarolle – Jún; 7. Song of the Reaper – Júl; 8. The Harvest – 

August; 9. The Hunt – September; 10. Autumn Song – Október; 11. Troika – November; 12. Chris-

tmas – December. 

 

1.1 Analýza skladby Október z cyklu Ročné doby 

Čajkovského Október ako 10. skladba cyklu je určená klavírnym interpretom. Skladba vykazuje 

znaky veľkej trojdielnej piesňovej formy. Dielo má rozsah 16 taktov a z hľadiska formy je symetric-

kým súvetím. Prvá téma súvetia v tónine d mol je symetrickou vetou, ktorej predvetie končí dominan-

tou a závetie končí tónmi dominantného sekundakordu a tonika d mol je až v nasledujúcom takte. 

Téma je motivicky deliteľná, motív sa končí tónmi subdominanty (g-be-d) a následne je transponova-

ný, melodicky a rytmicky pozmenený a ukončený tónmi dominantného sepakordu (a-cis-e-g). Ob-

dobne motivicky deliteľné je aj závetie, pričom prvý motív je z radu vzostupných tónov, druhý z radu 

zostupných a synkopicky klesajúceho triolového postupu aj s využitím chromatických postupov. Dru-

há téma harmonicky zotrváva v tónine d mol, začína sa neúplným taktom s kontrastom medzi predve-

tím a závetím témy. V závetí sa melodický pohyb delí medzi oboma rukami a kontrastom vzostupu 

vrchného hlasu a zostupu stredného hlasu. Harmonický plán prvého dielu je prehľadný s využitím 

toniky, dominantného septakordu, tónov mimotonálnej dominanty k subdominante (fis-a-c-d), zmen-

šeného septakordu (gis-h-d-f) k dominante. Prvý diel je ukončený tónmi toniky.  

http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena01.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena02.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena03.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena04.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena04.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena05.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena06.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena07.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena08.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena08.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena09.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena10.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena11.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena12.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/tchaikovsky/vremena12.mp3
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Diel B sa harmonicky začína v paralelnej tónine Fdur a tvoria ho dva kontrastné úseky. Prvý 

v rozsahu piatich taktov s ukončením tónmi dominantného sepakordu v pôvodnej tónine d mol 

a fermátou, druhý v rozsahu deviatich taktov s nasledujúcim opakovaním posledného taktu a dvoj-

taktovou prípravou návratu prvého dielu. Uvádzané dve plochy autor kompozične rieši kontrastne. 

Melodickým pohybom vrchného hlasu v rozsahu dvoch taktov je transponovanie (rozsahom skrátené), 

v nasledujúcom takte je melodický pohyb uvedený v strednom hlase. Postup sa následne opakuje, 

avšak už s tónom cis a tóninou d mol, končiac prvú plochu arpeggio na tónoch dominantného septa-

kordu s prieťahom nóny k základnému tónu dominanty. Základom druhej plochy je jednotaktový mo-

tív, ktorý sa transponuje od tónov g a f s nasledujúcou jednotaktovou zmenou. Tento postup štyroch 

taktov sa ešte raz opakuje s ukončenými tónmi dominanty v nasledujúcom takte, ktorý sa ešte raz 

opakuje.  

Diel A sa rozsahom, melodicky, rytmicky a harmonicky opakuje bezo zmien. Posledných sedem 

taktov predstavuje kódu s organovým d. 

 

2 Detstvo, mladosť a dospelosť Fryderyka Chopina 

Fryderyk Chopin sa narodil 22. februára 1810 v Želazowej Woli pri Varšave. S ohľadom na one-

skorený matričný zápis je dátum narodenia neistý, kedže Chopin sám udával 1. marec 1810. Jeho otec 

pochádzal z francúzskej sedliackej rodiny usadenej na statku poľského veľmoža, odišiel do Varšavy, 

žil tu ako vychovávateľ, naučil sa po poľsky a roku 1806 sa oženil s Justínou Kryžanowskou. Potom 

si zariadil vo Varšave penzión pre synov zo zámožných vidieckych rodín a vyučoval v nej francúzsky 

jazyk. Chopin prežil detstvo a mladosť v harmonickej rodine obklopený starostlivosťou rodičov a 

sestier. Ako uvádzajú Posadovská a Pazdírek (1974, s. 77), Chopin sa v roku 1816 začal učiť hrať na 

klavíri u Čecha V. Živného, ktorý ho okrem iného zoznámil s nemeckou klavírnou literatúrou, predo-

všetkým s dielami J. S. Bacha. Chopin sa o prvé skladby začal pokúšať už vo svojich siedmich ro-

koch. 

Od roku 1822 študoval na varšavskom lýceu a v rokoch 1826 – 1829 ho J. Elsner učil teóriu na 

hlavnej hudobnej škole. V roku 1825 mu vyšla tlačou prvá skladba, klavírne Rondo c mol. V rokoch 

1827 – 1828 písal variácie na Mozartovho Dona Giovanniho. V roku 1829 zaznamenal úspech 

v podobe dvoch koncertov vo Viedni, potom v Prahe. V roku 1829 zložil Koncert pre klavír a orches-

ter č. 2 f mol a v roku 1830 Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol. V novembri 1830 opustil Varša-

vu, ktorá mu nedávala príležitosť na uplatnenie, a niekoľko mesiacov strávil vo Viedni. Na konci 

septembra 1831 sa dostal do Paríža, kde „jeho umenie, šarm, prenikavá inteligencia a vybrané spôso-

by k nemu pútali pozornosť spoločnosti“. (Loucký, 1949, s. 51). V Paríži Chopin verejne vystupoval 

zriedkavo. V neskorších rokoch ojedinele usporadúval výročné koncerty v Salle Pleyel s kapacitou asi 

300 miest. Oveľa častejšie hrával v salónoch aristokracie a umeleckej a literárnej elity. Najviac však 

preferoval hru vo svojom vlastnom apartmáne pre malé skupinky priateľov. Jeho chatrné zdravie ho 

odradzovalo od usporadúvania turné a okrem výnimočného koncertu v Rouen málokedy opúšťal Pa-

ríž. Jeho vysoký príjem za vyučovanie a kompozície ho oslobodil od nutnosti koncertného vystupova-

nia, ku ktorému mal prirodzenú nechuť. Chopin sa nikdy neoženil, a preto často trpel pocitmi samoty. 

Intímny vzťah s George Sandovou mu nepriniesol uspokojenie a zostal až do konca života slobodný.  

V rokoch 1838 – 1839 sa zdržiaval na Malorke, kde ťažko ochorel na pľúcnu chorobu. Často sa 

zdržiaval v kúpeľoch po celej Európe, v roku 1848 cestoval aj po Anglicku a Škótsku. 17. októbra 

1849 v Paríži podľahol tuberkulóze (Pražák, 1978, s. 131). V Paríži je aj pochovaný, avšak jeho srdce 

v striebornej schránke je uložené vo Varšave. Na Chopinovu počesť sa vo Varšave konajú medziná-

rodné klavírne súťaže.  

Väčšina Chopinových diel je určená pre klavír. Jeho improvizačné umenie sa zobrazilo 

v prelúdiách, zatiaľ čo v nokturnách z 30. a 40. rokov sa uplatnila jeho veľmi jemná, spevná a konfi-

guráciami opradená melodika. Tanečné skladby komponoval výhradne v trojdobom metre, pritom 

poľský národný prvok najviac vyniká v 60 mazurkách a v slávnostných polonézach. Jeho valčíky 

majú prevažne salónny ráz, sú to krátke skladby pre sólový klavír v tradičnom trojštvrťovom takte. 
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2.1 Valčík cis mol č. 2, op. 64 – analýza skladby 

Chopinove valčíky sú krátke skladby pre sólový klavír v tradičnom trojštvrťovom takte. Sú však 

určené primárne na koncertné hranie, čím sa líšia od tradičných viedenských valčíkov. Chopin kom-

pomoval valčíky od svojich štrnástich rokov až do smrti v roku 1849. Pri tvorbe sa inšpiroval valčík-

mi Franza Schuberta a skladbou Vyzvanie do tanca od Carla Mariu von Webera. Tieto skladby sa 

nepridŕžajú žiadnych presných foriem, niektoré sú krátkymi tanečnými miniatúrami, iné naopak dlhé 

s charakterom tanečnej básne. Chopin napísal približne 25 valčíkov, z ktorých sa zachovalo iba 18. 

Z nich počas svojho života publikoval len osem. Zvyšné boli vydané po autorovej smrti, niektoré len 

s prideleným opusovým číslom. Chopin veľmi často svoje valčíky daroval niekomu osobne a potom 

ich nevydal (napríklad Valčík f mol, op. 70). Taktiež Valčík cis mol bol venovaný pôvodom francúzke 

Charlotte de Rothschild v roku 1843. Chopin tento valčík nazval Madame la Baronne de Rothschild 

(The Fryderyk Chopin institute). 

Diel A – symetrické súvetie, prvá téma má rozsah osem taktov, končí sa harmonicky otvorene 

tónmi zmenšene malého sepakordu na druhom stupni, druhá téma podobne v rozsahu osem taktov sa 

končí tónmi dominantného septakordu. Predvetia a závetia dvoch tém sú kontrastné a závetie druhej 

témy je riešené chromatickým zostupom. Obe témy sa po odznení ešte raz opakujú, pričom k zmene 

dochádza v druhej téme, ktorá v dôsledku ukončenia tonikou je melodicky kontrastná. Prvá téma sú-

vetia je motivicky deliteľná a jej základom sú dva kontrastné dvojtaktové motívy.  

Diel B – základom je symetrická osemtaktová téma, ktorej predvetie a závetie sa končí tonikou. 

V predvetí sa motív opakuje sekvencovitými klesajúcimi postupmi, pričom závetie je oproti predvetiu 

kontrastné. Téma sa následne opakuje so zmenou v závetí, ktoré je riešené stúpajúcim postupom aj 

s využívaním chromatických postupov. Celý tento postup sa ešte raz opakuje.  

Diel C je v tónine Des dur, základom je opätovne symetrické súvetie s tematickým kontrastom 

dvoch tém, pričom ukončenie melodicky klenutej línie je v nasledujúcom takte. Prvá téma súvetia sa 

končí v 9. takte tónmi kvintakordu 3. stupňa f-as-c a podobne druhá téma súvetia sa končí prvou do-

bou 17. taktu tonikou Des dur. Súvetie sa ešte raz opakuje s melodicko-rytmickými obmenami, avšak 

závetie druhej témy je už kontrastné klesajúcim postupom tónov. A diel sa harmonicky končí prvými 

dvoma tónmi prvého taktu dielu B. 

Diel B sa opakuje zhodne oproti prvému nástupu. Diel A je opätovne opakovaný presne. Diel B sa 

presne opakuje a ním sa skladba končí. 

Schéma skladby je koncipovaná ako veľké rondo nižšieho typu s dielmi ABCBAB, kde vo všet-

kých dieloch je základom symetrické súvetie. Chopin využíva kontrastné plochy, chromatické postu-

py a melodicko-rytmické obmeny. 

 

3 Detstvo a mladosť Eugena Suchoňa v Pezinku, pobyt v Bratislave 

Klavír sa stal celoživotným hudobným vyjadrovacím prostriedkom aj slovenskému skladateľovi 

Eugenovi Suchoňovi, ktorý sa narodil 25. septembra 1908. Celú svoju mladosť prežil v Pezinku. Ako 

uvádza jeho dcéra v pulikácii Živor plný hudby (Štilichová-Suchoňová, 2005), ako mladý sa zapájal 

do kultúrneho a športového života mesta. Preň skomponoval skladbu Pochod pezinského športového 

klubu. Založil aj salónny orchester, v ktorom pôsobil ako dirigent. S orchestrom uviedol Predohru 

k Figarovej svadbe, ako aj žánrovo pestrú hudobnú literatúru reprezentovanú dielami Kéllera, Franza 

von Suppé, Čajkovského, Mozarta či Beethovena. Tým sa začína obdobie Suchoňovej skladateľskej 

tvorby. Počas éry nemého filmu hrával na klavíri pri predstaveniach v modrianskom a pezinskom 

kine. Pôsobil aj ako korepetítor u tanečného majstra Tyrolera. Nedeľné omše sprevádzal hrou na or-

gane.  

Od roku 1927 študoval na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Práve tu začína profe-

sionálne tvoriť. Prvou skladbou, ktorú tu skomponoval, bolo Prelúdium As dur, a to pod vedením 

profesora F. Kafendu. Štúdium na akadémií ukončil absolventskou prácou Sláčikové kvarteto, op. 2. 

V Bratislave nadviazal vzácne priateľstvá v hudobných, ale aj spisovateľských a výtvarníckych kru-

hoch. Spoznal sa s Jánom Smrekom, Jánom Kostrom, Ladislavom Novomeským, Alexandrom Ma-

tuškom, Martinom Benkom, Ľudovítom Fullom, Jankom Alexym, Jánom Mudrochom či Petrom Ma-

tejkom (osobnosti.sk). 
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Cestu do sveta Suchoňovi otvorila jeho Baladická suita, k čomu prispelo aj vydanie skladby v na-

kladateľstve Universal Edition vo Viedni. Dielo nahrala v klavírnej verzii aj Líza Fuchsová. O týždeň 

neskôr Baladickú suitu uviedol aj Bratislavský symfonický orchester. Dielo bolo uvedené aj v Dráž-

ďanoch, Berlíne, vo Viedni, Rotterdame, Freiburgu, Utrechte, Bukurešti, Sofii, Budapešti, Záhrebe, 

Bazileji a v ďalších európskych mestách (Posadovská – Pazdírek, 1974, s. 182).  

Diela E. Suchoňa sú súčasné a zároveň klasické, tvoria mohutný pilier slovenskej hudobnej kultú-

ry. E. Suchoň je nielen tvorcom prvej slovenskej národnej opery Krútňava, ale spolu s hudobníkmi 

Alexandrom Moyzesom a Jánom Cikkerom sú aj zakladateľmi slovenského hudobného umenia. Su-

choň bol vo svojej tvorbe inšpirovaný slovenskou ľudovou melodikou. Bol jedným z prvých sloven-

ských skladateľov, ktorý prenikol na zahraničné koncertné pódiá a operné scény. Svojimi skladbami 

sa stal známy nielen po celej Európe, ale aj v USA, Japonsku, Austrálii a na Blízkom východe. Vytvo-

ril okolo 100 hudobných diel, kantátu Žalm zeme podkarpatskej, orchestrálnu skladbu Metamorfózy, 

štyri mužské zbory O horách, piesňový cyklus Nox et solitudo na báseň Ivana Krasku, úpravy sloven-

ských ľudových piesni, cyklus Obrázky zo Slovenska, pedagogické, teoretické a iné práce. z ktorých 

najväčšie uznanie získali opery Krútňava a Svätopluk (zuspezinok.sk). Zomrel 5. 8. 1993 a je pocho-

vaný v Pezinku. 

 

3.1 Cyklus Obrázky zo Slovenska 

Cyklus tvorí šesť cyklicky zoradených skladieb. Ako uvádza sám autor, „od nižšieho po najvyšší 

stupeň technickej a výrazovej vyspelosti na motívy slovenských ľudových piesní pre klavír“ (Pirníko-

vá, 2004, s. 125): I. Maličká som – malá ľudová suita pre deti; II. Keď sa vlci zišli – malá ľudová 

rozprávka pre deti; III. Preletel sokol – ľudové divertimento pre mládež; IV. Sonatína – na motívy 

slovenských vojenských piesní pre mládež; V. Horalská suita; VI. Sonata rustica. 

 

3.2 Analýza skladieb Preletel sokol a Poď, Anička, poďže za mňa!  
Tieto skladby sa nachádzajú v treťom cykle Preletel Sokol.  

  

Preletel sokol 

Úvod (prvé štyri takty) sú dramatickým recitatívom – tri za sebou idúce zvolania, fortissimo, oktá-

vové unisono, akcenty, kvartová kostra tónov d-A.  

Téma – pôvodná ľudová melodika na ploche štiestich taktov, dórske centrum in A a kvintakordy D 

dur, C dur, h mol, a mol, všetko na organovom bode a. Posledné dva takty témy (9. a 10. takt) melo-

dické ukotvenie hypodórske e.  

Druhý diel – frygický priestor in e, prvý úsek druhej strofy. Téma sa akoby doslovne opakuje, má 

zmeny sadzby a malú ozvenu v posledných dvoch taktoch. 

 

Poď, Anička, poďže za mňa!  

Autor tu využíva dva modely ponášok na originálne ľudové piesne.  

Úvod má štyri takty.  

Téma – v rozsahu symetrickej osemtaktovej vety, so štvortaktovým predvetím a rozsahom zhod-

ným závetím.Téma je postavená na spojení dvoch kvartových kostier (zhora nadol d-a, a-e), harmónia 
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je na dominantnej kostre e-h. Po štvortaktovom vonkajšom rozšírení sa téma opakuje o oktávu vyššie 

s organovým bodom tónu e v base. 

Druhá téma s trojtónovou kvintakordálnou trojtónovou kostrou in A nadobúda charakter dominan-

ty (e ako dominanta k a). Hlavnou dvojicou sú kvintakordy a-cis-e a jeho vychýleny tvar a-h-d-e. 

Vonkajšie rozšírenie témy sa začína v 41. takte a je charakteristické triolovým motívom v rámci lydic-

kého tetrachodru, s harmonickou kostrou a-cis-e a tvarom druhého stupňa s lydickou kvartou fis-h-dis. 

Následne autor situáciu prehodnocuje v rámci nastupujúcej gradácie (od 45. taktu), tému kvintuje 

s pôvodným tvarom in E a akordom a-h-dis-(fis), ktorý funguje ako dominanta. Nasleduje rozšírenie 

s triolovým motívom v lydickom priestore in E.  

Vyvrcholenie – Grandioso je reprízou, návratom prvej témy, pôvodná štvrťová hodnota je aug-

mentovaná na dvojnásombnú dĺžku. Melos je lydický v rámci trojtónovej kostry a-cis-e. 

 

Záver 

Klavír ako pravý nástroj romantizmu je vyhľadávaným vyjadrovacím nástrojom predovšetkým 

v hudbe klasickej, ako aj v hudbe slovenskej moderny, teda v súčasnosti,. Vzhľadom na svoje dodnes 

nevyčerpateľné vyjadrovacie možnosti z hľadiska kvality aj kvantity je obľúbeným nástrojom aj na-

priek kompozičnej a interpretačnej náročnosti, čo dokazujú aj analyzované diela P. I. Čajkovského, 

F. Chopina a E. Suchoňa.  
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