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So ljudje, ki usmerjajo razvoj umetnosti in svoj vpliv brezčasno širijo skozi generacije. Energija Beethovnove glasbe oplaja
še po 250 letih; navdihuje, bodri, lahko je polna upanja in humorja, lahko zareže v globino duše s svojo neizmerno tragiko.
So obdobja, ki spreminjajo življenjski tok in v letu, ki smo
ga posvetili spominu na genialnega glasbenika, smo doživeli
šok, ki si ga naša generacija ni mogla zamisliti niti v sanjah.
Prihodnost je zastrta in v kaotičnem vzdušju iščemo bivanjske
radosti. A če smo lani morali odpovedati Klavirske dneve, se
jih letos lahko ponovno veselimo. Z glasbo vračamo življenje
na odre in poslušalce povezujemo v radostna srečanja.
Narava navdihuje je tema letošnjih klavirskih dni in
tema, ki že stoletja spodbuja ustvarjalnost umetnikov.
»Kot otrok se razveselim ob misli na tavanje med grmičevjem, v gozdu, med drevesi, rastjem in kamenjem. Nihče ne ljubi
podeželja bolj kot jaz; kajti ali gozdovi, drevesa in kamni ne
odzvanjajo tistega, po čemer človeštvo najbolj hrepeni?« Ludwig
van Beethoven (1770–1827)
O sprehodih v naravi, ki generirajo izvirne ideje, je velikokrat pripovedoval tudi Brahms.
»V krajih ob Vrbskem jezeru se spreletava toliko melodij, da moraš biti previden, da jih ne pohodiš.« Johannes Brahms (1833–1897)
Ta je res dobra! Kar predstavljam si jih, kako kot mravlje lazijo naokoli. Morda prileze kakšna tudi na moj bel list.
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Meni posebej ljuba pa je naslednja misel.
»Nič ni bolj muzikalno kot sončni zahod. Kdor občuti to, kar
vidi, ne bo našel boljšega primera razvoja v vsej tisti knjigi, ki jo
glasbeniki žal še premalo prebirajo – v knjigi Narave.« Claude
Debussy (1862–1918)
Že nekaj let moje uvodne besede služijo v pozdrav in
spodbudo k branju izvirnih in zelo zanimivih člankov v VirKLI, letos pa se naveličana ekranov in samote veselim našega
srečanja v Portorožu in napovedujem Klavirske dneve, katerih vsebine bodo napolnile strani naslednje številke revije.
Vedno najprej življenje, potem branje!
Svet se spreminja pred našimi očmi in v tej negotovosti
vem samo to, da me učenci potrebujejo bolj kot kdaj prej,
izkušnja pandemije jih je zaznamovala, potrebujejo veliko
empatije. Bolj od vsega si želim sproščenosti in udobnosti
utečenega življenja, vendar vem, da so spremembe neizbežne.
Kurikulum glasbenih šol spodbuja ustvarjalnost, soigro, sodelovanje, poudarja osebnostni razvoj. Poučevanje išče nove
oblike in cilje, klasična glasba se trudi priti v srca generacijam, ki niso nikoli vrtele na ves glas plošč z opernimi arijami
ali simfonijami ob nedeljah dopoldan ...
V vzpodbudo se srečujemo, igramo, poslušamo, pišemo,
beremo in ves čas iščemo pravo pot.
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Besedilo: Miha Haas

Historično informirana
interpretacija Beethovnovih
klavirskih sonat

Kako pristopiti k izvedbi upoštevajoč dejstva iz starih virov?
V tej številki Virkle objavljamo prvi del članka,
nadaljevanje sledi v prihodnjem letu.

VONJ PO RADIU, DEŽ V PREMANTURI,
ZLATOKOPI V MEHIKI, MARAKUJIN JOGURT
Beethovnova glasba me že od otroštva spravlja v ekstazo
radosti in stanje brezizhodnega obupa. Kot enajstleten deček
sem odkril njegove klavirske koncerte, ki so v meni ustvarjali
popolnoma neponovljive trenutke prvinske otroške navdušenosti, hkrati pa sem jih (skrivaj) obupno poskušal tudi igrati
in obupno ugotavljal, da tega v resnici še ne zmorem, kar je
bilo v tistem času kratkoročno brezizhodno. V študentovski
fazi življenja sem obupno zavzeto trl beethovnovske orehe
po črno-beli podlagi, razvozlaval pianistični dogmatični
vozel – zakaj so beethovnove sonate tako zelo težke – in na
diplomskem koncertu celo predrzno odigral Peti koncert.
Otroštvo je minilo, študentska leta so izpuhtela, in tako sem
se znašel v obdobju, v katerem (se bom kar sam užalil) sem se
pretvoril v dlakocepa, iskalca dlake v jajcu, šivanke v senu ali
pak slabo vidne pikice na skenu 230 let starega porumenelega rokopisa, ki me spravlja v ekstazo. To zadnje je verjetno še
največji obup (si boste mislili).
Seveda Beethovnovo glasbo tudi igram, ekstatično navdušeno in obupno zavzeto; kar me še posebej spravlja v obup,
je zavedanje, da več kot vem, bolj vem, da v resnici malo vem,
kar pa je še bolj obupno, je spoznanje, da več kot vem, manj
imam sogovorcev. Se oproščam, ampak tako pač je.
In kaj naj bi pravzaprav sploh vedeli? Verjetno vsekakor
mislite, da tako ali tako že vemo, nenazadnje se vsak profesor
klavirja na visokošolskih institucijah prav rad pobaha, da je
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Ludwig van to mislil takole, spet drugo stvar pa takole. On že
ve, saj je vendar profesor. In da je tako prav, mu je zagotovil
že njegov profesor. In tako je treba igrati, ker se je takrat to
tako igralo, mi pa definitivno vemo, kako se je takrat igralo.
Historična istovetnost interpretacije – ta je najvišja vrednota v svetu pianizma. Vsak še tako samostojno razmišljujoči
nadobudnež obmolkne, ko mu profesor reče: »… ampak veš,
pri Beethovnu ni rubata, v klasicizmu se ni tako igralo, to
je romantika, osladnost, ruski Beethoven!« Pri Beethovnu ni
rubata in konec debate. Če pa nisi prepričan, poslušaš rihterje in aškenazije ter se na ta način prepričaš v pravilnost in
s tem upravičenost svojih namer (opomba št. 1: nimam nič
proti rihterjem in aškenazijem, razložim v nadaljevanju).
A ko sem začel opazovati tisto slabo vidno pikico na
skenu 230 let starega porumenelega rokopisa, se mi je utrnila obupna slutnja, da je tradicija igranja Beethovna morda
predvsem naša trenutna in sedanja tradicija, ki morda obupno odstopa od tistega, kar se da z znatiželjnim naporom
izbrskati iz porumenelih starih rokopisov in razbrati iz spremljajočega ozadja raznovrstnih virov, katerih prisotnosti se
tradicionalno-konvencionalni v-ritmih-vežbajoči profesorju-zaupajoči študent niti ne zaveda. Ker pač vadi v ritmih,
zaupa profesorju in ne cepi dlake (opomba št. 2: nimam prav
veliko proti vadenju v ritmih, da ne bo pomote).
Za enajsti rojstni dan sem dobil nov JVC radio s CD
predvajalnikom. Zelo dobro se spominjam trenutka, ko smo
ga odpakirali iz kartonaste škatle in nato še iz prozornega
plastičnega ovoja. Saj veste kako dišijo nove elektronske naprave (za radoznalega mulca opojno in obupno ekstatično).
Najprej sem bil obseden s Prvim koncertom – pianissimo
C-durovi akordi na začetku mi še danes dišijo po tistem
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sveže odpakiranem radiu. Še isto leto smo bili na morju v
Premanturi. Ko je več dni neprestano lilo kot iz škafa in smo
brezdelno in brezvoljno čemeli v prikolici, sem v neskončnost poslušal Tretji koncert (takrat sem imel že slušalke, saj
me moja družina poklicnih pianistov ni mogla več prenašati).
V orkestrski ekspoziciji prvega stavka zato zame vedno pada
dež. V drugi polovici avgusta mi je pod roko prišla knjiga
Zaklad Sierra Madre, v kateri trije možakarji odidejo v Mehiko iskat zlato, ga nato tudi najdejo, se med sabo skregajo,
zlato pa odpihne veter. Romaneskni konflikt in katastrofični
konec fabule sem opajal z blagodejnim sentimentom Četrtega koncerta. Ob previdno-hudomušnem začetku tretjega
stavka v domišljiji še danes odtavam med ogromne kaktuse
mehiške puščave. In da je bila mera polna, me je še isto jesen
prestrelil imperatorski Peti koncert, ob njem pa sem razvil
navado, da pridem iz šole domov, prižgem eksplozivno bleščeči uvod prvega stavka in med tem jem marakujin jogurt
(hit Ljubljanskih mlekarn iz sredine 90. let).
Vseživljenjska obupna obsesija in neskončna ekstaza
sta bili zapečateni. Kmalu sem odkril simfonije, preposlušal
vse klavirske sonate, našel klavirske trie in sonate za klavir z
violino ali čelom, postal pianistični eksot in pričel analizirati godalne kvartete, ko pa sem ob rednem prilivu Zoisove
štipendije napraskal dovolj žepnine, sem si umislil še zbirko
vseh Beethovnovih del v kolekciji osemdesetih CD-jev (ki so
danes arhetipska starina pubertetnikov osamosvojitvene Slovenije, ki čaka na kosovni odvoz). Nekoliko nerodno mi je, pa
vendarle, priznam, da me do odrasle dobe (karkoli že to pomeni) ni zanimalo popolnoma nič drugega razen Beethovna.
No, toliko sem vam hotel povedati v opravičilo mojemu
sledečemu dlakocepstvu. Če vas na koncu članka popade
obup, torej če mi boste vsaj v manjši meri verjeli (ali še bolje
verjeli na koncu navedenim virom) pa morda tudi sami pričnete presojati, ali so naši temeljni monoliti po imenu rihterji
in aškenaziji res merilo historične istovetnosti interpretacije
Beethovnovih sonat. Če pa vas popade ekstaza, se boste morda prepustili toku spontanih čustev in pri drugi temi sonatnega stavka zaplavali v drugačen tempo.

INTERPRETACIJA IN IZVEDBA
Poljski filozof Roman Ingarden v delu Glasbeno delo in
problem njegove istovetnosti (1980) definira glasbeno delo
kot intencionalni korelat višjega reda iz množice vseh intencionalnih aktov realnega človeka. Filozofsko zamotana
ugotovitev pa se da prevesti v povsem enostaven jezik: odraz
hotenj skladatelja, ki je košček človekovih hotenj na splošno.
Tako kot skladatelj ima tudi izvajalec skladbe svojo
matriko realnih aktov, ki jih je doživel, zaradi česar torej ta

korelat dopolni s svojimi intencijami oz. hotenji. Ker pa je
človek po definiciji edini udeleženec lastne izkušnje biti jaz,
so njegove intencije idiosinkratične, hočem reči samonikle,
neponovljive, edinstvene.
»Celotna ideja o interpretaciji nakazuje, da v tekstu obstaja nekaj v zvezi s skladateljevim sporočilom, kar ni povsem
definirano in postane odgovornost izvajalca,« pravi Robert
Levin v videu iz leta 2019.
Med glasbeniki obstaja nenapisani konsenz, v okviru katerega se strinjamo, da ne obstaja samo ena dobra interpretacija, da ne obstaja popolnoma pravilna interpretacija in da
ne obstaja najboljša mogoča interpretacija. A na tej točki ne
moremo obstati, ker potem se lahko strinjamo le glede tega,
da ima vsak svoj prav. Ali interpretacija morda vsebuje tudi
kakšne omejitve?
Znani angleški muzikolog in človek, ki je preživel vse
življenje zakopan v Beethovnove rokopise, William S.
Newman (v knjigi Beethoven on Beethoven, Playing His Music His Way iz 1991), je skoval genialno rešitev: historično
informirana interpretacija znotraj znanih okvirov. Torej
se moramo historično informirati in določiti znane okvire.
Znani okvir predstavlja izvedba glasbenega dela v kar se da
objektivnem smislu (in nikakor ne popolnoma objektivnem,
kajti skladatelji in še posebno Beethoven, včasih niso bili dosledni pri notaciji lastnih idej).
In na tej točki pridemo do koncepta izvedbe znotraj
interpretacije – izvedba glasbenega dela kot podpomenka
interpretaciji. Interpretacija je končni produkt celotnega
procesa, to kar publika sliši na koncertu. A pri oblikovanju
interpretacije veljajo določene omejitve in to bomo imenovali izvedba. Bob Levin (2019) v angl. jeziku uporablja izraza
»interpretation« in »execution«.
Iskanje ‘pravilne’ interpretacije torej ni naša naloga, naša
naloga je vzpostaviti parametre izvedbe, ki predstavljajo meje
naši interpretaciji – z drugimi besedami izobraziti se o pravilni izvedbi, ki nam bo služila kot osnova za interpretacijo.
Ko želite zgraditi hišo, rabite gradbeno dovoljenje –
občina Kranjska Gora vam ob bok tradicionalnim alpskim
hišam ne bo pustila postaviti fluorescentno zelene, svetleče
piramide v višini 130 metrov. V piceriji ne boste zadovoljni,
če vam bodo na margerito postavili pohano piščančje bedro.
Vaš novi avto nikakor ne sme imeti trikotnega volana iz plastelina, petih kvadratnih koles in roza spojlerja.
No, to je v resnici pedagoški cilj tega članka. Niti slučajno ne bi rad nikomur govoril, kako mora igrati! Želel bi
pianiste zgolj povabiti k paradigmi historične informiranosti
(kar pa ne pomeni vedno, da vprašamo svojega profesorja)
in da lahko določimo znane okvire (kar pa ne pomeni, da
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preposlušamo rihterje in aškenazije, ali v primeru generacije
Z prvih 5 posnetkov na youtubu).

1. NOTACIJA IN ARTIKULACIJA
KAKO PRAVILNO PREBRATI NOTNI TEKST?
»Artikulacija je glavni element pri oblikovanju fraz in pri
razlaganju melodičnih odsekov ter pri dolžini fraz. Preko te
razlage pridobi glasba svojo obliko in pomen, analogno kot
jeziku dajejo to ločila in naglaševanje.«
Tako v knjigi Performance Practises in Classic Piano Music iz leta 1988 opiše pomen artikulacije Sandra Rosenblum
(predlagam, da si to knjigo prebere vsak).
William S. Newman razmišlja (1991, str. 121-122), da
ima artikulacija podobno funkcijo v glasbi, kot jo imajo
izrazne geste pri igranju v gledališču. V klavirski igri so še
posebno pomembne, saj pianist ne more spreminjati barve
tona, niti na tonu delati kakršnekoli druge dinamike kot
zgolj decrescendo, ki pa ga pogojuje sam inštrument.
V podobni smeri je v svojem traktatu iz leta 1751 razmišljal že Quantz (1985, 119): »Izvedbo glasbenega dela bi bilo
moč primerjati z nastopom govorca.«
Pomanjkljiv vidik sodobnih pianistov pri izvajanju glasbe
18. stoletja leži v tem, da vidijo artikulacijo kot dolge, kratke,
vezane in ločene note. V resnici oznake artikulacije pomenijo
še mnogo več – kot bomo spremljali v nadaljevanju.

»NORMALNO« IGRANJE
IN LEGATO IGRANJE
Estetika igranja klavirja, ki temelji na spevnih legato oz.
cantabile frazah, izhaja iz akustične predispozicije klavirja,
kot ga poznamo danes. Sodobni klavir (izraz, ki je nekoliko pretenciozen, kajti klavir se nekje od leta 1880 praktično
ni več spreminjal) je načrtno skonstruiran na način, da ton
zveni čim dlje časa čim intenzivneje, torej da je decrescendo tona čim počasnejši. Na ta način lahko dosežemo iluzijo
legata, torej povezanosti tonov po vzoru človeškega glasu ali
denimo godalnih inštrumentov, ki lahko igrajo popolni legato. K temu pripomore tudi harmonski pedal, ki doda polnejši
zven in dodatno poudari legato. Beethoven pa v času svojega
življenja ni slišal nobenega klavirja, ki bi bil narejen na ta način – klavirji poznega 18. stoletja so imeli zvok bolj podoben
čembalu, kjer je bil decrescendo tona zelo hiter, legato pa
praktično nemogoč. Ključna inovacija je bil izum litoželeznega okvirja (Grafing et al, 1974), ki ga je leta 1825 v ZDA
patentiral Alpheus Babcock (njegov patent je bil že takrat
sporen, saj so slabih 30 let pred njim proizvajalci v Londonu
že eksperimentirali z implementacijo podobne tehnologije),
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ki je omogočil bistveno višjo natezno napetost strun, s tem
pa daljše zvenenje tonov oz. njihov počasnejši upad. V začetku 19. stoletja so predvsem angleški klavirji že pridobili
počasnejši decrescendo, njihov ton pa se je dokončno odmaknil od ostrega čembalističnega tona. Vendar je potrebno
vedeti, da je Beethoven svoj Broadwoodov klavir, ki je že bolj
podoben današnjemu Fazioliju kot pa Mozartovemu Steinu,
prejel šele leta 1818, ko je bil star 48 let in najverjetneje že
popolnoma gluh. Zatorej bi bilo nemogoče sklepati, da je
osnovni princip estetike tona v Beethovnovih delih legato,
saj česa takšnega v času svojega skladateljskega in pianističnega ustroja ni mogel slišati.
Med pianisti 20. in 21. stoletja se pojavljajo špekulacije o
vizionarstvu Beethovna, češ da si je v svojih klavirskih sonatah dejansko zamislil ton, ki ga takrat v praksi še ni mogel
slišati in je zatorej njegove sonate upravičeno dandanes igrati
v skladu z akustično predispozicijo današnjih klavirjev. Ali je
to upravičeno ali ne, naj presodi vsak interpret, vendar se ne
zdi razumno pričakovati, da bi Beethoven, ki je bil v prvi polovici življenja sam izvajalec svojih del, komponiral skladbe
za inštrument, ki takrat ni obstajal.
V skladu s klavirji, ki so jih Beethoven in sodobniki imeli na voljo, tudi avtorji traktatov in klavirskih šol v drugi
polovici 18. stoletja opisujejo non legato igranje kot tisto
‘normalno’. Z drugimi besedami, kadar skladatelj ne napiše
nobene artikulacije, je samoumevno, da se igra nevezano.
V prvem stavku Sonate v C-duru, op.2, št.3, poglejmo v
takte 5, 6 in 7, kjer so v spodnjem glasu četrtinke brez artikulacije. Težko bomo našli izvedbo pianista, ki teh not ne igra
legato, čeprav nad njimi ni napisanega loka.

PRIMER 1

A kaj o notah brez artikulacije navajajo viri? Brez izjeme
vsi opisujejo igranje not brez artikulacije kot ločeno igranje, pri
čemer v povprečju noto držimo polovico zapisane vrednosti.
C. Ph. E. Bach (1949) navaja, da take tone držimo malo
manj kot polovico napisane vrednosti, razen če nad notami
stoji oznaka tenuto. L. Mozart (1985) gre celo korak dlje,
ko pravi, da igramo četrtinke s piko v hitrem 6/8 tempu kot
osminko z dvema osminskima pavzama.
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Kasnejši avtor, že sodobnik Beethovna, Daniel Gottlob
Türk v svoji Klavirski šoli iz 1789 (ta šola je najpomembnejši
traktat o igranju klavirja zadnje četrtine 18. stoletja) smatra,
da je non legato normalno igranje: »Za note, ki so zaigrane
na običajen način, to je niti kratko niti povezano, se prst odmakne iz tipke malce prej, kot to zahteva trajanje note. Če
so med njih pomešane note, ki naj bi se jih držalo celotno
napisano trajanje, potem je potrebno nad njih napisati ten.
ali tenuto.« (Türk v Rosenblum, 1974, 149)
Türk je tudi specificiral, da v non legato igranju noto
skrajšamo za četrtino njene vrednosti (v kasnejši ediciji svoje
klavirske šole iz 1802 tega ni spremenil), kar pomeni, da smo
od navodil sredine 18. stoletja, ko se nota skrajša za polovico,
prišli do treh četrtin. Še vedno pa se nota ne drži v celoti, kot
je standardna praksa 20. in 21. stoletja.
Na primeru št. 2 lahko vidimo začetek 2. stavka Sonate
v A-duru, op. 2, št 2, kjer so nad dvojemkami v desni roki
oznake »tenuto sempre«. Današnji pianist pravzaprav ne ve,
kaj bi počel s temi oznakami, ker bi te note izdržal celotno
napisano trajanje tudi brez te oznake. A glede na to, da je
skladatelj napisal tenuto, to pomeni, da bi morali brez tenuta
igrati note ločeno, torej jih držati kot osminke in osminske
pavze, ali morda v duhu počasnejšega stavka, osminko s piko
in šestnajstinsko pavzo.

PRIMER 2

Carl Czerny je pravil, da je Beethoven Mozartovo igranje
opisoval kot »odsekano, artikulirano nevezano in v čembalističnem stilu«. Na dunajskih klavirjih druge polovice 18.
stoletja je bilo takšno igranje standard.
V Londonu zasledimo v dokumentu iz 1801 prvič zasuk
v tonski estetiki, ki ga opisuje tam delujoči Muzio Clementi: »Kadar skladatelj prepusti izbor legata ali staccata okusu
izvajalca, je najboljše pravilo, da se držimo legata, staccato pa
prihranimo za tista mesta, ki jim s tem dodamo karakter …«
(Clementi v Rosenblum v Newman, 1991, 227)
Leta 1806, ko je pripovedoval o tekmovanju med njim
in Mozartom 25 let prej na Dunaju, je Clementi pravil, da
je v tistih časih tudi sam rad prikazoval svojo briljanco, šele

kasneje je prevzel cantabile način, predvsem zato, ker je poslušal najbolj slavne pevce tistega časa, pa tudi zaradi razvoja
angleških klavirjev, katerih zgodnejši predhodniki zaradi
svoje zgradbe niso omogočali legato stila igranja (Rosenblum, 1974, 25).
Tudi Beethoven je leta 1796 pisal proizvajalcu klavirjev
Streicherju (katerega klavir je istega leta tudi prejel na dom)
in želel zvok klavirja, ki »ni zgolj harfa, ampak lahko tudi
poje.« Morda si je Beethoven želel več legata, vendar pa je to
izjavo treba brati v kontekstu – Beethoven je bil namreč celo
življenje nezadovoljen z vsemi klavirji, ki jih je imel, njegove
kritike pa niso dosledno usmerjene k določenim specifičnim
spremembam.
Johann Friedrich Reichardt, ki je Beethovna poslušal na
Dunaju na famoznem maratonskem koncertu 18. decembra
1808 v Teather an der Wien, ko je kot solist nastopil v 4.
klavirskem koncertu, opisuje: »V Adagiu, mojstrovini prečudovito izpostavljenih melodij, je resnično pel na svojem
inštrumentu z globokim, melanholičnim občutkom, ki me je
ganil do srca.« (Reichardt v Newman, 1971, 229)
Tudi Czerny Beethovnovo igranje opisuje kot: »/…/ še
posebej izjemno zaradi striktnega legata polnih akordov,
ki so tako nekako ustvarjali novo melodijo.« (Czerny v
Newman, 1971, 229)
Če potegnemo črto, estetika klavirske glasbe 18. stoletja
v skladu z akustično predispozicijo takratnih inštrumentov
temelji na non legato igri, v prvih dveh desetletjih 19. stoletja
pa je predvsem iz Londona (zavoljo inovacij v smeri podaljšanja tona) prišel nov zgodnje romantični trend legata, ki se
je nato implementiral v pianistično paradigmo povsod in v
sredini 19. stoletja že močno prevladoval.
Če te ugotovitve postavimo ob bok Beethovnovemu
opusu klavirskih sonat, lahko rečemo, da je note brez artikulacije v zgodnjih sonatah vsekakor potrebno igrati ločeno
in v dolžini približno polovice izpisane vrednoti, v srednjem
obdobju se izvedbe teh not podaljšujejo, v poznem obdobju
pa skladatelj sam prične veliko več uporabljati oznake legato
in tudi pisati daljše loke, torej imamo več legata.

PRIMER 3
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Vrnimo se sedaj na primer iz C-durove sonate, op. 2, št.
3, takti od 5 do 8. Primer 3a je sodobna verzija, kjer notne
vrednosti beremo dobesedno, note brez artikulacije igramo
legato, tudi med loki igramo vezano. Primer 3b je historično
informirana izvedba, ki upošteva znana dejstva iz virov.

NOTNE VREDNOSTI IN RITMIČNO
POPAČENJE – RUBATO
Quantz (1985) v svojem traktatu pravi, da notnih vrednosti ne smemo vedno upoštevati v matematičnem smislu.
Četudi imamo navidez opravka z enako dolgimi notami,
morajo biti nekatere daljše, da naglasimo njihov pomen, nekatere pa krajše, saj so le prehajalne narave. Še posebno to
priporoča za note prve poddelitve, torej četrtinke v 2/2 taktu,
osminke v 4/4, šestnajstinke v 4/8 itd.
L. Mozart opisuje pravilno izvedbo not pod lokom, kadar
sta z lokom povezani dve noti: »Takrat pade naglas na prvo
izmed obeh, ki pa ni zaigrana le nekoliko glasneje, ampak
tudi zadržana dlje časa; ob tem je druga povezana in zaigrana
nekoliko pozno.« (Mozart, 1985, 220)
Nadalje navaja, da podoben princip velja pri treh ali štirih
notah, ki so povezane z lokom: prva je vedno naglašena in
podaljšana, ostale pa so vedno tišje in vedno hitrejše.
V notaciji artikulacije torej leži tudi rubato, kar pa dandanes niti približno ni več evidentno – sploh če vzamemo v
zakup, da je ritmično popačenje v mnogih pedagoških situacijah pri Beethovnu celo tabuiziran podvig. Beethoven je za
poučevanje klavirja uporabljal traktat C. Ph. E. Bacha, še celo
Czernyja je poučeval po njem. Z eno nogo že trdno stoječ
v romantičnem subjektivizmu, je še v 19. stoletju spoštoval
navodila izvajalske prakse takrat že starodavnega velikega
Bacha (C. Ph. E. Bach je bil takrat »veliki Bach«, njegov oče
J. S. Bach pa je bil veliko manj poznan), ki pravi sledeče: »To
nas pripelje do tempa rubata. /…/ Celoten takt, del takta ali
celo več taktov so lahko tako rekoč popačeni.«
H konceptu rubata sodi tudi igranje, kjer roki nista skupaj. Bach (1949, 161) navaja: »Kadar je izvedba takšna, da
ena roka igra pred dobo, druga pa na dobo, lahko rečemo, da
izvajalec počne vse, kar bi lahko od njega zahtevali. Le redko
se dogodi, da sta obe roki skupaj.«
Tako imenovano »anticipacijo basa« poznamo iz igranja Chopina, ki je v mali količini v sodobnem času pogojno
sprejemljiva, čeprav še vedno bolj ali manj domena redkih
akterjev. Tudi izvajalci na čembalu z dislokacijo rok dobijo
dodatno izrazno sredstvo na inštrumentih, ki sicer nimajo
možnosti dinamičnega niansiranja. A nekako je v pianistično
kri prešla domneva, da so med Bachom in Chopinom doživeli 75 let predindustrijske mehanične revolucije in so igrali
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obe roki striktno skupaj, potem pa je iz neba padel Chopin,
poljski poet na klavirju in nekakšen eksotični romantični baročno-špekulativni akrobat, ki ni krotil vertikalne dispozicije
obeh rok, ampak je vandaliziral svoje lastne partiture. V resnici je iz virov (najprej pisnih, v začetku 20. stoletja pa tudi
avdio) razvidno, da je praksa dislokacije rok trdno ostala
del pianizma do sredine 20. stoletja. Iz prvih treh desetletij
20. stoletja enostavno nimamo primerov posnetkov, kjer bi
pianisti igrali obe roki striktno skupaj (izjema so posnetki
Sergeja Rahmaninova). Tako bi bilo nerazumno sklepati, da
je v okviru historično informirane izvedbe pri izvajanju Beethovnovih sonat vedno treba igrati obe roki skupaj. Ta praksa
je bila takrat standard, tako da jo avtorji virov smatrajo kot
samoumevno. Torej, kar vemo o sinhronizaciji obeh rok, je
v bistvu to, da pretežno ne smeta biti skupaj. Od tu dalje si
vsak zamisli svojo interpretacijo.
Kot zanimivost lahko omenimo Sonato v G-duru, op. 31,
št. 1, kjer skladatelj po mnenju nekaterih parodira pianista, ki
ne more imeti obeh rok skupaj, s tem da konsistentno igra
desno roko pred levo.
Ugotavljamo, da notacije glasbe pred 20. stoletjem ne
smemo nikoli jemati dobesedno. R. Levin (2019) vzpostavlja
bistveni aksiom za razumevanje problematike branja notacije: Skladatelj je vedno napisal vse, razen tistega, kar je bilo
njemu in njegovim sodobnikom samoumevno. Če je bilo
vsem glasbenikom leta 1790 samoumevno, da artikulacija
pomeni tudi rubato, leva in desna roka pa nista skoraj nikoli
skupaj, potem tega enostavno ni bilo potrebno zapisovati v
note. To so bile osnovne manire izvedbe, ki so se jih učili že
kot otroci. Mi pa živimo v drugem času in se učimo drugačnih manir – te so predvsem manire po vzoru izvedb pianistov
druge polovice 20. stoletja in časa, v katerem živimo. Zato se
nam takšne ugotovitve sprva najverjetneje zdijo neverjetne,
morda čudaške, ekscentrične, maniristične.

NOTE POVEZANE Z LOKI
Kot smo navedli že zgoraj je osnovni princip izvedbe
not pod lokom sledeč: prva nota pod lokom je naglašena in
podaljšana, zadnja pa lahka in skrajšana. V kolikor so pod
lokom 3 ali več not (v glasbi 2. polovice 18. stoletja pa redko
več kot 4), note med prvo in zadnjo dinamično prehajajo od
naglašene k lahki, v agogičnem smislu pa izvajamo rubato od
prve note proti zadnji. Beethoven v svojih poznih sonatah
uporablja tudi zelo dolge loke, kar to pravilo naredi precej
bolj ohlapno.
»Težava, ki se danes pojavlja z Beethovnovimi oznakami za fraziranje, je v tem, da loki za glasbenika poznega 18.
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stoletja niso imeli enakega pomena, kot ga imajo danes.«
(Rosen, 2002, 13)
Tako prične poglavje o fraziranju v knjigi o Beethovnovih
klavirskih sonatah pianist Charles Rosen. Lok za glasbenika
18. stoletja ne pomeni le potega gor ali dol z lokom na godalu, ali vezanih in nevezanih not na klavirju, ampak dejansko
predpisuje način fraziranja. V nadaljevanju deli Rosen svojo
izkušnjo izvedbe Mozartovega koncerta KV 271, ko je dirigenta naprosil, za več artikulacije orkestra, želel je namreč, da
violine dve noti pod lokom v hitrem tempu artikulirajo, tako
da ima prva naslon, druga pa je lažja in krajša. Na dirigentov
argument, da so to le oznake za obrat smeri loka, je odvrnil:
»Izpostavil sem dejstvo, da so loki tudi v mojem partu, a jaz
nimam loka, lahko le fraziram.« (Rosen, 2002, 14)
Če bi šlo res le za obrat loka na godalih, potem v klavirski
glasbi lokov sploh ne bi bilo napisanih, ker pianist pač ni
potrošnik konjske žime vpete v leseno palico.
Izvajalska praksa 18. stoletja v osnovi zahteva, da loke
upoštevamo, kajti ravno loki (in ostala znamenja artikulacije) so oznake za fraziranje – fraziranje kot dinamično in
agogično niansiranje.
Ameriški pianist, muzikolog in skladatelj Stewart Gordon (2017, 44) izpostavlja dilemo, ki se poraja sodobnim
pianistom: »Beethovnovi loki so generirali znatno mero
špekulacij, kajti njegove oznake se včasih zdijo kontradiktorne muzikalno logičnim skupinam v luči koncepta dolgega
legata 19. stoletja.«
Ob tem velja omeniti, da skladatelji klasicizma v osnovi
niso napisali vse artikulacije, velikokrat se pojavlja le na začetku skladbe, saj izvajalec iz tega razbere osnovne stilistične
poteze dela, nato pa manjkajoče sam dopolni. Beethoven je
seveda v tej kategoriji izjema, saj si je zadal cilj, napisati vse
(ali skoraj vse) oznake za artikulacijo. Zato se pogovarjamo o
izvedbi zapisane artikulacije ne pa o zapolnjevanju vrzeli v notaciji. Drobna znamenja artikulacije so bila skladatelju izredno
važna, na primeru iz leta 1825, torej 2 leti pred smrtjo, vidimo,
da je do konca insistiral na preciznem upoštevanju oznak.
»Za božjo voljo, prosim, pritisnite na Rampla, da prepiše
vse točno tako, kot je zapisano /…/ Loki morajo biti natančno tako, kot so sedaj. Niti slučajno ni enako ali je tako
[primer 4a] ali tako [primer 4b]« (Beethoven v Newman,
1991, 125-126)
Na primeru 4a je druga šestnajstinka tišja od prve in skrajšana ter ločena od osminke. Na primeru 4b so vse tri note
zaigrane vezano, s tem da je osminka skrajšana in zaigrana tiše.
Poglejmo na konkretnem primeru iz 2. stavka Sonate op.
2, št. 3 (primer 5). Praktično nemogoče je najti pianista, ki
bi spoštoval predpisano artikulacijo. Velika večina pianistov

PRIMER 4

zaigra celoten prvi takt legato, pri tem pa nekateri igrajo
»fantomsko artikulacijo« - note prekinjajo, kar vidimo, če
jih gledamo v roke, vendar držijo pedal, zaradi česar prekinitve niso slušno zaznavne. Tu gre opozoriti na ugotovitev
elementarne fizike: prekinitve not se pod pedalom ne slišijo1.

PRIMER 5

V skladu z razvojem inštrumenta, zasukom retorične
estetike v melodično, tudi loki v Beethovnovih sonatah postajajo čedalje daljši; v prvem stavku Sonate op. 109 (od takta
22 dalje) skladatelj napiše lok, ki traja 15 taktov, če pa k temu
pridamo še sempre legato, ki loku sledi, in za katerega večina
pianistov smatra, da pomeni nadaljevanje loka, pa je vsega
skupaj 24 taktov. V takšnem primeru ponazarja oznaka loka
daljšo frazo, daljši muzikalni odsek, ne pa tudi mikrofraziranja. Le-to je prepuščeno izvajalcu.

PROBLEMATIKA BRANJA IN IZVEDBE
BEETHOVNOVIH LOKOV
Vihravi in impulzivni Ludwig van nam v svojih rokopisih zadaja celo vrsto dilem. Newman (1971) izpostavlja 5
osnovnih dilem, s katerimi se mora soočiti pianist, ki stremi
k historično informirani izvedbi lokov:
1. Nenatančnost notacije in nenatančnost tiska (površnost
v rokopisu skladatelja in napake v tisku, ki so bile nekoč
nekaj povsem običajnega),
1

Mnogim pianistom je to dejstvo zelo težko sprejeti, na dolgo in s
pomočjo znanstvenih eksperimentov pa smo ga pojasnili v članku o
iluziji tonskih barv na klavirju v Virkli št. 5.
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2. zamenjevanje lokov s podobnimi oznakami drugačnega
pomena (denimo zamenjevanje loka za oznako triole z
navadnim lokom),
3. nekonsistentnost uporabe istih oznak (odsotnost oznak
ali rahlo drugačne oznake na analognem mestu),
4. nelogičnost oznak (prekinitev loka na mestu, ki se zdi
s stališča motivičnega poteka ali harmonskega razvoja
nelogična v kontekstu skladateljeva izraznega idioma,
glej primer 6),
5. očitno izpuščanje oznak (skladatelj smatra oznako kot
logično in jo zatorej izpusti).

kot tako morda sploh ne zveni slabo, a vprašanje je, do katere
meje lahko Beethovnovo sintakso popačimo, da še lahko govorimo o istem intencionalnem korelatu višjega reda?

Za potrebe tega članka ne bomo preveč zapletali situacije, zadošča le en primer: v temi 3. stavka Sonate v E-duru, op.
109, poznamo vsaj 4 verzije lokov:
1. skladateljev rokopis (iz katerega se zaradi površnosti
notacije ne vidi, do katere note segajo loki),
2. prepis rokopisa (za katerega vemo, da ga je Beethoven
nadzoroval),
3. prva edicija (za katero ne vemo, ali jo je Beethoven
nadzoroval),
4. standard edicij 20. stoletja (ki je drugačen od prvih treh
verzij).

Zapis not pod lokom in hkrati s pikami običajno imenujemo portato. Kot vsa artikulacijska znamenja ima tudi
portato svojo izrazno vrednost. Bilson (2016) razlaga portato
kot tip legata, pri katerem je vsaka nota naglašena. Tako ima
portato v primerjavi z legatom še bolj retorično vrednost –
kot da bi hoteli vsak zlog besede naglasiti, da bi s tem poudarili važnost nekega sporočila.
C. Ph. E Bach (1949, 156) pravi, da morajo biti note zapisane kot portato »/…/ zaigrane legato, ampak vsak ton je
očitno poudarjen.«
L. Mozart (1985) govori o popuščanju intenzitete loka
na godalu med posameznimi notami portata, Türk (1789) pa
portato opisuje kot združevanje tonov v takšni maniri, da pri
prehajanju iz enega tona na drugega ne prihaja do prekinitev.
Na tem mestu spet lahko ugotovimo, da se pojavlja veliko »fantomske artikulacije« pri pianistih – vizualno note
prekinjajo, vendar jih povezujejo s pedalom. Če z lokom na
godalu med notami popuščamo, kot pravi L. Mozart, lahko
na klavirju to delamo samo s prekinjanjem tonov, če tipko
počasi spustimo, bo tudi počasneje zadušena in bo nastal
efekt pojemanja (seveda je to mogoče le v dovolj počasnem
tempu). Sicer nam preostane le prekinjanje s pedalom.
V sodobnem pianizmu portato praviloma nadomeščamo
z legatom. V drugi temi prvega stavka Sonate op. 109 (primer 7) tako ne prihaja do razlike med dvema notama pod
lokom in dvema notama v portato artikulaciji.

Poenostavljeno povedano, imamo nečitljiv rokopis ter tri
različne kasnejše verzije, pri čemer ne vemo od kod izhajajo
razlike. Takšnih primerov pri sonatah najdemo na desetine.
Osebno mislim, da pianistu ni potrebno zavzeti stališča
pikolovskega filistra, ki išče ultimativne odgovore na vprašanja, ki jih nihče ne zastavlja. Potrebno pa je poznavanje
osnovnih manir izvajanja glasbe določenega obdobja ter
razumevanje sintakse skladatelja – v primeru Beethovnovih
sonat (ker gre za skladatelja, ki je v svojih koreninah zasidran
v tradiciji poznega 18. stoletja) je potrebno loke upoštevati,
saj loki pomenijo fraziranje, fraziranje pa je glasbeni izraz.
Če poslušamo standard današnjih izvedb, brez dvoma
ugotovimo, da lokov ne upoštevamo niti približno dosledno,
raje igramo vse vezano in s harmonskim pedalom. Igranje

Na primeru 6 vidimo, kako je redaktor v odsotnosti zaupanja v skladateljevo lastno muzikalno idejo dodal črtkano
napisane loke, ki ustvarjajo konstantni legato. Beethovnova
uporaba lokov na tem mestu je, to si moramo priznati, dokaj
nerazumljiva, kar pa ne pomeni, da ni vredna vsaj poizkusa.

PORTATO

PRIMER 7
PRIMER 6
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STACCATO – PIKE, KAJLE, ZAREZE,
ČRTICE IN NAKLJUČNI ZMAZKI
Staccato povzroča raziskovalcem Beethovna daleč največ
sivih las – skladatelj v rokopisih uporablja tri oznake za staccato: piko, zarezo (kratko navpično črtico) in kajlo (podolgovati trikotnik, ki kaže navzdol). V svojem impulzivnem in
pogosto nečitljivem načinu čečkanja s peresom po papirju,
pa je do te mere nedosleden, da je večina redaktorjev obupala
nad dešifriranjem in so v znak kapitulacije vse vrste staccata
poenotili in jih v svoje izdaje zapisali kot pike.
Skladatelji 18. stoletja so pisali s ptičjimi peresi in ko se je
pero zmehčalo, so imeli takoj težave pri natančnem zapisovanju majhnih simbolov. Tako so pike postajale razpotegnjene in so prehajale v črtice, črtice so se debelile in prehajale v
kajle, vse skupaj pa je dostikrat prehajalo v nečitljive zmazke.
Pri Beethovnu predstavlja dodatno zagato uporaba različnih
simbolov na analognih mestih.
Newman (1971, 139) v svoji razpravi sicer ugotavlja: »Trije standardni simboli za staccato – pika, zareza in kajla – se
vsi navezujejo na relativne stopnje staccata ali ločenosti …«
A v praksi se ta navidez logični princip ni nikoli implementiral, ker avtorji že v osnovni niso bili enotni, kaj simboli
pomenijo. C. Ph. E. Bach navaja, da se za kratke note uporabljajo bodisi pike bodisi zareze, vendar slednje odslovi, češ da
jih lahko hitro zamenjamo z številkami, ki označujejo prstni
red. Zato v svojih skladbah uporablja samo pike.
Tudi iz traktatov L. Mozarta in J. J. Quantza ne izvemo
kaj dosti za nas uporabnega o razliki treh oznak, saj govorita
o specifični praksi na pihalih in godalih v povezavi z načinom uporabe loka. Georg Joseph Vogler v traktatu iz 1778
navaja, da so note s piko krajše kot note z zarezo. D. G. Türk
enači pike in zareze, sicer omenja, da jih nekateri razlikujejo,
pri čemer je zareza krajša od pike, pravi pa tudi, da kratkost
note pogojuje bolj sam karakter skladbe in tempo.
M. Clementi leta 1801 piše, da obstajajo občutne razlike, v kolikor je skladatelj dosleden pri zapisu, vendar ima
obraten princip kot Vogler in podoben kot Türk: zareze so
najkrajše, sledijo pike, pike pod lokom in na koncu pravi legato pod lokom.
Friedrich Starke poskuša leta 1819 zelo natančno pojasniti svoje videnje, saj zapiše, da zareza četrtinko skrajša za ¾,
pika za ½, portato pa za ¼, kar se nekako ujema z navajanjem
Clementija in domnevo Newmana.
Na drugi strani imamo Czernyja, ki je v četrtem zvezku
svoje velike Klavirske šole op. 500 z naslovom O pravilni interpretaciji vseh Beethovnovih del za klavir, zapustil ogromno
uporabnih informacij, razlik med oznakami za staccato pri
izvedbi Beethovna pa sploh ne omenja. In za dobro mero še

slavni pianist in Mozartov učenec Johann Nepomuk Hummel, ki je mnenja, da ni nobene razlike med oznakami.
Beethoven je bil pri oznakah za staccato celotno svojo
ustvarjalno kariero dosledno nedosleden, ves čas je uporabljal
več oznak, kot vse kaže pa nikdar ni izrecno pojasnil, kakšno
razliko v artikulaciji so zanj pomenile. V modernejših edicijah, kjer so redaktorji ugriznili v kislo jabolko in poskusili
uporabiti dve različni oznaki (kajlo in piko), prva najverjetneje pomeni krajšo noto kot slednja. Stvar se še dodatno
zaplete, če k temu dodamo opažanje, da Beethoven simbole
za staccato včasih uporablja kot simbole za akcent.

PUNKTIRAN RITEM
Za razliko od oznak za staccato so si viri pri izvedbi punktiranega ritma enotni. Quantz je imel očitno zelo občutljivo
uho za napačno izvedbo punktiranega ritma, saj je v svojem
traktatu v dveh poglavjih pojasnil isto stvar. V poglavju o
glasbenih simbolih pravi, da je kratka nota v punktiranem
ritmu vedno izjemno kratka, govori celo o štiriinšestdesetinki, ne glede na to, kako je notirana in ne glede na tempo
skladbe. (Quantz, 1985, 67)
V poglavju o igranju allegra še enkrat pojasnjuje: »Note
s piko držimo dlje, sledeče note pa izvedemo na živahen način.« (Quantz, 1985, 133)
C. Ph. E. Bach ima enako mnenje (1949, 157): »Kratke
note, ki sledijo notam s piko so vedno izvedene krajše, kot
je njihova notirana vrednost.« Enako velja za obratni ritem,
imenovan tudi langobardski: »Kratke note, kadar stojijo pred
notami s piko, ravno tako zaigramo hitreje od njihove notirane vrednosti.«
Tudi L. Mozart (1985, 41-42) dvakrat pojasnjuje pravilno izvedbo punktiranega ritma, prvič na primeru Adagia:
»Na primer, če bi na tem mestu noto s piko držali tako dolgo,
kot je njena običajna vrednost, bi to zvenelo zelo lenobno in
zaspano. V takšnih primerih morajo biti note s piko izdržane
nekoliko dlje, dodaten čas, ki ga s tem pridobijo, mora biti
tako rekoč ukraden kratki noti, ki sledi.« In drugič, kjer iz
primera počasnega stavka preide na generalno ugotovitev:
»Nota s piko bi morala biti pravzaprav izdržana dlje, kot je
zapisana, na vseh mestih. To ne služi samo živahnejši izvedbi,
ampak preprečuje tudi hitenje – to skoraj univerzalno napako …«
Türk v klavirski šoli iz 1789 razmišlja nekoliko dlje:
»Punktirane note še posebno zahtevajo – glede na okoliščine
– zelo spremenljiv tretma, ne samo z ozirom na porazdelitev
ampak tudi glede na težji ali lažji karakter izvedbe. Namreč,
note s piko ponavadi držimo dlje.« (Türk v Rosenblum,
1991, 299)
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Foto: Tiberiu Marta

Besedilo: Melanija Markovič

Ciril Cvetko

Pianist, dirigent, skladatelj, publicist, interpret,
umetniški vodja, pedagog (8. 1. 1920 – 18. 1. 1999)
V lanskem letu bi svoj 100. jubilej praznoval Ciril
Cvetko, ki se je v zgodovino 20. stoletja vpisal
predvsem kot dirigent in umetniški vodja ljubljanske
opere. Vendar njegovo umetniško udejstvovanje
sega mnogo širše. Najprej pianist in organist, potem
vodja in dirigent raznovrstnih zborovskih zasedb
in orkestrov, skladatelj, pedagog ter nenazadnje tudi
publicist, ki je poskrbel, da imena nekaterih pomembnih
slovenskih poustvarjalcev ne bodo nikoli šla v pozabo.
Mogočen zven glasbe je Cirila prevzel že kot majhnega otroka, ko je med muziciranjem svojih staršev, učiteljev v
Vučji vasi v Prlekiji, zlezel pod klavir in vsrkaval njegov veličasten zvok. V njihovem šolskem stanovanju je imela glasba
pomembno vlogo. Cirilov starejši brat Dragotin Cvetko, ki
ga danes smatramo za očeta institucionalne muzikologije
na slovenskem, v svojih spominih piše o tem, kako so se pri
njih zbirali glasbeniki, med katerimi je bil tudi skladatelj s
sosednjega Veržeja, Slavko Osterc, in muzicirali skupaj z njihovimi starši. Ko je bilo Cirilu šest let, ga je oče začel učiti
klavir in violino, po selitvi družine v Maribor pa se je začel
učiti klavir pri takrat zelo priznani mariborski učiteljici, drugače Ljutomerčanki, Minki Zacherl. Pri desetih letih je začel
obiskovati 1. razred mariborske Klasične gimnazije. Tam je
skladatelj Karol Pahor, ki je bil njegov pevski pedagog, prepoznal njegov talent in ga, kot pravi Ciril, »začel uvajati v nastopanje«. Kmalu je začel orglati pri šolskih svetih mašah in
ustanovil dekliški komorni zbor, kasneje pa tudi Gimnazijski
salonski orkester, ki ga je uspel razširiti celo v veliki simfonični orkester. Pri vsega štirinajstih letih, v letu 1934, ga je
dirigent Lojze Herzog povabil, da prevzame vlogo pianista
v Mariborski operi. Ciril je igral na klavir predvsem v takrat
izjemno popularnih operetah, med katerimi sta bila tudi Ples
v Savoyu madžarskega skladatelja Paula Abrahama in Cigan
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baron Johanna Straussa mlajšega. Tako je ob večerih igral na
klavir v predstavah, ob nedeljah zjutraj pa orglal pri šolskih
mašah. Da je bil tudi spreten improvizator, kaže dejstvo, da je
med mašami začel preludirati na operetne napeve, ki so mu
odzvanjali v glavi od večerne predstave. S tem si je nedvomno
pridobil veliko simpatij med kolegi, a si je po drugi strani
nakopal na glavo obilo težav z župnikom in bil zaradi tega
skoraj izključen iz šole.
Ciril je, podobno kot Dragotin, svoje življenje posvetil
glasbi, a ne toliko skozi teoretično-raziskovalno, se pravi muzikološko prizmo, ki je bila Dragotinovo področje, temveč
bolj v ustvarjalni in predvsem v poustvarjalni smeri.

Slika 1: Družina Cvetko pred svojim stanovanjem v Vučji vasi
(1923). Na fotografiji so (z leve proti desni) bratje Dragotin,
Vladimir, Franc, Anton, Radovan, (spredaj) sestra Martina, mati
Alojzija, v njenem naročju Ciril in zraven oče Fran. Foto: arhiv
družine Ros

Po Beethovnu

izvajali zgolj mehanično. Spominja se ga kot zelo močnega,
a obenem skromnega človeka, ki se ni nikoli izpostavljal in
je bil vsem »tovariš« v pravem pomenu besede.

Slika 2: Ciril Cvetko. Foto: osebni arhiv Igorja Cvetka

Po maturi, jeseni 1938, je odšel v Ljubljano, kjer se je
vzporedno ob študiju prava kot nadobudni pianist na ljubljanskem Državnem konservatoriju – Glasbeni akademiji vpisal
na kar tri smeri: klavir (M. Lipovšek), kompozicijo (S. Osterc,
L. M. Škerjanc) in dirigiranje (D. Švara). Študij kompozicije
je končal, ko se je leta 1943 vrnil iz internacije, in nato po
vojni, leta 1948, končal še dirigiranje, ki ga je kasneje dodatno
izpopolnjeval s študijem na konservatorijih v Pragi in Parizu.
V času druge svetovne vojne je bil maja 1942 interniran
v Gonars, kjer je vodil zbor jetnikov in zanj pisal priredbe.
Septembra 1943 je odšel v partizane in deloval na osvobojenem ozemlju v Beli krajini, kjer se je vključil v delovanje kulturniških skupin ter takoj začel formirati zbor. Ko
so leta 1944 ustanovili Slovensko narodno gledališče na
osvobojenem ozemlju v Črnomlju, je z igralci ustanovil komorni zbor. Najbolj ambiciozen projekt, ki jim ga je uspelo
izvesti po tem, ko so dobili na razpolago klavir, je bila kantata Zlata kanglica, ki jo je na besedilo Otona Zupančiča
napisal Anton Schwab. S to kantato so gostovali po vsem
osvobojenem ozemlju, kjerkoli so imeli klavir. Pri klavirju
jih je spremljal Cirilov brat Dragotin. Ena izmed udeleženk igralskega studia, ki je pela tudi v komornem zboru,
je bila danes priznana gledališka in filmska igralka Ivanka
Mežan. Tej je Ciril ostal v spominu kot neizmerno potrpežljiv učitelj, ki je znal iz zborčka, ki ga je sestavljalo 5 do 6
pevcev, zvabiti pravo glasbo in jim ni pustil, da bi skladbe

Ciril Cvetko je v NOB pisal domoljubna in revolucionarna glasbena dela, priredbe ljudskih pesmi za harmoniko,
ki je bila dolgo edini inštrument, ki so ga imeli na voljo, mešane, moške, ženske in mladinske zbore, samospeve, skladbe za manjše inštrumentalne zasedbe ter glasbo za scenska
dela. Skratka pisal je skladbe za vse razpoložljive zasedbe.
Nastopal je kot pianist in harmonikar, prav tako je znano, da
je priložnostno igral orgle po bližnjih cerkvah, zlasti v času
velikih cerkvenih praznikov.
Po vojni pa vse do upokojitve v začetku osemdesetih let
20. stoletja je vodil najpomembnejše glasbene ustanove v
Sloveniji. Med leti 1945–47 je bil vodja glasbenega oddelka
Radia Ljubljana, kjer je ustanovil in potem vodil Komorni
zbor. Menil je, da je njegova prva dolžnost omogočiti izvedbe
najboljših del napisanih v času boja. Ta dela je izvedel z zborom in vsa so bila posneta na radiu, a žal na mehke vinilne
plošče, ki se tekom časa niso ohranile.
Med leti 1947–51 je bil umetniški direktor Triglav filma,
kjer je bil zadolžen za originalno filmsko produkcijo. Napisal
je glasbo za film Svet na Kajžarju (1952), za kratke dokumentarne filme Kurentovanje (1949), Oton Zupančič (1950)
in Zima mora umreti (1954), bil je avtor uvodnih špic za

Slika 3: Ciril Cvetko. Foto: Arhiv RS
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Besedilo: Aleksandra Pavlovič

Intervju: Sijavuš Gadžijev
Pianist in pedagog, večni iskalec

Sijavuš Gadžijev se je rodil v Azerbajdžanu. Svoje
glasbeno izobraževanje je začel na klavirskem oddelku
Posebne glasbene šole za izjemno nadarjene otroke.
Študij klavirja in kompozicije je nadaljeval na
Konservatoriju Petra Iljiča Čajkovskega v Moskvi.
Po koncu študija je prevzel mesto profesorja na
Posebni glasbeni šoli za izjemno nadarjene otroke na
Moskovskem konservatoriju, kjer je poučeval do leta
1994. V tem času je vzgojil številne pianiste, ki so se
uveljavili na velikih mednarodnih tekmovanjih.
Kot solist je s samostojnimi recitali nastopal po Sovjetski zvezi in Evropi, kot komorni glasbenik pa nastopa v Ljubljanskem
klavirskem triu.
Prof. Gadžijev je vodil seminarje in mojstrske tečaje za
profesorje v Los Angelesu, Kaliforniji, Budimpešti, Dorthmundu, Beogradu, Zagrebu, v Dubrovniku in na konservatorijih v
Italiji.
Od leta 1994 živi in deluje v Italiji in Sloveniji. Od leta
2001 poučuje klavir na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. V dvaindvajsetih letih delovanja v Sloveniji je vzgojil
vrsto uspešnih pianistov, ki so na tekmovanjih osvajali najvišja mesta. Med največje uspehe štejejo: pet 1. mest in 1. nagrad
na mednarodnih tekmovanjih ter tri 1. mesta in 1. nagrade na
TEMSIGU. Številni njegovi učenci zelo uspešno delujejo kot
koncertanti in pedagogi, veliko med njimi pa jih še nadaljuje
študij klavirja na umetniških akademijah doma in po svetu. Pet
izmed njih je za študijske uspehe na srednji šoli prejelo Škerjančevo nagrado.
Sijavuš Gadžijev je redni član žirij na različnih pomembnih
mednarodnih tekmovanjih in umetniški vodja mednarodnega
tekmovanja Giuliana Pecarja v Gorici, ki poteka redno že vrsto
let, začenši z letom 2001.
Je prejemnik nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter
izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri
uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.
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Delo in uspehi Sijavuša Gadžijeva so slovensko klavirsko
šolo dvignili na zavidljivo raven ter s tem močno pripomogli k
njenemu ugledu in prepoznavnosti.

Sijavuš Gadžijev

Mi rečemo: »Tekst je nekaj, kar beremo«. Predlagam vam
drugo pot: »Tekst je nekaj, s pomočjo česar lahko razberemo
nekaj čisto drugega ...«
(Merab Mamardašvili: Psihološka topologija poti, lekcije
o Proustu)
Spomini se zmešajo kot barve v pralnem stroju, kadar
vanj v naglici natlačiš preveč perila, ga ne ločiš po barvah in
se vse obarva. En spomin obarva drugega, vse skupaj obarvajo sanje in ti ne veš več, kaj je bilo res in kaj si sanjal ...
Nekako kot v sanjah se zdi. Skoraj trideset let je minilo,
odkar sem kot otrok sedela v dvorani v Trstu in skrita za stebrom poslušala mlade oz. zelo mlade pianiste iz razreda takratnega profesorja Posebne glasbene šole pri Moskovskem

Pedagoški pogledi

konzervatoriju - Sijavuša Gadžijeva. Takšnih pianistov pri
nas takrat ni bilo. Bili so kot nekakšni grški bogovi, ki so se
za nas spustili z glasbenega Olimpa ...
Nihče si ne bi mislil (jaz pa še najmanj), da bo le nekaj let za tem ta profesor z »Olimpa« učil pri nas in da se
bom nenadoma znašla v njegovem razredu tudi jaz (te naše
mame so pravi božji čudež, nam pa se je kot otrokom zdelo,
da je vse kar samoumevno ...). Njegov strog, a vedno očetovski in iskren odnos me je zaznamoval vse do danes, zato se
pri najinem pogovoru nisva obotavljala, stekel je enostavno.
Kot glasba, ki je ne začneš, ampak se samo vključiš vanjo.
Glasbenik, v našem primeru pianist, ni le glasbenik, temveč
tudi mislec, večni iskalec. Tako kot glasbenik ne more brez
harmonije in kontrapunkta, mislec ne more brez zgodovine,
umetnosti, poezije ...

Vse teče in vse se spreminja.
Moje misli se neprestano spreminjajo.
Moje občutenje glasbe je vedno
drugačno, kljub dolgim letom
pedagoškega dela, včasih se spreminja
iz dneva v dan ... Mislim, da
dokler je tako, bom lahko še učil.
V trenutku, ko mi bo »vse jasno«,
pomeni, da bom vsega sit ...
Ko se ozrete na svoje bogato glasbenopedagoško potovanje, katere misli in
občutki vam prvi privrejo na dan?
Vse teče in vse se spreminja. Moje misli se neprestano
spreminjajo. Moje občutenje glasbe je vedno drugačno, kljub
dolgim letom pedagoškega dela, včasih se spreminja iz dneva v dan ... Mislim, da dokler je tako, bom lahko še učil. V
trenutku, ko mi bo »vse jasno«, pomeni, da bom vsega sit ...

Kako se je začelo? Kje, kdaj so preskočile prve
iskrice, ki so vas navdušile za glasbo, za klavir?
Kakšno vlogo so pri tem imeli vaši najbližji? Kdaj
ste dojeli, da bo glasba vaša profesionalna izbira?

Rodil sem se v Bakuju. Moja starša nista bila glasbenika.
Oče je bil inženir, mama je bila profesorica književnosti na
gimnaziji, vendar je bilo veliko naših sorodnikov glasbenikov.
Doma nismo imeli inštrumenta, a jaz sem verjel, da bom zagotovo igral klavir. Hodili smo v »klub«, kjer so imeli pianino
in jaz sem »igral«.

Torej ste se že učili?
Ne. Jaz sem enostavno »nekaj« igral. Mama je to opazila
in očitno imela posluh za moja nagnjenja. Seveda sem se zelo
kmalu začel tudi resno učiti klavir. Moj prvi pianino mi je
kupil dedek iz Rostova na Donu, kjer je bila tovarna inštrumentov. Živo se spominjam tega pomembnega trenutka in
mojega prvega pianina »Rosdon«.

Kateri so bili v vaši najpomembnejši
učitelji? Kaj ste se od njih naučili? V čem
so se razlikovali od učiteljev danes?
Mojih učiteljev je bilo veliko in vseh se dobro spomnim ...
a v času študija me je najbolj zaznamoval Boris Jakovljevič
Zemljansky (pianist in pedagog na Državnem konservatoriju v Moskvi, asistent Leva Nikolajeviča Oborina). On je imel
po moje vse, kar naj bi imel idealen akademski pedagog. Bil
je pravi umetnik. Študentom je odkrival svet resnične umetnosti. Lahko bi rekel, da je bil nekakšen pedagog-režiser:
prišel si k njemu in on je, kot režiser - skrbno, plast za plastjo, odkrival tvojo osebnost in iskal, vse dokler ni prišel do
dragocenega zaklada, ki se je skrival za vsemi temi plastmi.
Tako je iz zornega kota režiserja, ki vidi vse igralce in vse
elemente v predstavi, analiziral tudi glasbena dela. Profesor
Zemljansky je imel čisto poseben odnos do tona, izhajal je iz
ideje, da je klavir del pianista kot nekakšen podaljšek pianistovega telesa, duše, kjer se misel-zamisel enostavno prenese
skozi prste v inštrument ... Kasneje, ko sem začel poučevati,
pa me je najbolj zaznamovala profesorica Anaida Stepanovna Sumbatjan, ki me je tudi zelo podpirala in prof. Jevgenij
Mihajlovič Timakin. Od njiju sem se kot mlad in še takrat
neizkušen pedagog največ naučil.
Anaida Stepanovna Sumbatjan je bila izjemno modra,
resnično navdahnjena, predstavnica nekih drugih časov, poznala je Anno Ahmatovo, Majakovskega, prijateljevala s Svjatoslavom Richterjem in njegovo ženo Nino Dorliak. Nekako
me je izmed mladih pedagogov posebno vzljubila. Mislim, da
sva se na prvi pogled karakterno zelo ujela. To se v življenju
včasih zgodi.
Jevgenij Mihajlovič Timakin pa je imel res izjemno metodo dela in izredno jasnost misli v vsem. V mladosti sem
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VESELI PRSTKI

Veseli prstki

Projekt Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA
in Japan Piano Centra
Projekt VESELI PRSTKI je namenjen najmlajšim,
nadpovprečno nadarjenim pianistom, ki jih je
prevzel svet klavirske glasbe in se že uspešno
izražajo s svojim izbranim inštrumentom. S
projektom jih želimo vzpodbuditi, podpreti ter
omogočiti, da bi imeli možnost vadenja na kvalitetnih
inštrumentih, saj vemo, da le takšno vadenje
omogoča optimalen razvoj najvišjih potencialov.

S tem se pridružujemo mnogim, ki v teh časih pomagajo reševati perečo družbeno problematiko – pomanjkanje
sredstev za mlade in perspektivne otroke. Širši družbi želimo
približati in predstaviti razvoj ter delo mladih talentov, ki si z
učenjem glasbe plemenitijo svojo osebnost in so neprecenljiv
doprinos k razvoju celotne družbe.
Pri letošnjem snovanju projekta nam je pomagala tudi
mlada ilustratorka Hana Nekrep, ki je poskrbela za otroško
razigranost njegove vizualne podobe.

V ta namen bomo vsako leto izbrali tri nadpovprečno
nadarjene pianiste v starosti do 9 let, ki bodo za obdobje
do 6 let prejeli v uporabo pianino znamke Yamaha, na
katerem bodo lahko kvalitetno nadaljevali svoj ustvarjalni
razvoj. Nagrada bo vključevala tudi vsakoletno uglaševanje
inštrumenta in njegovo vzdrževanje.

Projekt bomo prvič izvedli v maju 2022. Vabimo vse
državne in zasebne glasbene šole, da izberejo in na razpis
prijavijo največ tri talentirane kandidate stare do 9 let, ki
naj se predstavijo s programom dolžine od 4 do 5 minut. V
obsegu dane minutaže je obvezno izvesti eno izmed skladb
objavljenih v letošnji številki revije Virkla: gre za 11 novitet
za otroke, ki jih je na naše povabilo z odprtim srcem prispevalo 11 slovenskih skladateljev.
Za izbor finalistov in prejemnikov nagrade bo poskrbela strokovna komisija v sestavi 9. članov Izvršnega odbora
Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA. Predstavitev kandidatov bo trajala tri dni. Na koncu vsakega dne
bo izbranih 6 finalistov, kar pomeni, da se bo v ožji krog
finalistov skupno uvrstilo 18 kandidatov. Ti bodo nastopili
na finalnem koncert, ki se bo odvil prvo soboto po koncu
predstavitve vseh kandidatov. Ob zaključku koncerta bodo
objavljena imena treh nagrajencev. Dogodek bo podprt z
javnimi mediji.

RAZPIS PROJEKTA VESELI PRSTKI – maj 2022 je
objavljen na spletnih straneh
www.epta.si, www.japanpianocenter.com.
Rok za prijavo je 1. april 2022.
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Virkla >> Predstavitev avtorjev

Predstavitev avtorjev:
Î dr. sc. Ivana Franceschi, profesorica klavirja
na glasbenem oddelku Umetniške akademije
Univerze v Splitu in doktorantka Fakultete za
humanistične in družboslovne vede v Splitu;
prejemnica številnih nagrad in aktivna glasbenica
Î izr. prof. Miha Haas, akad. glasb. pianist, prof.
klavirja, zaposlen na Akademiji za glasbo v
Ljubljani
Î Dominik Jakšič, skladatelj, dirigent, pianist,
pedagog in glasbeni pisec. Njegove skladbe
so bile izvajane v več državah, opus pa obsega
komorna, klavirska, zborovska in orkestralna dela
ter scensko glasbo.
Î Andreja Konjedic, akad. glasb. pianistka,
oboistka, profesorica klavirja, oboe in
korepetitorica na GŠ Nova Gorica, vaditeljica
Qi gong-a in Tai chi-ja
Î Nevenka Leban Orešič, akad. glasb. pianistka,
muzikologinja, glasbena urednica na Radiu
Ljubljana; koncertira doma in v tujini, posnela
tri CD plošče z deli iz svetovne in slovenske
klavirske literature; aktivna v Društvu glasbenih
umetnikov (DGUS), v DKPS-Epta, kjer je
vrsto let vodila cikel Pianissimo; dolgoletna
članica Slovenskega mednarodnega združenja
žensk (SILA), kjer je aktivna na področju
glasbene kulture; častna konzulka Litve v
Sloveniji z veleposlaništvom na Dunaju; članica
Slovenskega konzularnega zbora.
Î Melanija Markovič, uni. dipl. muzikologinja
in profesorica filozofije, pevka v opernem in
koncertnem zboru SNG Maribor.
Î Nelfi Paliska, akademski glasbenik pianist,
korepetitor, zaposlen na Glasbeni šoli Koper
Î Aleksandra Pavlovič, koncertna pianistka,
klavirska pedagoginja, korepetitorka,
predavateljica, prevajalka, publicistka, uči v
Glasbenem ateljeju Tartini v Ljubljani.
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Î asist. dr. Ilonka Pucihar, akademska
glasbenica pianistka, profesorica klavirja,
doktorirala je na temo vključevanja
improvizacije v pouk klavirja; somatska
gibalna pedagoginja po pristopu BodyMind Centering in ima pedagoško
diplomo Willems; veliko je nastopala
v komornih zasedbah (članica tria
Clavimerata); poučuje klavir na Glasbeni
šoli Vrhnika, kot asistentka predava
Specialno didaktiko in Pedagoško prakso
1 na Akademiji za glasbo v Ljubljani,
vodi glasbenopedagoške, pianistične,
somatske in zvočne delavnice po
Sloveniji in tujini ter skupaj z možem
Jakom Puciharjem piše učbenike za klavir
z naslovom Moj prijatelj klavir.
Î Nena Rion, mag. akad. glasb. pianistka;
študij zaključila pri zasl. prof. Dubravki
Tomšič Srebotnjak na AG v Ljubljani l.
2017, magistrirala leta 2016 na Kraljevem
flamskem konservatoriju v Bruslju
v razredu dr. Daniela Blumethala in
pridobila naziv Master in Muziek; od leta
2016 zaposlena na Umetniški gimnaziji
Koper, kjer korepetira in poučuje.
Î Vita Sonjak in Lan Sonjak, sestra
in brat, študentka na Univerzi na
Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju,
smer fizioterapija in dijak na Gimnaziji
Šiška, sta avtorja raziskovalne naloge,
ki je bila narejena v okviru gibanja
mladih raziskovalcev pod mentorstvom
profesoric Melite Estigarribia Villasanti
in Mije Novak, prof. in je na državnem
tekmovanju dosegla zlato priznanje in
prvo mesto.
Î Natalija Šimunović, zaposlena na
Glasbeni šoli Jesenice; doktorska
študentka Akademije za glasbo, Univerza
v Ljubljani, oddelek za glasbeno
pedagogiko, mentorica: dr. Katarina
Habe

Navodila avtorjem prispevkov

Glavno temo 10. številke bomo najavili aprila 2022 na spletni strani www.epta.si

PRISPEVKI SLIKOVNO IN GRAFIČNO GRADIVO
Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil
Word) pošljite po e-pošti (virkla.epta@gmail.com).
Ime dokumenta naj se začne z vašim priimkom
in prvima besedama naslova članka. Napotke in
želje za postavitev in tehnično ureditev prispevka
označite v istem dokumentu.
Rok za oddajo prispevkov je 1. september 2022!

OBSEG BESEDILA
Besedilo naj obsega med 1500 in 3000 besed.
Prispevki, ki izražajo osebni pogled/mnenje avtorja
prispevka na določeno temo, so lahko tudi krajši.

Slikovno in grafično gradivo (preglednice,
grafični prikazi, slike, notno gradivo, fotografije)
priložite prispevku kot samostojne dokumente
(v izvirnih formatih .jpg .png ...) in v glavnem
dokumentu (članku) označite, kam spadajo.
Podnapisi k fotografijam, skicam ipd. naj bodo
vključeni v glavno besedilo. Fotografije naj bodo
v visoki ločljivosti primerni za tisk. S prispevkom
pošljite tudi vašo digitalno portretno fotografijo.
Za objavo vseh fotografij morate posredovati
uredništvu Virkle ime avtorja fotografije in njegovo
dovoljenje za objavo.

Dejavnosti EPTE v 2021/22
43. MEDNARODNA
EPTA KONFERENCA

Guimarães, Portugalska / 1.–4. september 2022
Tema: Piano Teaching and Performing after the Pandemic

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA skupaj z glasbenimi šolami
po Sloveniji že od leta 2000 z velikim entuziazmom organizira klavirski cikel
Pianissimo. Namenjen je mladim pianistom, ki so že diplomirali, in prvonagrajencem državnega tekmovanja
TEMSIG. Ponuja jim možnost pridobivanja dragocenih koncertantih izkušenj in uveljavljanja v širšem okolju.
V Pianissimu 2021/2022 se bodo predstavili Adam Kamplet in Klavirski duo: Manca Kermelj Kuzman, Una
Bajić. Dodatne informacije: Dejan Jakšič, organizator cikla Pianissimo, 041 73 73 28, pianist.dejan@gmail.com

CIKLUS PIANISSIMO

KLAVIRSKI DNEVI 2021
ČLANSTVO

12. in 13. november 2021, Portorož
Tema: Narava navdihuje, ob 250-letnici rojstva Ludwiga van Beethovna

Prijazno vabljeni v našo družbo! Pristopno izjavo najdete na www.epta.si pod razdelkom
»članstvo«. Članarina: 30 € (brezplačna za študente), velja za tekoče koledarsko leto. S
plačilom članarine omogočate nadaljnje delovanje in razvoj Društva klavirskih pedagogov
Slovenije – EPTA. Vsi redni člani prejemajo en izvod revije VirKLA letno, so deležni
brezplačnega vstopa na Klavirske dneve in prejemajo redna obvestila o aktualnem dogajanju.

Tajništvo:

 tajnistvo@epta.si

 040 720 203, Suzana Zorko

Uredništvo Virkla:

 virkla.epta@gmail.com

 www.epta.si /  Epta Slovenia

