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Nie, to nie będzie artykuł o bardzo cichym graniu, choć zawsze byłem i jestem 

tym tematem fanatycznie zainteresowany. Ostatnio pisałem (154. Brzmienie i łuki, 
10/2006), głównie do puzonistów, o legato w naturalnych łukach. Mam jednak 
nadzieję, że niektóre z tych informacji przejmie też społeczność instrumentalistów 
wentylowych. Znowu chcę porozmawiać o legato i to głównie na instrumentach 
wentylowych, ponownie mając nadzieję, że ta informacja zainspiruje puzonistów do 
zbadania ich koncepcji legato i praktycznego skorzystania z wyobrażeń muzyków 
grających na innych instrumentach. Stare powiedzenie, że śpiewak powinien starać się 
brzmieć jak instrumentalista i odwrotnie, można też zastosować do instrumentów 
różniących się od siebie. 

Tu pytanie: jak pianista osiąga legato na fortepianie? Dlaczego kompozytorzy 
piszą znak legato nawet w nutach dla instrumentów perkusyjnych? Jeśli naciśnięcie 
klawisza na fortepianie aktywuje uderzenie młotka w strunę, to jak można 
zagrać  legato? Odpowiedź jest oczywista- zanim całkowicie puścisz jeden klawisz 
i wyłączysz dźwięk (bez użycia pedału podtrzymującego), we właściwym momencie 
wciskasz następny klawisz, podczas zwalniania poprzedniego klawisza. Im wcześniej, 
w czasie trwania dźwięku poprzedzającego, zostanie naciśnięty następny klawisz, tym 
więcej legato da się uzyskać. Im później, w czasie trwania dźwięku poprzedzającego, 
zostanie naciśnięty kolejny klawisz, tym mniej legato będzie. Nadążasz? Jeśli masz 
okazję, to usiądź przy fortepianie i spróbuj. Jeśli nawet nie jesteś pianistą, to możesz 
próbować połączyć dwie nuty na fortepianie i poeksperymentować ze 
zróżnicowanymi momentami naciskania i zwalniania drugiego klawisza. Zaskoczy Cię, 
jak płynnie możesz wymieniać dźwięki, jeden na drugi, poruszając oboma palcami 
i nakładając brzmienie obu nut w różny sposób. Moja puzonowa brać mogłaby 
skorzystać z tego samego ćwiczenia, czy raczej przeprowadzonego na innym 
instrumencie badania, ponieważ uzyskanie dobrego legato na fortepianie jest o wiele 
trudniejsze niż na puzonie, trąbce, rogu czy tubie. Uważam, że fortepianowy 
eksperyment mógłby w pewien sposób wpłynąć na Twoje myślenie o poruszaniu 
wentylami (bądź suwakiem). Podczas płynnego wciskania i puszczania klawiszy 
fortepianu zaobserwowałeś, że KONTROLOWANIE tego działania ma kluczowe 
znaczenie dla wspaniałego legato, a co za tym idzie, dla WSPANIAŁEGO 
BRZMIENIA. W artykule Trąbka (69.- 04/2004 lub 116.- 05/2007) doradzałem 
eksperyment ze smarem do suwaka. Wiem, że sporo osób miało niezłą zabawę, grając 
z tym dodatkiem i bez niego. To jeszcze jeden sposób osiągnięcia pełnej kontroli nad 
mechanizmem wentyli, zamiast możliwie najszybszego ich wciskania i puszczania. Nie 
pozwól, aby fabryczna jakość docierania wentyli była czynnikiem decydującym 
o jakości Twojego legato. Wyobraź sobie znakomitego wykonawcę Mozarta, grającego 
na fortepianie w ten sposób. Nie sądzę, by wielu chciało go słuchać. Popróbuj na 
fortepianie i pozwól, by Cię to zainspirowało do ponownego przemyślenia Twojego 
grania legato i uzyskania niesamowitych korzyści brzmieniowych, towarzyszących tym 
odkryciom. 
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