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Útdráttur 
 

Sinfónískar etýður op. 13 eftir Robert Schumann eru með stærri verkum píanóbókmennta 

fyrri hluta 19. aldar og þær eiga sér mikla sögu. Í þessari ritgerð verða skoðaðir meginþættir 

sem höfðu áhrif á Schumann við skrif verksins og síbreytilega sögu þess bæði fyrir og eftir að 

tónskáldið lést. Það tók Schumann heil átján ár að ljúka við verkið og vegna þessa langa 

aðdraganda flækist saga þess talsvert en um leið verður enn áhugaverðara að taka það til 

skoðunar. Í ritgerðinni eru bornar saman nokkrar mismunandi útgáfur verksins og þær 

tengdar við atburði í lífi Schumanns. Einnig er leitast við að greina ástæður breytinganna sem 

voru gerðar á verkinu. Að lokum er farið yfir mismunandi upptökur flytjenda og 

flutningssögu verksins eftir að Schumann lést. Skoðað er hvernig flutningshefðir þess hafa 

breyst yfir árin og ástæður fyrir þeim breytingum. Við rannsóknina var stuðst við helstu 

upptökur verksins sem gerðar voru á 20. öldinni ásamt hinum ýmsu útgáfum sem hafa verið 

birtar síðan verkið var samið. 
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Inngangur 
 

Sinfónískar etýður op. 13 eru á meðal viðamestu tónverka Robert Schumanns og þær eiga sér 

langa og flókna sögu, bæði þegar litið er til þróunar þeirra og flutningshefða. Þær voru lengi í 

fæðingu og hafa síðan tekið sífelldum breytingum. Etýðurnar eru í tilbrigðaformi og byrja 

með alvarlegu stefi í cís-moll sem minnir á jarðarfararmars. Smám saman eykst spennan þar 

til að lokum kemur að stærsta kaflanum sem jafnframt er lokakafli verksins. Þá hefur stefið 

breyst í hátíðlegan sigurmars.  

            Schumann byrjaði upphaflega að semja verkið árið 1834 en hann hélt áfram að breyta, 

bæta við og taka úr því í heil átján ár. Þá var verkið gefið út aftur, árið 1852. Eftir að 

Schumann lést hélt verkið svo áfram að breytast vegna deilna um fyrri útgáfur. Það var enn 

og aftur gefið út árið 1861 þar sem fjölda etýðanna var breytt og gömlum skissum bætt við 

(sem hér verða nefnd viðbættu tilbrigðin). Eftir þetta hófst mikill ágreiningur manna um það 

hvernig verkið skyldi best flutt og gefið út. 

Enn þann dag í dag er stór munur á milli flytjenda hvernig þeir leika verkið. Helsta 

ástæða þess er líklega sú að það hefur aldrei verið birt útgáfa með ákveðna röð á því hvar 

viðbættu tilbrigðin skulu vera spiluð. Það hefur verið persónulegut mat flytjandans hverju 

sinni hvort alfarið eigi að bæta þeim við, eða hverjum þeirra og hvar. Í dag er bæði hægt að 

nálgast fyrstu útgáfu verksins frá árinu 1837 sem inniheldur stef ásamt tólf etýðum, og seinni 

útgáfuna frá 1852 sem inniheldur stef ásamt níu tilbrigðum og Finale. Sú útgáfa sem er þó 

mest leikin er sú sem kom út að Schumanni látnum. Hún blandar saman tveimur upprunalegu 

útgáfunum og inniheldur einnig viðbættu tilbrigðin fimm í viðauka. Enn er mikið deilt um 

hvort það væri eftir vilja tónskáldsins að leika þau og því mætti segja að verkið sé ennþá að 

þróast. Líklega mun aldrei fást endanleg niðurstaða sem allir verða ásáttir um. 

Í ritgerðinni verða teknir til skoðunar þeir mismunandi þættir sem höfðu áhrif á 

Schumann á þessum árum og hvernig þeir koma inn í sögu tónverksins. Frá því að stefið við 

Sinfónísku etýðurnar var samið og allt til dagsins í dag hafa þær verið fluttar í ótal 

mismunandi útgáfum sem eru eins ólíkar og þær eru margar. Enn er smekkur manna mjög 

mismunandi um það hver sé besta leiðin til að spila verkið. Farið verður í gegnum hverja 

útgáfu verksins fyrir sig og mögulegar ástæður fyrir breytingunum, bæði Schumanns og 

þeirra sem gáfu verkið út eftir lát hans. Ennfremur verður skoðuð mismunandi túlkun 

flytjenda og hvað hefur verið gert á upptökum í gegnum árin.  
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I. Sinfónískar etýður 

I.I Composition d’un Amateur 

 
Upphaf Sinfónískra etýða op. 13 eftir Robert Schumann er fagurt á að hlýða. Þar er stefið 

kynnt á undan 17 tilbrigðum, um það bil 36 mínútum af tónlist. Það er litað með syrgjandi 

laglínu, kontrapunkti og þykkum hljómum sem móta fyrstu tvær mínútur verksins, það er í 

senn alvarlegt og innilegt. Þetta er eini hluti verksins sem fékk að haldast á sama stað, í sama 

formi, öll þau átján ár sem það tók Schumann að ljúka við verkið. Það hefur þó undarlega 

yfirskrift: „Nóturnar eru fengnar úr verki eftir áhugamann um tónlist (Les notes de la 

mélodie sont de la Composition d’un Amateur).”1 Um það leyti sem Schumann byrjaði að 

semja verkið var hann trúlofaður Ernestine von Fricken. Faðir hennar, barón Ignaz Friedrich 

von Fricken, var flautuleikari og tónskáld og bað hann oft um álit Schumanns á verkum 

sínum. Meðal þessara verka var stef og tilbrigði sem Schumann gagnrýndi heldur harkalega 

en hann tilkynnti þó að hann hefði sjálfur byrjað að semja sín eigin tilbrigði við stefið.2 Þetta 

var byrjunin á langri sögu Sinfónískra etýða Schumanns.  

Verkið var upphaflega tileinkað móður Ernestine, stefið eins og áður sagði eftir 

föðurinn og átti það að verða flutt af Ernestine sjálfri. Þannig átti öll tengdafjölskyldan að 

vera sameinuð í einu verki.3 Það varð þó ekki raunin þar sem Schumann sleit trúlofun sinni 

við Ernestine stuttu seinna og þar af leiðandi sleit hann líka alla tengingu verksins við 

fjölskylduna. Tileinkunin til móður Ernestine var horfin úr fyrsta handriti sem sent var til 

útgefanda. Föður hennar er hvergi getið, einungis í athugasemd stefsins um að áhugamaður 

um tónlist hafi átt hugmyndina að því.4 Þannig endurspeglar verkið á ákveðinn hátt 

misheppnað ástarsamband Schumanns. 

  Fyrsta handritið að verkinu var tilbúið í janúar árið 1835, þá enn með nafni von 

Fricken fjölskyldunnar og kallað Sinfónískar etýður. Það innihélt tilbrigði I, II, IV, V, X og 

XII og viðbættu tilbrigðin. Verkið var þó ekki sent til útgefanda fyrr en í desember sama ár. 

Þá hafði trúlofuninni verið slitið og verkið tileinkað vini Schumanns, píanistanum William 

                                                
1 Robert Schumann. Symphonic Études op. 13, Version 1837, útsetning: urtext, [texti eftir] Ernst Herttrich 
(München: G. Henle Verlag, 2006), bls 1. 
2 Seregow, Michael. The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13 (Oregon: University of Oregon, 2014), bls. 
2, sótt 2. maí 2017 á 
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/18481/SeregowLectureDoc.pdf;sequence=1. 
3 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 3. 
4 Schumann, Symphonic Études op. 13, Version 1837, bls. VI. 
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Sterndale Bennett. 5  Nafn tengdafjölskyldunnar var horfið. Verkið var samþykkt og gefið út 

árið 1837. Þá hafði Schumann bætt fleiri etýðum við í stað fimm viðbættu tilbrigðanna sem 

hann hafði fjarlægt og kallaði verkin Etüden I-XII. Hér sést hversu mikið verkinu var breytt 

þessi fyrstu ár í kjölfar þessara miklu breytinga á fjölskylduhögum Schumanns. Í framhaldinu 

er áhugavert að grafa dýpra og skoða ástæður þessara breytinga. 

 

 I.II Sinfónískar etýður – Sögulegt samhengi útg. 1837 
 

Með því að rekja sköpunarár verksins og skoða hvernig það varð til í upphafi er hægt að sjá 

hversu mikil átök það voru fyrir Schumann að komast að niðurstöðu. Þetta sést sérstaklega 

vel þegar skoðað er hversu marga titla verkið fékk í gegnum tíðina og hversu oft Schumann 

umturnaði röð og fjölda tilbrigðanna/etýðanna. Fyrstu skissur árið 1834 kallaði hann 

Variations Pathétiques. Ætlunin var frá upphafi að lita sorglegan svip stefsins ýmsum litum 

með tilbrigðum sem smám saman áttu að breyta stefinu úr jarðarfararmars í hátíðlegan 

sigurmars. Eftir þessar fyrstu skissur átti verkið eftir að bera mörg mismunandi nöfn og 

Schumann var einnig á báðum áttum með hvort ætti að kalla verkin tilbrigði eða etýður. Á 

töflu 1 má sjá lista í tímaröð yfir titla Schumanns frá fyrstu skissu til lokaútgáfu.6 Hann 

prófaði titla sem tengdust Davidsbündler, tónlistarsamfélagi Schumanns; Florestan og 

Eusebius, persónuleikum hans; tilbrigðaforminu; og marslegu upphafsstefinu.7 Þegar hann 

sendi verkið loksins til útgefanda hafði hann að lokum ákveðið titilinn Sinfónískar etýður. 

Þetta var í fyrsta skiptið sem verkið var tengt við sinfóníuhljómsveit og það hefur haldist 

síðan þá. Þegar það var gefið út árið 1837 innihélt það stef og tólf etýður sem sumar hverjar 

eru tilbrigði við stefið en aðrar hafa enga tengingu við það og eru því sjálfstæð verk. Því er 

fremur óljóst hvort ætlun Schumanns hafi verið að semja verk á formi stefs og tilbrigða eða 

flokk af etýðum sem byggjast lauslega á upphafsstefi. 

  Við lok ársins 1837 hafði Schumann fjarlægt viðbættu tilbrigðin fimm og þau birtust 

ekki aftur fyrr en eftir dauða hans. Eins og áður hefur komið fram var ætlunin að Ernestine 

flytti verkið en hún var píanónemandi Friedrich Wieck eins og Schumann sjálfur. Hún var 

                                                
5 Teng-Kai Yang, The Ordering of the Symphonic Etudes op. 13: Incorporating the posthumous variations 
(Houston: University of Houston, 2014), bls. 2, sótt 5. maí 2017 á https://uh-ir.tdl.org/uh-
ir/bitstream/handle/10657/1114/YANG-DISSERTATION-  2014.pdf?sequence=1. 
6 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 16. 
7 Schumann stofnaði tónlistarsamfélagið Davidsbündler í skrifum sínum. Aðalritarar greinanna sem samfélagið 
gaf út voru Eusebius og Florestan, sem voru í raun ímyndaðir persónuleikar Schumanns. Eusebius var ljóðræna 
og innhverfa sjálf Schumanns en Florestan var andstæða hans, orkumikill og hávær. 
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ekki mjög fær píanisti og kannski er hægt að rekja sumar ástæður ákvarðana Schumanns um 

viðbættu tilbrigðin til þess.8 Tilbrigðin fimm eru frábrugðin hinum að því leyti að þau eru 

mun lýrískari, hægari og tæknilega auðveldari. Það má geta sér til um að þau hafi verið 

tileinkuð Ernestine og því hafi hann ákveðið að fjarlægja þau þegar trúlofuninni var slitið. 

 Stuttu seinna kynnist Schumann Clöru Wieck náið, og í kjölfar þess bætir hann við 

fimm etýðum í stað viðbættu tilbrigðanna. Þær eru mun meira krefjandi fyrir flytjandann og 

auk þess má sjá beina vísun í Clöru í einni þeirra. Á mynd 1 má sjá fimmnótna stef sem er vel 

þekkt sem stef Clöru því það kemur fram í mörgum af verkum þeirra beggja. Hér gerir 

Schumann það einstaklega skýrt með því að byggja heila etýðu á stefinu og hann setur það 

enn skýrar með því að skrifa það sem fimmólu.9 Hugsanlega hefur Schumann einnig verið að 

hallast frekar í áttina að etýðum í stað tilbrigða, því þrjár af etýðunum fimm eru ekki 

beintengdar stefi verksins heldur eru þær sjálfstæðar etýður. Schumann hefur þó greinilega 

enn verið efins um hvort hann ætti að kalla verkið etýður eða tilbrigði vegna þess að í seinni 

útgáfunni breytir hann titlunum aftur í tilbrigði og yfirskrift verksins í Études en forme de 

Variations eða Etýður á tilbrigðaformi.  

  Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessum innri átökum. Hugsanlega hefur hann horft 

aftur til fortíðar þegar hann ákveður að semja stórt tilbrigðaverk. Áður hafði hann samið 

Abegg tilbrigðin op. 1, sem er smærra verk og svipar til þeirra tilbrigða sem samtímamenn 

Schumanns glímdu við á svipuðum tíma. Tónskáldið og góðvinur Schumanns, Felix 

Mendelssohn, hafði samið viðamikið tilbrigðaverk (Variations serieuses op. 54) sem gæti 

einnig hafa verið Schumanni innblástur.10 Schumann og Mendelssohn horfðu báðir mikið til 

forvera sinna: Bachs, Beethovens og Schuberts. Þeir sömdu allir mikilvæg og stór 

tilbrigðaverk, þar má nefna Goldberg-tilbrigði Bachs og Diabelli-tilbrigði Beethovens. 

Sinfónískar etýður eftir Schumann eru þung og mikil stykki, að svipaðri stærð og lengd og 

þessi stóru verk sem eru með mikilvægari verkum tónlistarsögunnar. Á þessu má sjá að með 

verkinu stefnir tónskáldið að því að ná sömu hæð og stóru meistarar fortíðarinnar því þetta er 

með fyrstu verkum Schumanns af þessari stærðargráðu.11 

 

                                                
8 Alexander Stefaniak. Poetic Virtuosity: Robert Schumann as a Critic and Composer of Virtuoso Instrumental 
Music (New York: University of Rochester, 2012), bls. 115. 
9 Robert Schumann, Etüden in form von variationen, Op. 13, Erste Ausgabe, útsetning: Breitkopf & Härtel 
(Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1837). 
10 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 10. 
11 Daniel Pesca, „Beatrice Rana, piano, Program Notes.” Daniel Pesca Music, 25. október, 2013. 
http://danielpescamusic.com/wp-content/uploads/2014/11/Rana-program-notes-for-website.pdf. 
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Tafla 1 Breyting á titli op. 13. 

 
Mynd 1 Etýða XI og skýr framsetning stefs Clöru. 

 
I.III Sinfónískar etýður – Sögulegt samhengi útg. 1852 

 

Í kjölfar óvæntrar velgengni píanótónlistar Schumanns eftir útgáfu Album für die Jugend  

op. 68 árið 1848 sóttust margir eftir nýjum píanóverkum eftir hann. Útgefendur þrýstu á 

Schumann en hann var ekki tilbúinn til að mæta þessum beiðnum þar sem hann var að miklu 

leyti hættur að semja einleiksverk fyrir píanó.12 Þessi velgengni og þrýstingur frá útgefendum 

er ein lykilástæða þess að Schumann endurskoðaði mörg píanóverka sinna, þar með taldar 

Sinfónísku etýðurnar. Útgefendur vildu fá þær endurbættar og Schumann sendi þeim nýtt 

handrit. Þá sótti hann aftur til upprunalegrar hugmyndar um tilbrigði og breytti nafni verksins 

í Études en forme de Variations.13 Í þessari útgáfu tók hann út hlutana sem voru ótengdir 

upphafsstefinu: etýður III og IX, gerði breytingar á nokkrum tilbrigðanna og lokakaflanum og 

breytti auk þess titli hans í Finale.14 Schumann hefur greinilega ætlað að láta verkið passa 

betur inn í hefðbundið tilbrigðaform.  

Upprunalega hlaut verkið ekki mikinn hljómgrunn meðal almennings. Það þótti ekki 

nógu aðgengilegt, það var of flókið að hlusta á og erfitt til flutnings. Á yngri árum hafði álit 

almennings ekki skipt Schumann máli en hann segir í einu bréfa sinna að breytingar á 

                                                
12 Robert Schumann. Symphonic Études op. 13, Version 1852, útsetning: Urtext Edition, [texti eftir] Ernst 
Herttrich (München: G Henle Verlag, 2006), bls. IV.  
13 Yang, The Ordering of the Symphonic Etudes op. 13, bls. 1. 
14 Schumann, Symphonic Études op. 13, Version 1852. 

1834 Tema quasi Marcia funèbre (fyrstu skissur) 
Janúar 1835 Pathetic Variations (handrit sent til von Fricken) 
Janúar 1835 Fantaisies et Finale sur un thême 
Apríl 1836 Zwölf Davidsbündler Etuden 
Maí 1836 X Etuden im Orchester Character, von Florestan und Eusebius 
Júní 1836 Etudes p. l. Pfte. Op. 14 
Fyrsta útgáfa 1837 XII Etudes Symphoniques 
Önnur útgáfa 1852 Etudes en forme de Variations 
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fjölskyldumálum hafi breytt hugarfari hans. Þá hafi hann byrjað að skoða hvað væri gott 

fjárhagslega og farið að hugsa um hag heimilisins.15 Vera kann að Schumann hafi ákveðið að 

fjarlægja tvær tæknilega erfiðustu etýður verksins til gera verkið aðgengilegra og auka líkur á 

flutningi þess. Einnig eru margar af breytingum hans á þann veg að verkið verður auðveldara 

í flutningi. Það er styttra, tæknilega auðveldara og formið einfaldara. Eftir seinni útgáfuna 

jukust vinsældir verksins talsvert. Það má segja að þá hafi það loksins fest sig almennilega í 

sessi. Clara byrjaði að flytja verkið á tónleikum sínum og fleiri píanóleikarar fylgdu í 

kjölfarið.  

 

Finale 

 
Lokakafli Sinfónísku etýðanna er ekki tilbrigði við stef von Frickens. Kaflinn lýsir mikilli 

sigurvímu og er hápunktur verksins. Hann tekur um 7 mínútur í flutningi og er í rondóformi. 

Þar kemur fram nýtt stef sem margir telja að sé vísun í óperu Heinrich Marschner frá 1829, 

Der Templer und die Jüdin. Það eru ekki til nein bein gögn frá Schumann sem staðfesta þetta 

en þó bendir margt til þess. Að auki eru til fleiri dæmi um verk sem Schumann vísar 

greinilega í en lætur ekkert meira uppi um það en tónlistina sjálfa.16 Í Finale kaflanum í 

Sinfónísku etýðunum notar Schumann stef úr fyrrnefndri óperu sem hann hafði áður lofað 

mikið í greinum sínum. Hann sagði hana mestu óperu sem samin hefði verið eftir daga 

Webers.17 Þessi ópera varð ein þekktasta þýska rómantíska óperan og var flutt ótal sinnum. 

Schumann vísar til rómönsunnar Wer ist der Ritter, en hún er ein af stærstu verkum 

óperunnar.18 Þar að auki notast Schumann við það stef úr rómönsunni sem er hvað auðveldast 

að þekkja og kemur langoftast fyrir, svo nánast ómögulegt er að líta framhjá tilvísuninni, sjá 

mynd 2 og mynd 3.1920 

                                                
15 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 9. 
16 Stefaniak. Poetic Virtuosity, bls. 116. 
17 Stefaniak. Poetic Virtuosity, bls. 26. 
18 Stefaniak. Poetic Virtuosity, bls. 97. 
19 Stefaniak. Poetic Virtuosity, bls. 345. 
20 Schumann, Etüden in form von variationen. 
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Mynd 2 Stef úr rómönsu Marschners sem Schumann notar í Finale op. 13. 

 
Mynd 3 Aðalstef rondó Finale Schumanns. 

 
I.IV Eitt verk, margar útgáfur 

 
Fimm árum eftir lát Schumanns, árið 1861, voru Sinfónískar etýður gefnar út í þriðja skiptið. 

Þar er tveimur fyrstu útgáfum verksins blandað saman.21 Útgefandinn sá sér hag í að 

endurvekja gömlu hugmynd Schumanns, en bæta etýðum III og IX aftur við og þannig gera 

verkið viðameira á ný.22 Flestum öðrum breytingum Schumanns var haldið eftir. Sumir halda 

því fram að þetta sé andstætt vilja Schumanns en samt er þetta sú útgáfa verksins sem er hvað 

mest spiluð í dag. Þarna er titlinum breytt í Sinfónískar etýður á ný og hver hluti ber aftur 

titilinn etýða en ekki tilbrigði. Viðbættu tilbrigðunum var ekki bætt við aftur fyrr en Clara og 

Brahms endurskoðuðu verkið árið 1873. 

Á töflu 2 má sjá samanburð á fyrsta handriti verksins, fyrstu tveimur útgáfum þess á 

meðan Schumann var á lífi og næstu tveimur útgáfum eftir það. Þar kemur breytingasaga 

verksins ljóslega fram. Fyrst sést hvernig verkið breyttist milli unnustanna tveggja, og síðan 

eftir að útgefendur mæltust til að hann endurskoðaði verkið. Einnig sést vel hversu mikið 

útgefendur hafa gefið sér leyfi til að breyta verkinu eftir fráfall Schumanns en það var í raun 

afleiðing þess hversu flókin og óskýr saga verksins var í byrjun. Þess vegna er erfitt að segja 

                                                
21 Schumann, Symphonic Études op. 13, Version 1852, bls. IV. 
22 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 10. 
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til um hver er hin rétta leið til að setja það fram í dag. Flestar útgáfur sem koma út nú á 

dögum byggjast á lokabreytingum Schumanns, það er úr Études en forme de Variations, 

1852, en bæta við etýðum III og IX. Þar eru þær skráðar með rómverskum númerum frá I-XI, 

með Finale í lokin. Viðbættu tilbrigðin eru viðauki í lok flestra útgáfa. 

 
Tafla 2 Þróun á röðun etýða og tilbrigða eftir útgáfum í tímaröð. 

 
II. Umdeild atriði í op. 13 

II.I Fyrstu árin 

 
Fyrsta heimild um opinberan flutning á Sinfónískum etýðum má finna í bréfum þeirra 

Schumanns og Clöru eftir tónleika hennar í Leipzig, 13. ágúst 1837. Clara lék einungis þrjár 

etýðanna og Schumann var sjálfur í áheyrendahópnum. Hann lofaði flutning hennar mikið, 

sagði þær vera meistaraverk í höndum hennar.23 Nokkrum mánuðum seinna ætlaði Clara að 

flytja verkið í heild á tónleikum en hætti við á síðustu stundu. Schumann segir í bréfi að það 

hafi verið viturleg ákvörðun: „Þær henta ekki almenningi. Fólk skilur ekki tónlist sem er ekki 

skrifuð með þeim ásetningi að falla í kramið heldur einungis fyrir hönd tónlistarinnar 

sjálfrar.”24 Almennt var píanótónlist Schumanns ekki mikið flutt á fyrri hluta 19. aldar og  

                                                
23 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 9. 
24 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 5. 

Variations 
Pathetiques 1834 

Symphonische 
Etüden 1837 

Etüdes en forme de 
Variation 1852 

Symphonische 
Etüden 1861 

Symphonische 
Etüden 1873 

Stef Stef Stef  Stef Stef 
Tilbrigði I Etýða I Tilbrigði I Etýða I Etýða I 
Tilbrigði II Etýða II Tilbrigði II Etýða II Etýða II 
Viðbætt tilbr. I Etýða III   Etýða III Etýða III 
Viðbætt tilbr. II Etýða IV Tilbrigði IV Etýða IV Etýða IV 
Tilbrigði V Etýða V Tilbrigði V Etýða V Etýða V 
Viðbætt tilbr. III Etýða VI Tilbrigði VI Etýða VI Etýða VI 
Tilbrigði X Etýða VII Tilbrigði VII Etýða VII Etýða VII 
Viðbætt tilbr. V  Etýða VIII Tilbrigði VIII Etýða VIII Etýða VIII 
Ófullgert tilbr. Etýða IX   Etýða IX Etýða IX 
Tilbrigði IV Etýða X Tilbrigði X Etýða X Etýða X 
Viðbætt tilbr. IV Etýða XI Tilbrigði XI Etýða XI Etýða XI 
Tilbrigði XII Etýða XII Finale Finale Finale 
        Viðbætt tilbr. I 
        Viðbætt tilbr. II 
        Viðbætt tilbr. III 
        Viðbætt tilbr. IV 
        Viðbætt tilbr. V 
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op. 13 var engin undantekning þar á. Brahms flutti verkið eftir fyrstu handritum árið 1847 en 

Clara lék það ekki í heild fyrr en í Hollandi árið 1853. Hún hélt því á efnisskrá sinni eftir það 

og flutti það í Vín og Frankfurt árin 1856 og 1880.25 Eftir þetta má segja að verkið öðlist 

ákveðinn sess í huga almennings. Carl Tausig lék verkið árið 1865 og Anton Rubinstein á 

tónleikaferð sinni í New York árið 1873. Það hefur líklega verið fyrsti flutningur verksins 

fyrir utan Evrópu.26 

Það var þó ekki einungis píanótónlist Schumanns sem átti erfitt uppdráttar á fyrri 

hluta 19. aldar. Tónlist hans er rík af flóknum synkópum og breytir ört um áferð og 

tilfinningu. Hún þykir erfið bæði tæknilega og túlkunarlega séð og þar af leiðandi líka erfið 

fyrir almenning að skilja. Því hentaði hún ekki vel fyrir stofutónleika sem var ríkjandi form 

tónlistarflutnings þessa tíma. Þar var jafnan leikin tónlist sem var ekki flókin og hægt var að 

njóta heima með vinum og ættingjum. Jafnvel Liszt og Clara áttu litlum vinsældum að fagna 

þegar þau léku tónlist Schumanns á árunum 1833-1855 þrátt fyrir að vera fullfær um að leika 

hana.27 Þegar Brahms byrjaði að flytja etýðurnar reglulega lék hann jafnan viðbættu tilbrigðin 

með. Þannig kom hann til móts við stofutónleikahefðina. Hann styrkti ljóðræna nærveru 

verksins með tilbrigðunum og það jók vinsældir þess. Á sama tíma var vettvangurinn fyrir 

opinbera tónleika sífellt að stækka og í kjölfarið var hægt að flytja stærri og flóknari verk 

fyrir almenning.28 

Sinfónískar etýður Schumanns er erfitt að greina út frá einu ákveðnu formi. Verkið er 

í raun samruni tilbrigðaforms og etýðuflokks. Á sama tíma færir það sinfóníska grunnþætti 

yfir á píanótónlist en það var sjaldséð á þessum tíma. Í verkinu notar hann mikinn 

kontrapunkt og raddsetningu sem væri auðvelt að flytja yfir í hljómsveitarverk. Finale kaflinn 

er hefðbundinn lokakafli í sinfónísku verki vegna byggingar hans og þykkrar áferðar. 

Tchaikovsky umritaði seinustu tvo kaflana fyrir sinfóníuhljómsveit árið 1963 eða 1964 sem 

sýnir hversu sinfónísk hugsun Schumanns var.29 Sinfónísku etýðurnar má því líta á sem verk 

sem bindur tilbrigðaformið við frjálsa en samfellda uppbyggingu: það er langt ferli sem endar 

með mikilli sprengingu.30 Verk af þeirri gerð voru ekki þekkt á þessum tíma svo það er ekki 

                                                
25 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 6. 
26 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 6. 
27 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 7. 
28 Stefaniak. Poetic Virtuosity, bls. 123. 
29 „Symphonic Studies (Schumann),” Tchaikovsky Research, 22. október 2016. http://en.tchaikovsky-
research.net/pages/Symphonic_Studies_(Schumann). 
30 Stefaniak. Poetic Virtuosity, bls. 203. 
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að furða að verkið hafi ekki hlotið hljómgrunn fyrr en síðar þegar aðstæður leyfðu, en nú er 

það talið vera einn af hornsteinum rómantískrar píanótónlistar. 

  

II.II Viðbættu tilbrigðin 
 

Allir flytjendur Sinfónískra etýða eftir Schumann þurfa fyrst að gera upp við sig hvaða útgáfu 

skuli flytja og svo hvort og hvernig eigi að takast á við viðbættu tilbrigðin fimm. Frá byrjun 

tuttugustu aldar hefur smám saman myndast hefð fyrir því að leika öll eða að minnsta kosti 

nokkur þeirra. Það er þó enn bundið smekk hvers og eins.31 Viðbættu tilbrigðin voru 

upphaflega gefin út af Clöru Schumann og Johannes Brahms, tónskáldi og góðvini 

Schumannshjóna. Þau voru þó ekki á eitt sátt um hvort ætti að gefa þau út. Viðbættu 

tilbrigðin voru fyrst gefin út árið 1873, en Brahms hafði þá þegar reynt í fimm ár að fá 

samþykki Clöru til að gefa þau út. Clara var alls ekki sammála því að gefa ætti tilbrigðin út í 

fyrstu, en hún vildi þó ekki að þau myndu glatast vegna þess hve falleg þau væru. Að lokum 

samþykkti hún hugmyndina um útgáfu.  

Það var ekki létt verk að koma tilbrigðunum á prent. Brahms sýndi ekki mikinn áhuga 

á aðstoð og vildi ekki taka ábyrgð á því að klára að skrifa þau almennilega niður eða senda 

þau til útgefanda. Að lokum voru þau send út án nokkurra styrkleika-, hraða- eða 

mótunarmerkinga Schumanns. Flestar merkingar komu frá Clöru og Brahms en þær voru þó 

fáar. Það er því mikið undir hverjum flytjanda komið hvernig verkin eru túlkuð.32 Að mínu 

mati gerir þetta verkin þó einkar áhugaverð til flutnings, þau bera ákveðna leyndardóma sem 

hver flytjandi getur gert upp við sig hvernig geta hljómað. 

 

II.III Viðbættu tilbrigðin í flutningi 
 

Það má færa rök fyrir því að viðbættu tilbrigðunum skuli sleppt þegar Sinfónískar etýður eru 

leiknar. Schumann og Clara voru sammála um að gefa þau ekki út og gæti það verið næg 

ástæða til að ákveða að spila þau ekki. Ef verkið er skoðað með tilliti til forms og 

uppbyggingar þá er útgáfan frá 1852 heildstæðust og rökréttust.33 Hún er í tilbrigðaformi án 

                                                
31Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 1. 
32Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 25. 
33 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 29. 
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undantekninga nema það sé tekið fram (sbr. Finale) og þetta er einnig sú útgáfa sem kom 

seinast frá tónskáldinu sjálfu.  

Hvað skal þá gera við tilbrigðin fimm sem Schumann fjarlægði? Clara taldi að það 

mætti flytja þau sér sem sjálfstætt verk, annað væri gegn vilja hans.34 Að mínu mati er það 

ekki besta lausnin, tilbrigðin tengjast verkinu og gefa möguleika á að dýpka það. Þrátt fyrir 

að viðbættu tilbrigðin geri verkið flóknara og minna rökrétt í formi, þá er margt fólgið í þeim 

sem gefa heildarmyndinni meira gildi. Þar leynist Eusebius: Hið nærgætna, draumkennda og 

innhverfa sjálf Schumanns. Fyrir utan viðbættu tilbrigðin er mestur hluti verksins í stíl 

Florestans, hins sjálfs Schumanns: ákaft og orkumikið. Einnig innihalda þau efni sem vísar í 

aðra kafla verksins ótengt stefinu, laglínur sem kallast á við hvora aðra og bæta því um leið 

við heildarmynd verksins. Viðbættu tilbrigðin veita meiri fjölbreytileika og gefa verkinu fleiri 

liti, en einungis ef þeim er bætt við á rökréttan hátt.35 Hér er áhugavert að skoða hvað 

flytjendur hafa gert í gegnum árin. Hvernig hafa píanóleikarar tuttugustu aldarinnar tekist á 

við þetta hverflyndi Schumanns varðandi verkið, og hvernig hafa þeir leyst leyndardóma 

viðbættu tilbrigðanna? 

 

III. Flutningur verksins 

III.I Möguleikar viðbættu tilbrigðanna 
 

Sinfónískar etýður Schumanns voru líklegast aldrei fluttar í heild með viðbættu tilbrigðunum 

meðan hann var á lífi. Ekkert bendir til þess að Clara hafi spilað tilbrigðin fimm opinberlega 

en hún flutti verkið ekki í heild fyrr en árið 1853 og fylgdi þá líklegast útgáfu frá 1852 sem er 

án tilbrigðanna.36 Brahms spilaði etýðurnar árið 1867, líklegast eftir gömlu handriti þar sem 

viðbættu tilbrigðin voru enn með í verkinu en nýrri etýður ekki komnar inn. Eftir þann 

flutning hvatti hann Clöru til að gefa þessi tilbrigði út.37  

Að öllum líkindum átti fyrsti flutningur allra hluta verksins sér ekki stað fyrr en árið 

1929 þegar Alfred Cortot lék verkið og tók það upp. Upptakan markaði ákveðin tímamót í 

sögu op. 13 því þá hófust deilurnar um stöðu tilbrigðanna fimm. Margir röðuðu þeim eins og 

                                                
34 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 26. 
35 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 30. 
36 J. M. N. „Clara Wieck-Schumann’s study and concert repertoire.” Þýðandi Thomas Henninger. Schumann 
Portal, [ár vantar]. http://www.schumann-portal.de/chronological.html. 
37 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 23. 
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Cortot en hann ákvað í sínum flutningi að dreifa viðbættu tilbrigðunum inn á milli etýðanna. 

Seinna hafa flytjendur valið ólíkar útfærslur, annað hvort með því að leika þau sem heild eða 

stök milli etýða. Nokkrir flytjendur hafa reynt að fara eftir upphaflegum handritum sem enn 

innihéldu viðbættu tilbrigðin en vegna þess að Schumann breytti uppröðun verksins svo 

mikið eftir þessi handrit þá rímar það ekki við lokaútgáfu verksins. Schumann virðist heldur 

ekki hafa verið sáttur við upphaflegu uppröðunina og því er ekki talin ástæða til að fara eftir 

þessum fyrstu handritum.38 

Að leika viðbættu tilbrigðin saman getur virkað mjög vel ef valinn er góður staður í 

verkinu til að staðsetja þau. Þetta væri líklegast minnsta umrótið á uppröðun Schumanns. Þá 

er valin önnur hvor útgáfan frá 1837 eða 1852 og þeim svo bætt við á vel völdum stað milli 

etýða. Þannig myndast ákveðinn lýrískur kafli í miðju verksins. Á hinn bóginn getur það 

styrkt form og dýpt verksins ef tilbrigðunum er dreift inn á milli etýðanna. Ef þau eru sett inn 

á máta sem stríðir ekki gegn fyrirætlunum tónskáldsins er í raun hægt að bæta uppbyggingu 

verksins. Í næsta hluta verður borið saman hvað flytjendur hafa gert í tímans rás, með 

upptöku Cortots að leiðarljósi og einnig hinar mismunandi útfærslur Schumanns á 

tónverkinu. Þar hafa menn leikið eftir hinum ýmsu útgáfum eða handritum og gaman er að 

skoða hvað virkar vel og hvað ekki. 

 

III.II Flytjendur fara sínar eigin leiðir 
 

Á töflu 3 sést uppröðun tólf píanista á viðbættu tilbrigðunum í kjölfar upptöku Cortot árið 

1929.39 Uppröðun Cortots er sú sem ég held mest upp á. Hún viðheldur heildarmynd verksins 

og tekur tillit til uppbyggingar frekar en að leggja áherslu á sterkar andstæður milli kafla. 

Uppröðunin er tóntegundalega rökrétt og á sama tíma helst flæðið og spennan eykst stöðugt 

frá upphafi stefsins til lokakaflans.40 Það finnst mér viðhalda upphaflegri áætlun tónskáldsins 

um verkið. Sjálf flyt ég verkið í sömu röð og Cortot. Eins og sést á töflunni þá heldur hann 

ekki röð viðbættu tilbrigðanna eins og þau koma fram í viðauka, en það er alls ekki 

nauðsynlegt. Eins og þau eru sett upp í viðauka eru þau langt frá því að vera eins og 

Schumann setti þau fyrst upp. 

                                                
38 Yang, The Ordering of the Symphonic Etudes op. 13, bls. 37. 
39 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 33. 
40 Yang, The Ordering of the Symphonic Etudes op. 13, bls. 37. 
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Carl Friedberg tók verkið upp árið 1953, þá 81 árs gamall, en hann spilaði engin 

viðbættu tilbrigðanna. Hann var sá nemandi Clöru Schumanns sem náði hvað mestum frama 

sem bæði píanóleikari og kennari, auk þess sem hann var góður vinur og nemandi Brahms.41 

Upptökur hans eru merkilegar að því leyti að fáir nemendur tengdir Schumanni og Brahms 

gerðu upptökur af verkum þeirra. Þar sem hann var nemandi Clöru kemur það ekki á óvart að 

hann hafi spilað upprunalegu útgáfu Schumanns frá 1837, þar sem Clara vildi ávallt vera eins 

trú verkum Schumanns og unnt væri.42 Á eftir upptöku Friedbergs í töflunni sést að ýmist 

leika píanóleikararnir nokkur eða öll tilbrigðanna, en eftir því sem seinna dregur á öldina 

verður sífellt vinsælla að spila þau öll. 

Árið 1959 leikur Vladimir Sofronitsky verkið með fjórum viðbættum tilbrigðum. 

Hann leikur það eins og Cortot, fyrsta tilbrigðið strax á eftir fyrstu etýðunni, tilbrigði IV á 

eftir fimmtu etýðu og II og V á eftir etýðu átta.43 Hins vegar sleppir hann viðbætta tilbrigði 

III sem sýnir bara að allur gangur er á því hvernig fólk velur að spila verkið, en Sofronitsky 

hefur greinilega fylgt upptöku Cortot. Maria Grinberg gaf út einstaklega fallega upptöku árið 

1961 en spilar einungis viðbætta tilbrigði IV, og þar að auki sleppir hún etýðu III eins og 

seinni útgáfa Schumanns gerir. Aftur á móti fylgir hún þeirri útgáfu ekki alveg eftir heldur 

blandar hún þeim saman eins og margir gera.44 

Nokkrum árum seinna fara ungversku píanóleikararnir György Cziffra og Géza Anda 

hvor sína leið. Þeir spila báðir einungis hluta viðbættu tilbrigðanna en að mínu mati styrkir 

það frásögn verksins um leið þegar einhverjum þeirra er bætt við. Það gefur strax meiri 

möguleika á dýnamískum flutningi jafnvel þó þau séu ekki öll spiluð. Anda spilar viðbættu 

tilbrigði II og V, en þau eru bæði mjög hæg og lýrísk svo þau gefa mikla andstæðu á móti 

etýðunum. Cziffra velur auk þess að spila tilbrigði IV. Í þessum upptökum, andstætt upptöku 

Cortot, virðist þó sem flytjendurnir hafi hugsað meira um tilgang tilbrigðanna sem andstæða 

hluta sem gefa hvíld á milli etýðanna, frekar en að nota þau til að bæta uppbyggingu 

heildarmyndar verksins.  

  Vladimir Ashkenazy gerði tvær mismunandi upptökur, eina þar sem hann skiptir 

                                                
41 J. M. N. „Carl Friedberg.” Þýðandi Katharina Ma. Schumann Portal, [ár vantar]. http://www.schumann-
portal.de/carl-friedberg.html. 
42 D6094. „Carl Friedberg (1872-1955): Schumann – Symphonic Etudes op. 13.” Myndband, 10:23. Sótt 14. 
maí 2017 á https://www.youtube.com/watch?v=f-STys_ZFxQ. 
43 Gullivior. „Sofronitsky plays Schumann “Symphonic Etudes” Op. 13.” Myndband, 26:06. Sótt 14. maí 2017 á 
https://www.youtube.com/watch?v=I-ikFcOHbzw&t=2s. 
44 Gullivior. „Maria Grinberg plays Schumann “Symphonic Etudes” Op. 13.” Myndband, 26:12. Sótt 14. maí 
2017 á https://www.youtube.com/watch?v=PXd68c_MNus&t=3s. 
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tilbrigðunum fimm í tvennt árið 1965 en hina þar sem hann spilar þau í hóp milli etýða IX og 

X árið 1987. Þegar þetta er gert mynda þær eins konar andstæðan lýrískan miðhluta í 

verkinu.45 Sviatoslav Richter og Maurizio Pollini gera hið sama en spila viðbættu tilbrigðin 

milli etýða V og VI.46 Á töflunni sést að á þessum tíma er orðið mun algengara að spila öll 

tilbrigðin fimm. Claudio Arrau og Evgeny Kissin velja að halda hugmynd Cortots við og 

spila viðbætt tilbrigði I á eftir fyrstu etýðunni. Margir gagnrýna þetta val einungis vegna þess 

hve eyrað er vant hefðbundinni byrjun verksins, þó virkar það mjög vel tóntegundalega séð. 

Kissin og Arrau velja báðir að setja viðbætt tilbrigði á milli etýða VI og VII sem mér þykir 

sérstakt því þær skrifar Schumann sem heild. Alfred Brendel gerði svo fremur sérstaka 

upptöku árið 1990 en þar leikur hann viðbætt tilbrigði III beint á eftir stefinu, og svo tilbrigði 

I og II strax á eftir fyrstu etýðunni. Við það verður spennufall um miðbik verksins og 

lokakaflinn veitir ekki jafn mikinn kraft og ánægju og til stóð.  

Aftast á töflunni er Robert Silverman. Hann gaf út heldur óvenjulega upptöku árið 

2013.47 Hann notar upphaflegt handrit Schumanns frá árinu 1835 sem innihélt viðbættu 

tilbrigðin fimm sem voru síðar fjarlægð. Þá spilar hann ekki etýðurnar sem Schumann bætti 

við eftir að hann kynntist Clöru. Í þessari upptöku er einnig að finna ófullgert tilbrigði sem ég 

hef ekki fundið á öðrum upptökum og var ekki gefið út fyrr en árið 2006 af Henle.48 Hér 

hefur Silverman klárað það sjálfur. Á töflunni sést að röðunin er allt önnur en hjá hinum 

flytjendunum og breytir það uppbyggingu verksins mjög mikið. Eins og áður sagði hafa 

margir notað þessa fyrstu útgáfu verksins til stuðnings við að raða viðbættu tilbrigðunum inn 

í seinni útgáfur verksins. Þar sem það er svo mikill munur milli útgáfa er ekki að sjá að það 

hjálpi mikið við að finna bestu leiðina til að spila viðbættu tilbrigðin. Framsögn fyrsta 

handrits er allt önnur og ef tilbrigðunum er bætt við á þennan hátt í núverandi útgáfu op. 13 

passa þau ekki inn í tóntegundaskipan eða náttúrulega framvindu verksins. 

Að lokum skiptir auðvitað mestu máli að flutningurinn sé úthugsaður og að tekið sé 

listrænt tillit til bæði verksins og tónskáldsins. Viðbættu tilbrigðin verða alltaf umdeild svo 

verkið mun aldrei enda ferðalag sitt. Það verður alltaf hægt að skoða það frá mismunandi 

sjónarhornum og finna nýjar leiðir til að raða því, svo lengi sem það rekst ekki á við 

upphaflega ætlun Schumanns.  

                                                
45 Seregow, The Life and Times of Symphonic Etudes op. 13, bls. 31. 
46 Incontrario Motu. „Schumann – Symphonic Etudes – Richter studio.” Myndband, 34:19. Sótt 14. maí 2017 á 
https://www.youtube.com/watch?v=dZgRtiWsN9E. 
47 RobSilverMania. „Schumann Fantasies & Finale (Mariemont MS of Symphonic Etudes).” 
Myndband, 14:01. Sótt 14. maí 2017 á https://www.youtube.com/watch?v=LglAbL2W72g. 
48 Schumann, Symphonic Études op. 13, Version 1837, bls. 46. 
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Tafla 3 Samanburður á mismunandi upptökum í tímaröð. Taflar sýnir röð viðbættu tilbrigðanna í Sinfónísku 
etýðunum í aldanna rás. Viðbættu tilbrigðin eru í feitletri. 

Cortot 
1929 

Friedberg  
1953 

Sofronitsky 
1959 

Grinberg 
1961 

Anda  
1964 

Cziffra  
1965 

Ashkenazy 
1965 

Stef Stef Stef Stef Stef Stef Stef 

I I I I I I I 

VT. I II VT. I II II VT. I II 

II III II VT. IV III II III 

III IV III --- IV III VT. I 

IV VI IV IV V VT. II VT. II 

V VI V V  VI IV VT. III 

VT. IV VII VT. IV VI  VT. II V IV 

VI VIII VI VII VII VI V 

VII IX VII VIII VIII VII VI 

VT. II X VT. II IX VT. V VIII VII 

VT. V XI VT. V X IX IX VIII 

VIII Finale VIII XI X VT. IV VT. IV 

IX  IX Finale XI X VT. V 

VT. III  X  Finale XI IX 

X  XI   Finale X 

XI  Finale    XI 

Finale      Finale 

 Richter/Pollini 
1971/1984 

Arrau  
1976 

Ashkenazy 
1987 

Kissin  
1990 

Brendel 
1990 

Silverman 
2013 

 Stef Stef Stef Stef Stef Stef 

 I  I I  I VT. III I 

 II VT. I II VT. I I II 

 III II III II VT. I VT. I 

 IV III IV III VT. II VT. II 

 V  IV V  IV II V 

 VT. I V VI V III VT. III 

 VT. II VI VII VI IV X 

 VT. III VT. II VIII VT. IV V VT. V 

 VT. IV VII IX VT. V VT. IV X 

 VT. V VT. III VT. I VII VI Óklárað tb. 

 VI VT. IV VT. II VT. III VII IV 

 VII VIII VT. III VIII VIII VT. IV 

 VIII VT. V VT. IV IX IX Finale 

 IX IX VT. V VT. II VT. V  

 X X X X X  

 XI XI XI  XI XI  

 Finale Finale Finale Finale Finale  
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Lokaorð 
 
Saga Sinfónískra etýða eftir Schumann er langt ferli mótað af stórum utanaðkomandi þáttum 

meðan á lífi hans stóð og eftir lát hans. Sífelldar endurskoðanir hans og annarra hafa gert það 

nær ómögulegt að festa þetta verk í ákveðnu formi. Nákvæma ástæðu þess hvers vegna 

Schumann gerði svo róttækar breytingar á verkinu í gegnum árin verður aldrei hægt að 

komast að til fullnustu. Það gerir verkið einkum áhugavert til rannsókna, bæði með tilliti til 

atburða í lífi Schumanns og utanaðkomandi þátta á þeim tíma sem verkið er að þróast. 

            Schumann gerði tilraunir með verkið yfir átján ára tímabil og flytjendur hafa gert 

tilraunir með verkið hans í yfir heila öld. Jafnframt heldur saga verksins áfram að breytast og 

flutningshefðir þess um leið. Sumir vilja meina að viðbættu tilbrigðin eigi sér engan stað í 

flutningi op. 13 en þrátt fyrir það munu aðrir halda áfram að flytja þau og finna nýjar og 

áhugaverðar leiðir til að bæta þeim inn í verkið. Þannig er sögu þess viðhaldið. Því er hægt að 

segja að Sinfónískar Etýður Schumanns sé verk sem er enn í vinnslu, verk sem virðist aldrei 

ætla að falla í endanlegt mót. Þetta er afleiðing ákvarðana Brahms og Cortot sem gáfu 

viðbættu tilbrigðunum nýtt líf með endurútgáfu og upptöku.  

Að mínu mati eru viðbættu tilbrigðin yndisleg tónlist sem gefa Sinfónísku etýðunum 

meiri dýpt og karakter, og gefa flytjendanum einnig skemmtilegt aukaverkefni í því ferli að 

læra verkið. Með samanburði mismunandi upptaka má vel sjá hversu ólíkt val flytjenda hefur 

verið. Það mun aldrei vera til einróma álit um hvað sé best að gera þó fjöldi píanóleikara hafi 

flutt verkið ágætlega, hver á sinn hátt. Þessi fjölbreytileiki túlkunar í höndum mismunandi 

flytjenda gerir verkið að mínu mati mun áhugaverðara. Flytjendur tónlistar hafa mun meira 

listrænt frelsi en fólk almennt áttar sig á og er það hvað mest gefandi í lífi og starfi 

hljóðfæraleikarans. 
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