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Albánie je země, kde dochází ke splývání západní a východní kultury.
Tato charakteristika se projevila ve všech oblastech albánského umění. Klavír se v této
zemi objevil až na konci 19. století a do šedesátých let 20. století byl hlavně
doprovázejícím nástrojem. Díky otevření tiranské konzervatoře se klavír stal koncertním
nástrojem a v sedmdesátých letech téhož století se stal velmi oblíbeným. Nejvýznamnějším
obdobím, co se týká albánské klavírní literatury, je období komunismu. Proto je tomuto
období věnována velká část této diplomové práce, která se snaží obecně představit
albánské umění se zaměřením na klavír. Kvůli limitovanému rozsahu této diplomové práce
je zde uvedena pouze obecná představa o albánském hudebním zázemí a analýza jen
několika reprezentativních klavírních skladeb.
V první kapitole je představena Albánie jako země, o které se kvůli politické
uzavřenosti se světem během komunistického režimu neví téměř nic. V této kapitole jsou
informace nejen o obecných albánských dějinách, ale i o albánském kulturním zázemí.
Informace jsou velmi stručné a zaměřené jen na podstatné údaje, které v průběhu let
ovlivňovaly albánské umění. Hovoří se o dnešní Albánii a jejím místě v Evropě.
Druhá kapitola představuje albánský folklor. Albánské folklorní hudbě bylo potřeba
věnovat celou kapitolu vzhledem k zásadní roli folkloru ve vývoji albánské klasické
hudby. Folklor nejenom ovlivnil albánskou hudbu, ale často byla folklorní hudba přímo
přepisovaná pro klasické nástroje. Role folkloru je v Albánii stále velmi významná a jeho
vliv je cítit i v albánské moderní klasické hudbě.
Ve třetí kapitole je popsaná albánská klasická hudba a pozice klavíru v různých
obdobích albánských dějin. Dějiny albánské klasické hudby jsou rozdělené do období, ve
kterých byla albánská klasická hudba ovlivněna např. politickou situací. Zároveň je v této
kapitole analýza některých reprezentativních albánských klavírních skladeb, jsou zde
představeni někteří významní albánští skladatelé, umělecké instituce a koncertní život
v Albánii do přelomu komunistického režimu a v počátku demokracie.
Čtvrtá kapitola se věnuje klavírnímu umění v dnešní době. V této kapitole je
popsán dnešní albánský umělecký život (festivaly, soutěže apod.) a někteří významní

moderní albánští skladatelé. Zároveň jsou v ní popsané dnešní albánské instituce umění a
současný systém albánského uměleckého školství.
V páté kapitole jsou uvedeny hlavní faktory, které ovlivnily moderní albánské
klavírní umění, a které přispěly k jeho dobrému postavení v evropské hudební kultuře.
Tyto faktory jsou tři: albánská folklorní hudba a její melodie, harmonie a rytmy; řízení
albánského umění státem během komunistického režimu; proniknutí nových klavírních
škol a hudebních kompozičních směrů do albánského klavírního umění v počátcích
demokracie.
Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři Albánii jako zemi, která prošla
v průběhu let velkým od Evropy odlišným vývojem, jenž se nemalou měrou odrazil i
v umění. Po přečtení této práce by si měl čtenář utvořit ucelený obraz o vývoji a
současném stavu albánského hudebního umění a o situacích v oblasti klavírního
interpretačního umění a výuky hudby.

SUMMARY
Albania is a country where western and eastern culture is naturally mixed. This
characteristic is notable in all kinds of Albanian art. The piano came to Albania at the end
of the nineteenth century and was till the sixties of the twentieth century mostly used as an
accompanying instrument. In 1962, thanks to the opening of the Conservatory of Tirana,
the piano became a concert instrument, and by the seventies it was considered a highly
preferred instrument in Albania. The Communist era can be esteemed as the most
important period for Albanian piano literature. Considering that the aim of this study is to
make an introduction to the Albanian music by focusing on piano music, a considerable
part of this diploma thesis deals with the Communist period of the Albanian history (1945 1990). Because of the word limit of this diploma thesis, only an overview to the Albanian
music and a general analysis of the Albanian piano literature is introduced.
The first chapter deals about the historical situation of Albania, which due to the
Communist isolation was almost completely an unknown country and it still is in certain
aspects. The beginning of the chapter makes an introduction to Albania and her position in
Europe nowadays. Later in the chapter, from the historical description of Albania, we pass
on to a cultural approach. The information is presented as briefly as possible, being limited
only to the main factors that influenced the classical music, mainly the piano music in
Albania.
The second chapter deals with the Albanian folkloric music. It was necessary to
write a whole chapter for this kind of music, considering that its influence is very strong in
the Albanian classical music. The Albanian folkloric music did not only influence the
classical works of the Albanian composers, but was even transcribed for classical
instruments, and its influence still affects the modern classical music in Albania.
The third chapter gives a picture of the Albanian classical music history. This
chapter identifies six historical periods that mostly affected Albanian classical music in
general and the piano music in particular. In addition, an analysis of representative piano
works, a general introduction to main Albanian composers, and a description of the artistic
life and main artistic institutions during each period are presented. The chapter ends with a
description of the Albanian classical music up to the fall of the Communist regime and the
beginnings of the Albanian democracy.

The fourth chapter concentrates on the Albanian piano music nowadays, presenting
a panoramic view of today’s Albanian musical activities, such as festivals, competitions,
concerts, and recitals. In addition, a description of the Albanian musical institutions and
today’s system of art schools is presented in detail.
This fifth chapter summarizes conclusions about the main factors that influenced
the modern pianistic art in Albania, by identifying what contributed in the establishment of
Albanian pianistic art values and what its place is in the European musical culture. Three
key factors are emphasized – folk music with its melody, harmony, and rhythmic patterns;
classical music with its historical itinerary during the communist regime; as well as
pianistic art as seen from an educational perspective through the introduction of new
schools of thought and new currents in classical music composition.
The purpose of this thesis is to provide the reader with information about the
historical developments of classical music in Albania, which were distinctively different
from parallel processes in the rest of Europe, as well as with a description of the factors
that had an impact on such developments.
After reading this diploma thesis, the reader will have created a general idea about
the current situation of the classical music environment, the culture of piano teaching, and
the interpretation of pianistic art in Albania.
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1. ALBÁNIE

1. 1 Albánie z geografického a politického hlediska
Albánie (albánsky: Shqipëri/Shqipëria) je středomořský stát v jihovýchodní Evropě
na Balkánském poloostrově. Oficiálním jménem je „Republika e Shqipërisë“ (Albánská
republika). Albánie sousedí s Černou Horou (na sever), s Kosovem (na severovýchodě),
s Makedonií (na východě) a s Řeckem (na jihovýchodě). Západní část Albánie leží na
pobřeží Jaderského moře, zatímco její jihozápadní část leží na pobřeží Jónského moře.
Albánie je nejbližší bod jižního Balkánu do Itálie (vzdálena 72 kilometrů přes Otrantský
průliv). Většinu země (77%) tvoří hory. Albánie se dělí na čtyři geografické části:
Albánské alpy (na sever od řeky Drin), střední horská oblast, jižní horská oblast a západní
nížina. Země je rozdělená na dvě části řekou Shkumbin. Tato řeka rozděluje zemi na dva
dialekty: „Geg“ na severu a „Tosk“ na jihu od řeky. Hlavní město je Tirana. V ní žije
přibližně 900 tisíc obyvatel a je finančním centrem země. Podle statistik roku 2009 žilo
v zemi 3 639 453 obyvatel. Albánie je poměrně homogenní země, kde 95 % obyvatel tvoří
Albánci 1. Je členem Organizace spojených národů (OSN), Severoatlantické aliance
(NATO), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Rady Evropy
a Světové obchodní organizace (WTO). 28. dubna 2009 formálně požádala o členství
v Evropské Unii 2. Albánie je země, kde splývá západní a východní kultura. Zemi
charakterizuje tolerance mezi náboženstvím (muslimské, pravoslavné, katolické a další),
vlastnost, která je často oceňovaná. Albánie je parlamentní demokracií. Reformy
a transformace trhu otevřely zemi zahraničním investicím, zejména co se týká rozvoje
energetického průmyslu a dopravní infrastruktury.

1

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html, 15. 02. 2010
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1. 2 Původ jména „Albánie“
Albánie se v originálním jazyce nazývá Shqipëri. Podle středověkých Řeků se
Albánie jmenovala Albaētia, Arbanētia. Podle posledních studií je původ jména Albánie
odvozen od slova Alb- , ilyrského slova, které znamená „bílý“. Ve 2. století př. n. l.
Polybius ve svém díle „Dějiny světa“ zmiňuje domorodý kmen, který se jmenoval Arbanon
a žil v dnešní střední Albánii. Populace, která tam žila, se jmenovala Albanoí a Arbanitai.
Další možnost pro vysvětlení původu toho jména pochází od Ilyrského kmenu,
který svou zemi nazýval Albani (podle Ptolemaia). Ptolemaius byl zeměpisec a astronom
z Alexandrie, který v roce 150 n. l. nakreslil mapu, která ukazuje město Albanopolis
(střední Albánie). Toto město se později nazývalo Albanon a Arbanon, ale není jisté, zda se
jedná o stejné město.
Roku 1079-1080 napsal byzantský historik Michal Attaliate knihu „Dějiny“,
v němž zmínil Albanoi jako účastníky povstání proti Konstantinopoli v roce 1043 pod
vládou vévody Dyrrahium. Během středověku Albánci nazývali svoji zemi Arbër nebo
Arbën (albánský překlad „ze zlata“) a obyvatelé se nazývali Arbëresh nebo Arbnesh.
Kolem 16. st. se vyvíjelo další jméno Shqipëria a obyvatelé se nazývali Shqipëtarë
(synové orlů). Název má původ v albánské legendě. Ta vypráví o chlapci, který chodil
10

lovit do hor. Jednoho dne uviděl krásnou velkou orlici, jež se zastavila na skále.
Přiblížil se a uviděl orlí hnízdo, do něhož orlice přinesla mrtvého hada, jenž měl sloužit
jako potrava pro mláďata. Orlice upustila hada a odletěla. Ale had nebyl mrtvý. Vztyčil se
a snažil se útočit na orlí mládě. Chlapec to uviděl, vzal luk a šípem zabil hada. Poté si vzal
malého orla s sebou domů. Najednou slyší strašný hluk a vidí, jak přilétá krásná velká
orlice a strašlivým hlasem skřehotá: „Proč jsi mi unesl dítě?“. „Tvůj malý už patří mně,
jelikož jsem ho zachránil před hadem, kterého jsi nezabila,“ říkal chlapec. „Vrať mi ho,“
řekla orlice, „a dám ti svou sílu. Budeš nepřemožitelný.“ Chlapec souhlasil a vrátil malého
orla. Z chlapce se stal velký a silný muž, nepřekonatelný lovec a nepřemožitelný bojovník.
Vždy se nad jeho hlavou vznášel orel, který mu pomáhal a ochraňoval ho. Z chlapce se
časem stal král a lid ho nazýval „Shqipëtar“, což znamená syn orla, a jeho země se nazvala
„Shqipëria“, což znamená „Země orlů“.
Orel je ve znaku Albánců již od středověku. Má se za to, že Skanderbeg3
(viz Dějiny Albánie, středověk) používal dvojhlavého orla jako znak spojení dvou
albánských dialektů (Gegë a Tosk) do jednoho těla čili do jednoho státu.

1. 3 Obecné dějiny Albánie
1. 3. 1 Pravěk
Ze spisů několika antických spisovatelů se můžeme dovědět o jistém předřeckém
obyvatelstvu Balkánu. Nazývali se Pelasgové a jejich hlavním městem byla Dodóna.
Město bylo jedno z nejvlivnějších království antiky a dlouhou dobu centrem říše Epirus.

3

Gjergj Kastrioti Skanderbeg (1405 – 1468) je významná postava v albánských dějinách. Byl nazýván

Skanderbeg (turecky Arnavutlu İskender), což znamená Alexander Albánský. Byl znám i jako Drak
z Albánie. Dokázal spojit všechna albánská knížectví v boji proti Turkům. Zlepšil vztahy mezi Albánií
a papežskými státy. Tehdejším papežem byl nazván „Ochráncem křesťanství“. Jeho role v zastavení okupace
Itálie Tureckou říši je uznávaná i dnešními historiky. Jeho vlajka je oficiálním vlajkou dnešní Albánie.
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Dodona byla poutním místem Řeků. V ní se nacházela nejstarší věštírna antiky, asi
o 2500 let starší než věštírna v Delfách.
Otázka přesného původů Albánců je mezi etnology stále aktuální. Jelikož
neexistuje legenda o příchodu Albánců na Balkán, lze tento příchod datovat pouze
přibližně.
Oblast dnešní Albánie byla obydlená od prehistorických dob. V antice tam žili
Ilyrské kmeny. Většina dnešních historiků tvrdí, že právě oni jsou předchůdci dnešních
Albánců.
Znovuobjevení antických měst v Albánii je spojeno s Françisem Pousquevillem,
který byl francouzský velvyslanec, a Martinem Leakem, agentem ve dvoře Aliho Pashy.
Od roku 1924 do 1938 francouzská expedice objevila velmi důležité ruiny a Len Rey
(vedoucí expedice) publikoval výsledky v „Cahiers d'Archéologie, d'art et d'Histoire en
Albanie et dans les Balkans“(Archeologické poznámky, umění a dějiny Albánie na
Balkánu). Do dnešní doby byly objeveny ruiny ze všech období, od doby kamenné až po
moderní křesťanskou éru.

1. 3. 2 Antika
V antickém Albánském území sídlili hlavně Ilyrové, Brigové, Kaonové (řecký
kmen) a Frygické kmeny. Současně s řeckými koloniemi se politicky vyvíjely i Ilyrské
kmeny. Na začátku se formovaly v malé spojenectví a následně ve větší a silné království
pod vládou schopných vůdců, jako např. Bardyllis, Grabos, Teuta, Gentius atd.
Ilyrské kmeny, které sídlily v oblasti dnešní Albánie, byly: Taulant, Partin, Arbër,
Kavi. Enkelej a další. Ilyrská samostatnost skončila okupací Římem roku 168 př.n.l.
(poslední králem byl Gentius).
Když se v roce 395 n.l. Řím rozdělil na východní a západní, oblast dnešní Albánie
se stala součástí Byzantské říše. Na počátku první dekády pod nadvládou Byzantské říše
(do roku 461) se oblast stala místem devastace Vizigótů, Hunů a Ostrogótů. Po jejich
odchodu se objevily Slovanské kmeny, které okupovaly severní část Balkánu a asimilovaly
místní obyvatelstvo. Neasimilované části (oblast dnešní Albánie) zůstaly pod Byzantskou
nebo Bulharskou korunou do 9. st., kdy Turecká říše začala napadat Balkán.
12

Konstantinopole byla obsazena roku 1453 a do roku 1460 většina částí Byzantské říše byla
zcela pod tureckou nadvládou.

1. 3. 3 Středověk
Ve středověku se jméno Arbëria používala jako název pro oblast, kam
v současnosti patří i dnešní Albánie. Počátkem 14. století rozšířili Turci svou říši, která se
nyní rozšířila od Malé Asie až po Balkán. Od 15. století byl téměř celý Balkán, až na
malou přímořskou část Albánie, pod nadvládou Turecké říše. Albánskou rezistenci proti
Turkům uznávala celá křesťanská Evropa. Albánie se stala symbolem odboje proti
Turkům, za to byla z jejich strany neustále ničena válkami. Nejúspěšnější rezistence,
vedená Jiřím Kastriotem (albánský, Gjergj Kastrioti), zvaném Skanderbeg (turecky
Arnavutlu İskender), což znamená Alexander Albánský, byla od roku 1443 do roku 1468.
Skanderbeg uznával katolickou víru a vyhlásil svatou válku proti Turkům. Třikrát byla
Kruja (tehdejší hlavní město) přepadena, ale bez úspěchu. Po jeho smrti (v roce 1468) se
již nikdo neukázal jako stejně schopný vůdce.

*Gjergj Kastrioti Skanderbeg (1405-1468)
Rezistence po smrti Skanderbega pokračovala jen rok a Turci pak s velkým
vojskem okupovali celou Albánii. Tak se Albánie stala součástí Tureckého impéria.
V tomto období mnoho obyvatel emigrovalo do Itálie. Pod tureckou nadvládou se v zemi
začal šířit islám. Křesťané neměli stejná práva jako muslimové a za svou víru museli platit
vysoké daně.
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Turci Albánii ovládali další stovky let, vytlačili křesťanství do hor a zavedli islám
i vlastní kulturu. Zatímco v 19. století docházelo v okolní Evropě k rozvoji, Albánie se
stala zaostalou zemí s vysokým podílem negramotnosti (téměř všechny ženy byly
nevzdělané) a s prakticky žádným průmyslem.

1. 3. 4 Nezávislost
Proti turecké nadvládě propukala četná povstání; mezi lety 1756 a 1831 získal na
severu země moc rod Bušatliů, mezi lety 1787 a 1822 pak jih země ovládl Ali Paša
Tepelenský. Od 2. poloviny 19. století existovalo již albánské národní hnutí, na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let téhož století také působila Prizrenská liga, jedna
z národních organizací, která požadovala na sultánovi autonomii země. Toto období je
považováno za začátek albánského národního obrozeni.
Ve 30. letech 19. st. začalo tzv. „Albánské národní hnutí“. Albánští umělci
a významné osobnosti (převážně žijící v zahraničí) se snažili vytvořit umění ryze albánské.
Hudba byla nejlepší cesta, jak v lidech probudit vlastenectví. Samozřejmě obrození
zapojilo všechny druhy umění, obzvláště literaturu. Obrození v umění pokračovalo
v obrození politickém. V Prizrenu (dnešní Kosovo) se formovala „Prizrenská liga“ jako
opozice proti rozhodnutí Kongresu v Berlíně, kde mírová smlouva, která by měla ukončit
Rusko-Tureckou válku, rozdělila celou Albánii mezi Srbsko, Černou horou a Řecko.
28 listopadu 1912 Albánie prohlásila nezávislost a stala se republikou.
Prvním premiérem se stal Ismail Qemali. Albánské hranice se definitivně stanovily
v Londýně, kde byla 29. července 1913 podepsána mírová smlouva, která Albánii stanovila
definitivně jako autonomní, suverénní a dědičné knížectví 4. Mírová smlouva v Londýně
sice uznala nezávislost Albánie, ale nechala mimo hranice nového albánského státu
významnou albánskou komunitu. Tyto části se rozdělily mezi Řecko, Srbsko (kam patřila
dnešní Makedonie) a Černou horu. Dále se rozhodlo, že Albánii musí vládnout kníže bez
albánské národnosti. Nejúspěšnějším kandidátem na albánský knížecí trůn byl až Wilhelm

4

KORKUTI, M., THENGJILLI, P., SHPUZA, G., RAMA, F., GJEÇOVI, XH., SADIKAJ, D., LALAJ, A.
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von Wied. Jedním z rozhodujících faktorů bylo i jeho protestantské vyznání, byl tedy
přijatelný pro všechny. V důsledku několika povstání a hlavně začátek I. světové války
musel Wied opustit Albánii. Během I. světové války se země stala místem bojů mezi
různými státy. Sever Albánie okupovalo Rakousko, jižní Albánii Itálie a zbytek Srbsko
a Černá hora. Podle tajné smlouvy z roku 1915, která byla sepsána v Londýně, se měla
Albánie rozdělit mezi jiné státy, ale její autonomii zachránila Varšavská smlouva. Albánie
byla okupována italskou a francouzskou armádou i v roce 1918, kdy se podepsalo příměří.
Následně musela Itálie i Francie uznat albánskou nezávislost. Po ukončení války a ústupu
cizích vojsk byla země zcela zničená.
Mezi lety 1922 až 1939 byl vůdčí albánskou postavou Ahmet Zogu, který byl
nejdříve ministrem vnitra. Potom se stal prvním prezidentem Albánie v letech 1925-1928.
A. Zog odvozoval svůj původ od hrdinného Skanderbega (proto si upravil i svůj
rodokmen). V roce 1928 vyhlásil Zog referendum, na jehož základě se stal albánským
králem a nazval se Zog I. Albánie je v této době parlamentní monarchií. Vláda Zoga I.
nastolila řád. Začala uskutečňovat mnohé reformy, snažila se o rozvoj průmyslu,
investovala do školství a do emancipace žen. Zog I. vydal i zákon, který zakázal nelegální
držení zbraní. Další zákon zakázal ženám ukrývat tvář. Zog I. založil samostatnou
albánskou pravoslavnou církev, i když sám byl muslimského a jeho manželka katolického
vyznání. V jeho vládě byli jak křesťané, tak i muslimové.
V roce 1939 požadovala Itálie větší kontrolu svých investic v Albánii.
Při nenaplnění tohoto požadavku chtěla, aby Albánie povolila Itálii používat ji jako
základnu pro útoky na jiné země. Zog I. to odmítl. Následkem toho byla fašistická okupace
Itálií, která začala 7. dubna 1939. Titul albánského krále obdržel od italské vlády král
Viktor Emanuel III. Během okupace začala v Albánii nucená italianizace; albánština byla
zakázaná, ve školách se smělo vyučovat pouze v italském jazyce. Italská vláda podpořila
kolonizaci Albánie. Vlastně okupace Albánie byl začátek Mussoliniho snu o vytvoření
Italské říše. Itálie slíbila připojení Kosova a dalších albánských území k Albánii, ovšem
pod italským protektorátem, a doufala, že se tak pojistila proti případným povstáním ze
strany albánského obyvatelstva.
V roce 1940 Mussolini útočil na Řecko přes Albánii se spoluprací albánské divize.
Ale albánská divize na hranicích odmítla bojovat proti Řekům. Albánci totiž doufali
v pomoc Řecka v bojích proti Itálii. Italové prohráli, ale Řekové následně odmítli bojovat
15

s albánskými divizemi proti Italům a navíc začali s okupací jižní Albánie. Tuto okupaci
nazvali „Osvobození Severního Epiru“.
8. listopadu 1941 byla založena ve městě Korçë Albánská komunistická strana.
Jejím vůdcem se stal Enver Hoxha [Enver Hodža]. 5

*Enver Hoxha (1908 - 1985)
O rok později, v září 1942, proběhla v albánském městečku Pezë konference členů
této strany, na které došlo k oficiálnímu založení Osvobozenecké fronty albánské. Cílem
Fronty byl sjednocení obyvatelstva, bez ohledu na vyznání, proti fašismu.
V březnu roku 1943 byl na historicky prvním Národním shromáždění formálně
zvolen vrchním předsedou strany Enver Hoxha. 10. července 1943 byly Albánské
odbojové milice přetransformovány v regulérní armádu, která se jmenovala „Ushtria
nacional çlirimtare Shqiptare“ (Albánské vojsko národního osvobození). Vrchním
velitelem se stal E. Hoxha.
Albánie byla země, kde po 2. sv. válce byl větší počet židů než před ní. Podle
oficiálních dokumentů se v albánských rodinách skrývalo více než 1200 židů z jiných
zemí. Albánie je snad jediná země, která nikdy nevydala Němcům seznam židů. Během
války mnoho židů emigrovalo do Albánie, kde jim byly zajištěny falešné doklady, nebo
úkryt v albánských rodinách (hlavně na vesnicích).

5

Enver Hoxha (1908 - 1985). Narodil se v Gjirokastër. Studoval ve francouzském lyceu v Korçë. Od roku

1930 studoval na Monpellierové a později na Pařížské univerzitě ve Francii. Zde se zajímal hlavně
o marxismus - leninismus. Po návratu do Albánie učil albánštinu na státním gymnáziu v Tiraně. Během války
dostal výpověď pro nesouhlas s fašismem. Po založení albánské komunistické strany byl jejím vůdcem
do konce svého života.
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1. 3. 5 Komunismus v Albánii
V prosinci roku 1945 byly vyhlášeny volby 6, které vyhrála Albánská komunistická
strana.
V lednu roku 1946 nová vláda zrušila monarchii a Albánie se stala „lidovou
republikou“. Systém vlády se postavil podle vzoru Sovětského svazu. Stát rozhodl
o centralizaci ekonomie. Veškeré vnitřní podnikání muselo být pod kontrolou státních
orgánů a podnikání v zahraničí bylo monopolizováno státem. Byla vyhlášena agrární
reforma, jež konfiskovala veškerý majetek bohatých obyvatel, který následně rozdělila
podle určitého programu. V roce 1948 Albánská komunistická strana změnila své jméno na
„Albánská strana práce“ (dále ASP).
Albánie rozvíjela vztahy hlavně se SSSR a dalšími komunistickými státy, včetně
Jugoslávie. V roce 1949 se Albánie stala členem Rady vzájemné hospodářské pomoci
(RVHP), v roce 1955 členem Organizace Varšavské smlouvy (OVS) a Organizace
spojených národů (OSN) 7. Tyto organizace poskytly zemi cennou technickou pomoc.
Ze země agrární se Albánie stávala zemí agrárně-průmyslovou. Vzrůstající dělnická třída
a inteligence musela být ve službách Albánské komunistické strany. Vztahy s Jugoslávií se
výrazně zhoršily v roce 1948, kdy ASP kritizovala politiku J. B. Tita. Hlavním
podporovatelem Albánie, z politického a ekonomického hlediska, se stal Sovětský svaz.
Reformy, které se v této době uskutečňovaly, se netýkaly jen politického života
a zemědělství, ale veškerých aspektů života albánského státu. Sociální zabezpečení se
upravilo v roce 1947. Zdravotní péče byla poskytována zdarma, léky za velmi mírné ceny.
Průmyslová výroba se výrazně zvýšila. Výrazný pokrok zaznamenala také doprava.
Stavěly se nové silnice, které spojily města a vesnice. S výjimkou státu či společenských
organizací nemohl nikdo vlastnit motorové vozidlo. Povoleny byly pouze motocykly.
Do konce šedesátých let byl odstraněn téměř celý soukromý sektor v řemeslné výrobě.

6

V těchto volbách byla komunistická strana jedinou organizovanou politickou stranou. Ale vítězství s 93%

bylo velmi záhadné. Kvůli vysoké negramotnosti většina voličů nevěděla, koho zvolila. Pravděpodobně se
mnoho kandidátů zvolilo tím, že bylo voličům ukázáno, koho volit, bez ohledu na to, koho zvolit chtěli.
7
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V roce 1947 byla dostavěná první albánská železnice, která postupem času spojila skoro
všechna velká města a také mnoho vesnic. Železnice v Albánii byla vnitrostátní až do roku
1984, kdy se spojila s dalšími státy. I přes mezinárodní izolaci a další pozdější chyby
politicko-ekonomické se musí ASP přiznat i několik úspěchů. Následkem reforem totiž
docházelo ke sbližování životní úrovně pracujících obyvatel ve městech a na vesnicích.
V roce 1966 ASP schválila zákoník práce, který zaručoval právo na práci všem občanům
po 15. roce života. Stanovila se osmihodinová pracovní doba a šestidenní pracovní týden,
placená dovolená, pracovní ochrana a sociální zabezpečení. Budovaly se sociální objekty
a parky. Zrušily se přímé daně a povinné dávky od obyvatel.
Nejúspěšnější reformy proběhly hlavně ve školství, vědě a kultuře (viz dále).
Započala výstavba mnoha muzeí, knihoven a archivů. Zrodilo se profesionální divadlo
a film a rozšířilo se rozhlasové a televizní vysílání. Na rozdíl od velmi omezené zahraniční
turistiky zaznamenala domácí turistika velký rozvoj. Za jeden z největších úspěchů
komunismu se považuje celá elektrifikace Albánie (do konce sedmdesátých let).
Významným pokrokem byla emancipace žen ve společnosti.
Po roce 1961 se vztahy Albánie a SSSR výrazně zhoršily. Důvodem byla kritika
„kultu osobnosti“ J. V. Stalina N. S. Chruščovem. Dalším důvodem byla normalizace
vztahů SSSR s Jugoslávií. Po přerušení styků se SSSR se Albánie orientovala na Čínskou
lidovou republiku. V důsledku těchto politických změn došlo ke stažení studentů
studujících v Rusku. Albánie se také postupně odklonila od organizací, ve kterých hlavní
roli hrál SSSR. Jako protest proti okupaci Československa v roce 1968 Albánie oficiálně
odstoupila

od

Varšavské

smlouvy.

Následně

museli

být

staženi

i

studenti

z Československa.
Zhoršení vztahů se SSSR a východním blokem přineslo zpomalení rozvoje země.
ASP začala novou kampaň, zvanou „spoléhání se na vlastní síly“. Snahou této kampaně
bylo větší zapojení občanů do řešení hospodářských problémů, nejčastěji formou brigád.
Po odstoupení z Varšavské smlouvy se zvýšil strach z okupace Sovětským svazem.
Následkem byla povinnost vojenské přípravy všech složek obyvatelstva.
V roce 1967 prohlašuje stát náboženství za zastaralé a jako manipulační prostředek
cizích národů je náboženství zrušeno. Z Albánie se tak stal první ateistický stát na světě.
Byla uzavřena náboženská střediska a zakázány náboženské obřady a symboly. Církevní

18

budovy a mešity byly zachovány pouze jako památky, nebo se z nich stávala kina, kulturní
kluby, sportovní sály apod.
ASP byla jedinou povolenou politickou stranou. Existovaly zde ale i další svazy
jako „Odborové svazy Albánie“, „Svaz žen Albánie“, „Svaz pracující mládež Albánie“ atd.
Všude byl propagován marxismus – leninismus. Významnou politickou a společenskou
institucí byl „Institut marxisticko-leninských studií“. V čele tohoto institutu byla manželka
E. Hoxhy, Nexhmie Hoxha [Nedžmie Hodža].
Během období orientace na Čínskou lidovou republiku (dále ČLR) byla ASP
značně ovlivňovaná idejemi Mao Ce-Tunga, hlavně o dvou supervelmocích USA a SSSR,
to jest o imperialisticko-revizionistickém komplotu a imperialisticko-revizionistickém
obklíčení. V tomhle období kromě ČLR měla Albánie dobré vztahy s KLDR,
Demokratickou Kambodžou, Vietnamskou socialistickou republikou a Laoskou lidově
demokratickou republikou. Co se týče kapitalistických států, měla hospodářské styky
s Francií, Itálií a Rakouskem. Na konci šedesátých let došlo ke zlepšení vztahů i se
Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, hlavně se Socialistickou autonomní
oblastí Kosova, Socialistické republiky Srbska a Socialistickou republikou Makedonií.
V roce 1976, přijetím nové Ústavy, začalo další období komunistického režimu.
S přijetím nové Ústavy se oficiální název Albánie změnil na „Albánskou socialistickou
lidovou republiku“ (dále ASLR). Podle Ústavy byla ASLR stát diktatury proletariátu.
Hospodářství je socialistické, to znamená, že kromě družstevního vlastnictví v zemědělství
existuje pouze vlastnictví státní. Nejvyššími státními orgány byly: Lidové shromáždění,
Prezídium Lidového shromáždění, Rada ministrů a Lidové rady. Rada ministrů a Lidové
rady sloužily jako místní orgány státní moci a místní samosprávy. Předseda Prezídia
Lidového shromáždění (prezident) byl nejvyšším státním představitelem.
V roce 1978 došlo ke zhoršení vztahů s ČLR. Hlavním důvodem bylo přijetí
prezidenta USA Nixona v ČLR. Po tomto setkání vyhlásilo čínské vedení svým největším
nepřítelem SSSR a tvrdilo, že s USA je možno utvořit alianci v boji proti SSSR. Dalším
důvodem zhoršení vztahů bylo přijetí předsedy Svazu komunistů Jugoslávie a prezidenta
Socialistické federativní republiky Jugoslávie Josipe Brože Tita. Na tuto situaci reagoval
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E. Hoxha ve své knize Imperialismus a revoluce 8, kde kritizoval USA a ČLR. Po takové
kritice odvolala ČLR hospodářskou pomoc Albánii a své odborníky. Albánie stáhla zpět
studenty z čínských vysokých škol.
Země se ponořila do totální izolace. ASP dokázala přesvědčit veškeré obyvatelstvo,
že Albánie je jedinou opravdovou socialistickou zemí na světě a má nejvyšší životní
úroveň. Albánie udržovala hospodářské styky s některými socialistickými státy, jako např.
s ČSSR. ČSSR prohlašovala ochotu normalizovat a dále rozvinout vztahy s Albánií na
základě rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a nevměšování. V osmdesátých letech byl
do Albánie např. dodán velký počet diesel - elektrických lokomotiv a nákladových aut
(mnoho z nich funguje dodnes).
Enver Hoxha zemřel 11. dubna 1985 v Tiraně

9

. Jeho nástupcem se

stal Ramiz Alia 10.
Země byla v těžké krizi. Aliaj změnil některé zákony, osvobodil většinu politických
vězňů a provedl reformu cenzury (např. ulehčení literární cenzury). Nová vláda se snažila
vytvořit kontakty s vnějším světem. V roce 1990 se otevřely hranice 11 .
Po dlouhotrvajícím protestu studentů v roce 1990 se konaly první demokratické
volby, které vyhrála socialistická strana. V roce 1992 po silných protestech požádala
Demokratická strana o předčasné volby, které se konaly téhož roku. Tentokrát vyhrála
Demokratická strana, která začala realizovat důležité reformy. Albánie měla jeden
z nejtvrdších komunistických systémů v Evropě. Právo a svoboda byla slova téměř cizí pro

8

E. Hoxha v předmluvě své knihy „Imperialismus a revoluce“ (Tirana 1978) napsal o „zradě titovských,

sovětských, čínských a jiných revizionistů“ a dále „americký imperialismus a jeho agentury, sovětský
sociálimperialismus, čínský sociálimperialismus, velkoburžoazie a reakce, znovu sílí a bojují proti marxismu
- leninismu“.
9

E. Hoxha měl zdravotní problémy. První událost, která ovlivnila jeho zdravotní stav, byl infarkt v roce

1973. Dalším zdravotním problémem byl diabetes, který ho stále zeslaboval. Finální nemoc, z které se už
neuzdravil, byla cerebrální ischemie v roce 1984. To vše možná ovlivnilo i jeho psychický stav, což vedlo k
nepochopitelným rozhodnutím a k eliminaci i jeho blízkých přátel ze strachu z nějakého atentátu.
10

V té době byl Albánským prezidentem a oblíbeným studentem N. Hoxhové během studií v Institutu

marxismu - leninismu. Byl velkým zastáncem Hoxhových idejí.
11

Otevření hranic vedlo k první masivní emigraci do Itálie a do Řecka.
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albánského občana. Persekuce a exekuce byl častý způsob, jak si komunisté udržovali
vládu.
Od pádu komunistického systému Albánie učinila důležité kroky k dosažení své
evropské aspirace. Země už je členem NATO a oficiálním kandidátem na vstup do EU.

1. 4 Albánské kulturní zázemí
1. 4. 1 Albánský jazyk
Albánština (alb. gjuha shqipe nebo shqip) je indoevropský jazyk. Na Balkáně jím
mluví okolo 6 milionů lidí. Je oficiálním jazykem Albánie a Kosova. Významné menšiny
Albánců

jsou

v zemích

jako

je

Srbsko,

Makedonie, Černá

Hora a Řecko,

ale

i v Itálii a USA. Postupem času se vyvinul severní a jižní dialekt. Severní dialekt
albánštiny se nazývá Geg a mluví se jí na sever od řeky Shkumbin včetně Kosova a části
Černé hory. Jižní dialekt se nazývá Tosk a hovoří se jím na jih od řeky Shkumbin.

*Albánie a regiony kde se mluví albánský
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Důsledkem okupací byl jazyk ovlivněn latinou, řečtinou, turečtinou, ale
také slovanskými jazyky. Považuje se za jeden z nejstarších jazyků v Evropě;
v rámci indoevropských jazyků tvoří samostatnou větev 12 .
První důkaz albánského jazyka v psané podobě je z roku 1462 (Formula
e pagëzimit). Má náboženský charakter jako všechny další dokumenty v albánštině tohoto
období. Během turecké okupace bylo zakázáno používání albánského jazyka ve školách,
v komunikaci se státními orgány a v psaných projevech. Ve školách se smělo učit jen
řecky, turecky nebo arabsky. Písně, legendy a epické básně se předávaly dalším generacím
pouze ústně, tak aby zachránily albánský jazyk. Pro zachování albánského jazyka a kultury
byla zásadní lidová hudba. V roce 1860 byla vydaná Bible v albánském jazyce s použitím
latinské abecedy. V roce 1829 bylo v Konstantinopoli založeno „Albánské literární hnutí“
(v roce 1885 se toto hnutí přesunulo do Bukurešti). První albánský časopis byl vydán
v roce 1878. Hlavním albánským spisovatelem se stal Naim Frashëri

13

(1846 - 1900),

který je jeden ze zakladatelů první standardní albánské abecedy v roce 1879 (základem
byla latinská abeceda).
Standardní albánština má 7 samohlásek a 29 souhlásek. Jsou určité rozdíly ve
vyslovení mezi Geg a Tosk. Hlavní rozdíl je v koncových částech slov. Například
souhláska „n“ na konci slov (např. femën) je v dialektu Tosk vyměněna za „r“ (femër)
apod. Akcent slova je většinou na předposlední slabice v obou dialektech.
Dějiny albánské abecedy jsou spojené s vlivem náboženství a s vlivem různých
okupantů. Na sever (většina obyvatelstva katolického vyznání) se používala latinská
písmena v důsledku vlivu katolické církve, v jižní Albánii se používala řecká písmena
podle vlivu pravoslavné církve. Část země ovlivněná islámem používala písmena arabská.
Mezi 1750 a 1850 byla snaha vytvořit originální albánskou abecedu. Dnešní abeceda je
výsledkem sjezdu „Kongresi i manastirit“ (kongres Manastiru), který se konal

12

Rozdíl mezi jinými jazyky je i ve vyjádření, proto je velmi těžké uvádět citace. V albánštině mají slova

význam podle kontextu. Aby něco bylo pochopitelné v jiném jazyce, je často potřeba použít úplně jiná slova.
13

Je spisovatelem a hlavní postavou albánského národního obrození. Jím se později inspirovalo mnoho

dalších albánských spisovatelů
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14 - 22 listopadu 1908 ve městě Manastir

14

(Bitola, dnes v Makedonii). Základem

abecedy se stala latinská abeceda s přidanými písmeny 15.
Moderní albánština je tvořená přibližně 20% dialektu Geg a 80% dialektu Tosk. To
je výsledek dohody z roku 1970. Následně byly v roce 1976 vydány publikace
„Drejtëshkrimi i gjuhës shqipe“ (pravopis albánského jazyka) a „Fjalori drejtëshkrimor
i gjuhë shqipe“ (slovník pravopisu albánského jazyka), které stanovily přesná pravidla
albánského jazyka 16.

1. 4. 2 Albánské školství
V Albánii byly školy zřizované při klášterech, stejně jako ve většině zemí Evropy.
Tento stav trval až do turecké okupace, kdy většina škol byla pod administrací tureckou
a místních mešit. Během tohoto období bylo zakázáno vyučovat albánský jazyk a vůbec
učit v albánském jazyce. Konečně v roce 1887 turecká vláda povolila otevření první
albánské školy v Korçë. První albánská škola pro učitele se otevřela v roce 1909 v Elbasan
a jmenovala se „Shkolla normale e Elbasanit“.
Mezi lety 1938-1939 bylo v Albánii 649 základních škol a v letech 1944-1945 tento
počet vzrostl na 928 základních škol. Do roku 1945 bylo téměř 80% obyvatel země
negramotných. Snížení negramotnosti země bylo hlavním programem komunistů po válce.
V roce 1946 reforma školství stanovila, že školy mají být státní, obecného vzdělaní,
bezplatné, světské a hlavně mají poskytnout stejné možnosti pro muže a ženy

17

. Byla

zavedena povinná čtyřletá školní docházka a v roce 1952 sedmiletá.
Základní komunistická ideologie byla „všechny myšlenky, které vedou ke
komunismu, jsou správné, všechny myšlenky, které jsou proti tomu, jsou morálně špatné“.

14

Město mělo albánskou většinu. Před druhou světovou válkou bylo druhé nejdůležitější město po Skopji

(hlavní město Makedonie).
15

Záměrem použití latinských písmen bylo vzdálení se východní kultuře

16

Dnes se používají stejná pravidla s menšími změnami.
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KORKUTI, M., THENGJILLI, P., SHPUZA, G., RAMA, F., GJEÇOVI, XH., SADIKAJ, D., LALAJ, A.

Dějiny albánského národa. Tirana : Tirana, 2002, str. 290
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Toto byl princip i albánského školství. Po základních reformách školství tvořilo základní
a střední vzdělávání jedenáctiletý program (7 let základní školy a 4 roky školy střední).
Děti od 3 let mohly chodit do mateřských škol. Po reformách v roce 1960 se základní
vzdělání prodloužilo na 8 let a střední školy nabízely přípravu na Univerzitu. Po těchto
reformách se do osnov základních škol povinně zavedly hodiny zpěvu nebo tance alespoň
jednou týdně. V roce 1963 byla zavedena povinná osmiletá školní docházka
s polytechnickým zaměřením.
Středoškolské vzdělávání se dělilo do 3 skupin: Shkollat 12-vjeçare (školy
dvanáctileté, po základním osmiletém vzdělání se pokračovalo čtyřmi roky středního
vzdělání), Shkollat e mesme tekniko-profesionale (technické a profesionální školy, které
poskytovaly vokální vzdělání spolu s všeobecným vzděláním) a Shkollat e ulta
profesionale (nižší technické školy pro dělníky a zemědělce) 18.
Po uměleckém středním vzdělání následovalo vyšší Konservatori shtetëror
i Tiranës (Státní konzervatoř Tirany), která se přeměnila v Instituti i larë i arteve (Vysoký
institut umění). Státní konzervatoř měla první absolventy v roce 1964. (viz 3. Kapitola)
Při organizování a rozvíjení školství mezi roky 1948 a 1961 byl významným
partnerem Sovětský svaz, který poskytl velkou technickou a finanční pomoc albánskému
státu (školení učitelů). Během tohoto období byla totiž Albánie pouze satelitní zemí
Sovětského svazu a ruština se stala druhým nejpoužívanějším jazykem. V tomto období
bylo založeno mnoho dalších institucí. Jedna z nich je i Universiteti i Tiranës (Univerzita
v Tiraně) založena v roce 1957 19.
Sovětský svaz měl důležitou roli i v umění. Mnoho muzikantů a skladatelů
studovalo v Rusku a mnoho ruských umělců koncertovalo v Albánii. Do roku 1961 (konec
Rusko - Albánských vztahů, viz 1. kap.) byla albánská hudba a umění silně ovlivněna
ruskou školou. Další vliv v umění bylo kulturní spojení s Čínou, kam jezdilo mnoho
umělců. Literatura obou zemí se překládala do příslušných jazyků. Dokonce se skládaly
písně o Čínsko-Albánských vztazích 20.

18

MARMULLAKU, R. Albania and the Albanians. Londýn : C. Hurst and Company, 1975, str. 78 - 79

19

Od roku 1947 existoval Instituti i shkencave (institut věd), který fungoval jako Univerzita.

20

„Nga Tirana në Peking“ (z Tirany do Pekingu).
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Do roku 1968 školský systém fungoval podle ruského vzoru. Potom došlo
ke změnám, které byly spojené se zhoršením vztahů Albánie a Sovětského svazu. V této
době měl školský systém tři hlavní cíle: vyučovaní, výrobní práci a tělesnou a vojenskou
přípravu.

Změny

ve

vzdělávacím

systému

měli

přivést

novou

generaci

ke

„správným ideálům“ komunistického režimu.
K přepracování kurikula došlo v roce 1972. Podle nových reforem museli všichni
žáci střední školy absolvovat jeden rok manuální praxe, teprve poté mohli jít studovat
vysokou školu. Všichni žáci museli být v kontaktu s dělníky a s výrobou v továrnách již od
dětství. Studenti vysokých škol byli před dokončením studia nasazeni na 9 měsíců do
výroby a na 3 měsíce na vojenskou přípravu. Stát jim přidělil různá stipendia, jídlo,
ubytování a oblečení zdarma, ale ne hotové peníze.
Studujících žen v této době bylo 35% z celkového počtu studentů. To byla velká
změna v porovnání se situací před počátkem 20. století. Rozdíl byl i v porovnání se situací
před druhou světovou válkou.
Začátek této nové éry přinesl i více možností vzdělávání v klasickém umění, ale
tradiční folklor začínal pomalu mizet. Stát věřil, že rozvojem folkloru dojde ke zvýšení
národní morálky a identity, proto se rozhodl silně podporovat zakládání folklórních skupin.
Veškeré vznikající umění mělo být inspirováno „moderním komunistickým životem“,
muselo odpovídat potřebám a morálce národa. Základem umění měl být folklor v jeho
moderní podobě. Umělci byli ve své tvorbě velmi omezeni, jelikož jejich tvorba byla
posuzována komisemi, které byly poplatné režimu. Díla měla mít tvořena pouze po vzoru
socialistického realismu.

1. 4. 3 Albánská média a kultura během komunistického režimu
Během komunistického režimu byly televize, rozhlas a tisk pod silnou kontrolou
albánské komunistické strany. Jejím primárním cílem byla politická indoktrinace
albánských občanů a jejich komunistického vzdělání. Vzniká mnoho časopisů a novin,
všechny pod kontrolou státu. Komunistická strana se snažila dostat do lidí „západní

25

kulturu“

21

. Byla zakládána divadla, kina, kulturní střediska a knihovny. Rozhlas, film

a televize měly co nejvíce šířit albánské folklorní umění.
Albánská strana práce věděla, že role inteligence je zásadní pro rozvoj společnosti
a vývoj země. Bála se její reakce na reformy a komunistickou ideologii. Vláda se bála
i případného zvýšení zájmu o kapitalismus a západní myšlenky studentů a spisovatelů.
Proto vláda aplikovala metody trestů, strachu, vydírání apod. Těm, kteří byli loajální
komunistické straně, slibovala odměny a veřejnou chválu.
Zvláštní období persekuce bylo v letech 1945 - 1947, 1956 - 1957, 1965 - 1966,
1972 - 1973. V této době se používalo vládního teroru vůči občanům, obzvláště umělcům.
Umělci kritizující totalitní stalinistický režim bývali označováni jako „nepřátelé lidu“
a často byli propuštěni z práce, posíláni do pracovních táborů, někdy i popraveni.
V roce 1946 E. Hoxha poznamenal, že úkol umělců je popularizovat válku
národního osvobození a propagovat patriotismus a budování socialismu. Umění mělo mít
kořeny v albánské tradici, jazyce, dějinách, folkloru a albánské národní hudbě a umělci se
měli soustředit na nové hrdiny - dělníky, zemědělce a vojáky.
V roce 1945 byl založen „Svaz spisovatelů“ a v roce 1952 „Svaz albánských
umělců“. Následně v roce 1956 se tyto organizace spojily a založily tak „Svaz albánských
spisovatelů a umělců“ (dále SASU). Organizace měla svého předsedu, řídící komisi,
komisi revizní a tři sekretáře (jeden z nich měl být sekretář hudby). Svaz vydal tři
publikace: „Nëntori“ (Listopad), „Drita“ (Světlo) a „Les Lettres Albanises“(Albánská
literatura). Umělci měli možnost pracovat o dvě až čtyři hodiny méně v zaměstnání, aby se
o to více mohli věnovat umění. Bylo jim umožněno se na měsíc nebo na rok věnovat jen
umělecké tvorbě plným úvazkem. Hudebníkům byl poskytnut klavír. Pro některé umělce
dokonce větší byt s pracovnou.
Tvorba umělců musela být schvalována řídicí komisí. Vše, co nebylo v souladu
s „komunistickým ideálem“ a nevyjadřovalo „mladou a revoluční komunistickou duši“,
bylo cenzurováno a umělci byli často potrestáni 22.

21

„Západní kulturou“ v období komunismu byly myšleny většinou ruské, francouzské a německé vlivy

v umění. Později i vlivy italské.
22

Většinou byli posláni na manuální práce do pracovních táborů nebo na venkov.

26

Na zasedání vlády roku 1965 komunistická strana stanovila: „umění se musí poddat
autoritě komunistické strany, nutnost zeslabit západní vlivy, netolerovat žádné
experimentování v umění, vládnout by měl princip kulturního centralizmu, umělci by měli
mít větší styk s obyčejnými lidmi“ 23. Toto rozhodnutí přijala SASU v prosinci 1965.
V roce 1966 začala Albánská kulturní revoluce. V první fázi byla rozšiřována
inteligence na vesnicích a manuální práce ve městech. Strana chtěla odstranit bariéry mezi
městem a vesnicí. Odstranění psychických a fyzických bariér mělo přinést i více sociálně
vyrovnanou společnost. V lednu roku 1966 podepsalo 91 umělců prohlášení

24

, aby mohli

být zasláni na venkov, jelikož jedině tak mohli dostat správnou inspiraci pro jejich další
tvorbu.
Aktivita umělců byla zcela řízená Ministerstvem kultury a výchovy, SASU
a vlastně i osobními financemi, vzhledem k tomu, že všechny platy přicházely od státu.
V důsledku kulturní centralizace se Albánie stále více izolovala od okolního světa, a to
nejen politicky, ale hlavně také umělecky. Kontakty mezi umělci z jiných zemí byly čím
dál tím vzácnější. To se výrazně podepsalo na snížení kvality tvorby albánských umělců.
Kulturní reforma z konce šedesátých let uznala princip „nepřerušování revoluce“,
to jest pokračování v „umění ve službách lidu“. Dochází ke kritice dřívějších myšlenek,
hlavně ke kritice folklorismu. Ten byl chápán jako zastaralá forma umění podporující
zastaralé myšlenky. Některé písně byly dokonce zakázány. Podporovány byly jen písně,
které měly komunistické myšlenky a ideologii

25

. Vznikla myšlenka, že nejlepší kritik

umění je lid. Komise (tvořené jen z obyčejných lidí) měly soudit, zda tvorba umělců je
nebo není podle komunistických ideálů a v souladu s duševními potřebami národa. Ovšem
vláda rozhodnutí těchto komisí často nerespektovala.
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Dějiny albánského národa. Tirana : Tirana, 2002, str. 302
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Prohlášení bylo podepsáno sice dobrovolně, ale ti kteří nepodepsali, nemohli dostat pracovní místo.

Všichni byli ekonomicky navázaní na stát. Vyjádřit nesouhlas s komunistickou ideologií mohlo znamenat
konec kariéry.
25

To byly písně, které propagovaly komunistický režim a úspěchy albánské komunistické strany. Většinou

měly folklorní charakter, ale později i modernější podobu.
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V roce 1970 měla SASU 490 členů, ale většina z nich nebyla členy komunistické strany.
Nejen umělci nechtěli být svázaní se stranou, ale i E. Hoxha nechtěl mít příliš intelektuálů
ve straně. Myslel, že to by destabilizovalo rovnováhu ve straně. Umělci si často stěžovali
na nesvobodu a nesmyslná pravidla od albánské vlády, např. moderní prvky v umění byly
často vládou potlačovány a odmítány komisí pro umění „ve službách lidu“. V roce 1970
byly podobné komise po cele Albánii, kde měly za úkol kontrolovat aktivitu umělců.
Naštěstí tyto komise neměly dlouhého trvání.
V roce 1973 dochází k další persekuci intelektuálů. Mnoho z nich bylo posláno do
pracovních táborů nebo do zemědělství. Nastává klima intolerance a persekuce.
Komunistická strana tvrdila, že není proti cizím vlivům v umění, ale že je potřeba nad
těmito vlivy držet kontrolu. Inteligenci se ze strany vlády nedostávalo důvěry, hlavně co se
týče otázek věrnosti vůči straně, což byl paradox vzhledem k tomu, že právě díky
inteligenci došlo k prohlášení nezávislosti v roce 1912. I E.Hoxha byl intelektuálem (byl
jedním z mála komunistických vůdců s vysokoškolským vzděláním v Evropě). Ideologie
komunistické strany byla v podstatě sama proti sobě, neboť jedině inteligence mohla
podpořit další vývoj země.
Myšlenky, že kultura a život v socialistické společnosti mají být silně spojené,
přetrvávala i v průběhu osmdesátých let. Komunistická strana se vrátila k myšlenkám, že
folklor je nejcennější přínos pro kulturu národa, neboť je to důkaz vitality a starodávnosti
albánské kultury. Tvrdila, že folklor chrání a udržuje unikátní identitu národa. Folklor měl
být živý, aktivní a důležitý prvek v moderním umění a v kultuře národa.
V posledním období komunismu se rozdíly mezi amatérskou, klasickou a folklorní
hudbou

velmi

snížily

v důsledku

většího

a rozšiřováním kultury i mezi dělníky

26

kulturního

vzdělávání

obyvatelstva

. Komunistická strana chtěla, aby umění

a literatura měly vysokou estetickou úroveň a byly více pochopitelné pro všechny vrstvy
obyvatel 27.

26

Konaly se například různé koncerty a kulturní aktivity v továrnách.

27

Důležité pro pochopení hudby všemi vrstvami společnosti bylo použití folklorních prvků.
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2. OBECNĚ O ALBÁNSKÉM FOLKLORU
2. 1 Albánský folklor
Albánský folklor má antické kořeny. Nechybí ale i vlivy sousedních národů a další
vlivy, převážně z dob okupace různými národy. Na dnešní podobu folkloru mají vliv
hlavně ekonomické a politické faktory.
Důležitou součástí albánského folkloru je albánská lidová hudba, které je velmi
různorodá. Právě kvůli této její vlastnosti je těžké dopátrat se jejích kořenů. Většina vědců
tvrdí, že kořeny albánského folkloru jsou v kultuře Ilyrů. To souvisí s teorií, že předchůdci
Albánců jsou právě Ilyrové.
Ramadan Sokoli

28

(albánský muzikolog a skladatel) tvrdí, že polyfonní hudba

v jižní Albánii a homofonní hudba na severu jsou odrazem různorodostí mezi Ilyrskými
kmeny v období pravěku.
Od doby turecké okupace byla Albánie hudebně izolovaná a pod silným vlivem
východní kultury. Vliv se nejvíce projevil v městské hudbě. Hudba na vesnicích se více
držela původních a originálních charakteristik. Hlavní důvod, proč ve vesnicích nedošlo
k působení východních vlivů, je jejich izolovanost nejenom od měst, ale i mezi vesnicemi
navzájem. Díky této izolovanosti se v nich zachoval původní charakter hudby.
Folklorní hudba měla různé cíle: komunikaci, zábavu, slavnosti atd. Albánský
folklor je velmi bohatý na melodie, rytmy, instrumentaci a text. Podle britského cestopisce
Nigela Heseltina je v albánském folkloru více než čtyřicet tisíc básní. V textech je odraz
tehdejších silných morálních hodnot, aspirací a snů albánského národa.
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Ramadan Sokoli (*1920) je albánský skladatel a muzikolog. V letech 1957 a 1959 byl účastníkem

albánsko-německých a albánsko-rumunských expedic, ve kterých se sbíralo mnoho informací o písních,
tancích, nástrojích a dalších folklorních charakteristikách různých regionů. Jeho práce v oblasti albánského
folkloru je uznávaná nejen v Albánii, ale i v zahraničí. R. Sokoli je zakladatelem etnomuzikologie v Albánii.
Jeho pedagogický význam se projevuje v založení předmětu „Albánský hudební folklor“, který se učí
na základních a uměleckých školách.
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2. 2 Charakteristiky hudebního folkloru
Albánské melodie jsou velmi bohaté na různé mody, variace, hudební ozdoby atd.
Používané mody se většinou dají identifikovat jako mody církevní. Ale můžeme zde nalézt
i mody originální, které mají dokonce i své vlastní ladění. Velmi časté jsou pentatonické
mody a zvýšené sekundové intervaly. Mody, které používají zvýšené sekundy, jsou častější
v městské hudbě, kde je patrný větší turecký vliv. V jižní Albánii se často používá
pentatonické stupnice, kdežto na severu země se více používají stupnice diatonické.
Nejčastějším modem v celé Albánii je aiolský modus. Občasné je i použití čtyřtónového
modu. Tvar albánských písní (melodie, rytmus, forma) je úzce spojen s jazykovou intonací,
která se ovšem v regionech velice liší.

2. 2. 1 Harmonie
Harmonie v albánské folklorní hudbě je velmi podmíněna regionem. V severní
Albánii (Gegové, sever od řeky Shkumbin, viz 1. kap.) je hudba více hraná či zpívaná
v unisonu. Je heterofonická nebo homofonická. V jižní Albánii (Toskové, jih řeky
Shkumbin) je hudba více polyfonická a má více variant a instrumentálních stylů.
Dvojhlasé písně jsou rozšířené po celé Albánii. V jižní Albánii jsou dvojhlasy
zpívané většinou ženami, ale v ostatních částech země to není vždy pravidlem. První hlas
se jmenuje ia hedh (hází) nebo ia merr (začne), druhý ja pret (chytá) nebo ja kthen (vrátí).
Muži zpívají většinou vícehlasně (viz dále).
Po celé Albánii se používají církevní mody
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. V městech ve střední a severní

Albánii se v důsledku turecké okupace staly velmi oblíbené cikánské stupnice 30.
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Albánsky se tyto stupnice jmenují modet popullore, což znamená lidové mody. Podle některých odborníků

zabývajících se albánskou hudbou (hlavně v období komunismu) existovaly tyto mody dříve, než byly
použité církví. Ale mohla to být i myšlenka propagovaná komunismem, aby mohl popírat roli církve ve
vývoji hudby.
30

V Albánii cikánské stupnice patří mezi „lidové mody“.
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2. 2. 2 Severní Albánie, Ghegë
Nejpoužívanějším hudebním druhem v severní Albánii je epická píseň. Krátké
epické písně (këngë kreshnike) a píseň hrdinské (këngë trimash) zpívají většinou muži.
Jsou monofonické, heterofonické a někdy i polyfonické. Písně se doprovázejí nástroji jako
çiftelia, lahuta, bakllamaja a sazeja, nebo jejich kombinace 31.

2. 2. 3 Jižní Albánie, Toskë
V oblasti jižní Albánie se používá bohatá polyfonie, například melodie a iso
(prodleva jednou notou v unisonu, viz dále); melodie a protimelodie; melodie,
protimelodie a iso; čistá vokální polyfonie; čistá instrumentální polyfonie; polyfonie jen
mužských hlasů; polyfonie jen ženských hlasů; smíšená vokální a instrumentální;
doprovázená a nedoprovázená
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. Charakteristická pro albánskou hlasovou polyfonii je

prodleva, takzvaná „iso“. Má se za to, že „iso“ je spojené s byzantským „ison“, což byl
jediný doprovod byzantské hudby. Je to většinou tónika, která v basu představuje primu
používaného modu. Kvůli držení toho tónu se často tvoří disonantní intervaly jako sekundy
apod. Nejpoužívanější iso je na slabice „e“, která může zůstat na primě modu nebo se
může měnit podle harmonických změn písně. Iso může být i recitace celého textu písně
(vše v jednom tónu). Ve všech regionech Albánie má hlasová polyfonie tři styly: pleqrishte
(styl starého muže, má volnější charakter), djemurishte (styl mladého muže, velmi
energické a rytmické), grarishte (ženský styl, je méně komplexní).
Nejpoužívanější hlasovou polyfonií v jižní Albánii je polyfonie trojhlasá - dva
sólisté a skupina držící prodlevu iso. Každý hlas má svou roli, podle které dostal i své
pojmenování. První hlas se nazývá marrës a sám začíná píseň. Druhý hlas vytváří alternaci
nebo kontrapunkt prvního hlasu a jmenuje se mbajtë, prejtës nebo kthyes (podle funkce
v písni, viz dále). Třetí hlas drží iso a jmenuje se mbushës. Čtyřhlas je také často používán.
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Mnoho muzikologů tvrdí, že çiftelia a lahuta jsou originální albánské nástroje.
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http://www.isopolifonia.com, 15. 01. 2010

31

V tom případě první a druhý hlas mají shodná jména a funkce, třetí hlas se jmenuje hedhës
a čtvrtý je mbushës (doplňující hlas) 33.
V oblasti jižní Albánie se nachází tři hlavní regiony Lab, Tosk a Çam. Lab nebo
Labëria je region v jihozápadní Albánii. Patří sem města Vlorë, Tepelenë, Gjirokastër
a Sarandë. Lab - ská polyfonie používá většinou čtyřhlas (tří sólisté a iso, viz dále). Tosk
nebo Toskëria
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je region na sever a severovýchod od Labërii. Hranice tohoto regionu se

severní Albánii (Geg) tvoří řeka Shkumbin. Zde se nejvíce požívá trojhlas (dva sólisté
a iso). První hlas (hedhësi) začíná, druhý hlas alternuje nebo imituje první hlas. Třetí hlas
iso nastupuje později a pokračuje podle své funkce. Třetí region je Çamëria. Je to část,
která ležela mezi Řeckem a Albánií až do roku 1944, kdy Řecko vyhnalo všechny Albánce
z jejich domovů. Ti se pak museli usadit na jižním Albánském břehu (viz 1. kap.).
Charakteristika zpěvu je podobná Tosk. Rozdíl je pouze v tom, že v Çamëri iso
může začínat před prvním hlasem a někdy iso vůbec není (například v lamentech,
ukolébavkách atd.).
Nejvýznamnější a nejorganizovanější forma polyfonie v Albánii je Lab - ská
polyfonie. Melodie je často v pentatonickém modu a rytmus (jambický) je 3/8 (jedno
slovo) s akcentem na první slabiku. Druhy pentatoniky mají durové nebo molové terciové
intervaly. Hlavní je první hlas, který je většinou ve vyšších polohách vůči dalším hlasům.
Následně polyfonie pokračuje přibližně podle obecných pravidel. Čtyřhlasá iso - polyfonie
je považovaná za nejzajímavější druh polyfonie v Albánii.
Od 25. listopadu roku 2005 je albánská iso - polyfonie chráněná organizací
UNESCO a je prohlášená za „Mistrovské dílo ústní tradice a nedotknutelné dědictví
lidstva“. 35

33

http://www.isopolifonia.com, 15. 01. 2010

34

neplést s názvem jižního dialektu, pokud mluvíme o hudbě, Tosk je region jižní Albánie

35

http://portal.unesco.org/es/ev.php-RL_ID=38906&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html,

12. 3. 2010.
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2. 2. 4 Albánské rytmy
Charakteristické pro albánské rytmy je lomený posun tempa, nepravidelné metrum,
změna metra, recitativní charakter atd. Notace albánských rytmů je velmi obtížná a není
téměř možný zápis přesné notace podle západního systému. Nejpravidelnější rytmy jsou
rytmy tance. Ty se rozdělí na: jednoduché (2/8 a 2/4, 3/8 a 3/7 ), složené (4/8 a 4/4, 6/8
a 6/4 ), smíšené (5/8 a 5/4, 7/8 a 7/4, 9/8 a 9/4, 12/8 a 12/4) a volné (rubato nebo ad
libitum).

Smíšené

rytmy

se

pak

kombinují

mezi

sebou,

jako

například

5+7/8 = (3+2) + (3+2+2)/8. Také rytmus 9/8 se nepoužívá podle evropského vzoru
(3+3+3), ale 5+4/8 = (3+2) + (2+2)/8 nebo opačně. Velmi charakteristický takt pro tance
(hlavně severní) je 7/8 takt, to je (3+2+2)/8
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. Přednes albánské folklorní hudby je velmi

kreativní a záleží na osobnosti umělce. Kvůli elementům improvizace může jeden druh
písně nebo tance vypadat jinak v různých oblastech 37.

2. 2. 5 Folklorní písně
Píseň byla hlavní způsob jak zachovat vlastní kulturu vzhledem k tomu, že do roku
1950 bylo okolo 80% obyvatel země negramotných. Mýty a legendy měly původ
v historických událostech. V písních se odrážela i role člověka ve společnosti, často se
oslavují dobré lidské vlastnosti jako čest, statečnost a síla. Čest byla základním prvkem
albánské společnosti.
Každý region v Albánii má i svůj charakteristický styl písně, např. písně
z vlorského regionu jsou nazvané „labçe“, z Tirany „tirançe“ apod.
Během období komunizmu se často zpívaly originální lidové písně, ale
s předělaným textem podle požadavků KS.
Albánské folklorní písně se dělí podle dvou hlavních kategorií, a to na lyrické
a epické písně. Lyrické písně jsou např. o práci, rodině nebo o obřadech (svatba, pohřeb)

36

BOGDANI, R.: „Albanian folk dances accompained with music. In Studia Musicologica Academiae Scientiarum

Hungaricae 33, č. 1 - 4, Budapest 1991, str. 327
37

Změny se týkají tempa, dynamiky, občas i melodie
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a jsou typické pro střední Albánii. Epické písně jsou dlouhé narativní historické děje,
charakteristické pro severní Albánii.
Muži a ženy zpívali zvlášť a často měli odlišný repertoár, například ukolébavky
a smuteční písničky zpívaly většinou ženy. Smíšený zpěv se vyvíjel až počátkem
dvacátého století.
Dnes folklor stále žije i ve městech. Velmi slavné jsou písně o lásce, ale také písně
epické. Písně jsou doprovázeny popovými orchestry, které jsou složené z folklorních
a klasických nástrojů. Folklórní písně se často objevují v televizi, v rozhlase, jsou hrány
při obřadech atd.

2. 2. 5. 1 Druhy folklórních písní
• Písně lásky - základní téma folklorních písní je láska. Dnes jsou tyto písně
doprovázené popovými orchestry nebo jsou blíž k původním verzím (jednodušší
orchestrace). Takové písně jako „Halili dhe Hajria“ se používaly i jako témata
v albánském baletu (Tish Daija: „Halili dhe Hajria“).
• Ukolébavky - tyto písně mají velmi jednoduchou melodickou linku. Dnes jejich role
není tak důležitá jako dříve, vzhledem k tomu, že většina dětí v předškolním věku
chodí do mateřských škol. Ukolébavky mají většinou tuto strukturu: repetice
motivu (a+a1) nebo variace motivů (a+b) - vytvoření kontrastního motivu, který
muže být i v jiné stupnici. Co se týče rytmu, ukolébavky jsou většinou velmi
jednoduché.
• Elegie - jejich role je také čím dál tím méně významná, ale stále je můžeme slyšet
v provedení různých souborů profesionálních i amatérských. Elegie nebo lament za
mrtvého je většinou zpívána ženami. Slova jsou o životě mrtvého a o citech
pozůstalých. Rytmus písní je volný.
• Obřadní písně - tyto písně se používaly pro různé obřady jako zásnuby, svatby,
festivaly apod. Svatba je v albánské kultuře důvod velké oslavy. Byl to znak
bohatství a pozice ve společnosti. Písně, tance a hodování nejenom slavili spojení
v manželství, ale i spojení dvou rodin a formování nových spojenectví. Každá část
obřadu měla své specifické písně.
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• Komické písně - komické a satirické písně tvoří další kategorii písní. Častým
námětem písní je například věkový rozdíl nevěsty s ženichem (když si ženy
nemohly vybrat manžela) nebo manželství kvůli penězům. Další jsou písně do her,
písně k přípitku apod. Takové písně jsou většinou v aiolské stupnici a mají
dvoučtvrteční rytmus.
• Písně o práci - tyto písně bývají velmi jednoduché a byly zpívané i během práce.
Tyto písně se hojně používaly i za období komunismu. Písní se měla vyjádřit
důležitost pracovníka.
• Epické písně - legendy a balady o albánských hrdinech, válkách, ale i o aktuálních
dějích jsou častým námětem epických písní. Vzniklo i mnoho písní o důležitých
momentech v dějinách Albánie. Epické písně o hrdinech se většinou rýmují na
konci sloky. Akcent je často na třetí a sedmé, nebo na páté a sedmé slabice. Tyto
vzorce se používají zvlášť, nekombinují se.
Legendy a balady byly velmi dlouhé. Mohly mít více než sto veršů, jako například
legenda „Dasma e Halilit“ (Halilova svatba). Tato legenda má šest set řádků.
Legenda vypráví o rytíři Halilovi a jeho žádosti oženit se s Tanushou, dcerou krále.
Další významná legenda je „Lahuta e malcis“ (Gusle hor), kterou napsal Gjergj
Fishta (1871-1940). Tato legenda je vlastně poem o františkánském mnichovi
a o válce proti Slovanům a Turkům. Má třináct tisíc řádků a odráží dobu národního
obrození.
• Politické písně - jsou to písně s politickým textem, které se používaly jako inspirace
pro bojovníky během „Války národního osvobození“, která skončila v roce 1944.
Potom je používal komunistický režim, aby sjednotil lid a rozšířil propagandu.
Stovky knih s písněmi propagujícími komunistický režim byly vydávány tiskem.
Například kniha s písní o oběti války, která obsahovala celkem 626 písní. Řada
písní byla složena i pro E. Hoxhu. V těchto písních bylo používáno jeho křestního
jména Enver jako důkaz důvěrností a přátelství.
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2. 2. 6 Folklorní nástroje
V albánském folkloru nástroje nejen doprovází písně, ale používají se také jako
nástroje sólové a skupinové. Nástroje jsou domorodé nebo cizího původu, zvláštností je
například dvojitá flétna či dvojitý klarinet. Folklorní muzikanti hrají většinou na více
nástrojů. Kombinace nástrojů a jejich struktura záleží i na struktuře vokálního druhu hudby
v určitém regionu.
Některé nástroje mají vícero pojmenování, jako například glyrë (konická trubka
z tenkého kovu) se jmenuje jinak i pipëze, borigë atd. Někdy naopak různé nástroje mají
podobná jména jako llahutë (malá loutna ve tvaru hrušky) a lahutë (jednostrunný nástroj).
Používají se i cizí jména nástrojů. Často se stává, že se v albánštině cizí jméno týká úplně
jiného nástroje. Například albánský tambur je jiný nástroj než ten indický a není spojen
s nástrojem tamborica jižních slovanů. Taky çifte je turecký nástroj podobný klarinetu, ale
v Albánii çiftelia je druh loutny s dlouhým krkem. Některé nástroje získaly své jméno
podle zvuku, který nástroj vyrábí např. reke (chrastí) apod.
Způsob výroby hudebních nástrojů se předával ústní formou z generace na
generaci. Výroba nástrojů nebyla zcela vyvinutá až do období komunismu, kdy započala
výstavba továren na folklorní a nefolklorní nástroje. V dřívějších dobách se nástroje
vyráběly z materiálů, které hráč toho nástroje mohl najít ve svém prostředí. Proto je těžké
nástroje standardizovat. I když byly nástroje stejné, se stejnými charakteristikami, mohly
poskytnout jiné možnosti hraní (např. díra v dechovém nástroji). Hmatník strunných
nástrojů nebyl podle přesné stupnice, nicméně používané stupnice nejsou z temperovaného
systému. Některé nástroje vyráběné pastýři jsou vyrobené podle toho, jak by měly
přibližně znít.
Folklorní řemeslníci se snažili o standardizování nástrojů, proto se velmi soustředili
na výběr toho nejlepšího materiálu, ze kterého se následně nástroje vyráběly. Například pro
strunné nástroje se používala červená borovice místo původní bílé, jelikož měla více
kalafuny. Kastaněty a flétny začali vyrábět stříbrníci, zvony apod. vyráběl kovář. Nástroje
byly často zdobené malbou či modelováním. Například na konci dechového nástroje byla
často vymodelovaná hlava nějakého zvířete.
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2. 2. 6. 1 Dechové nástroje
Nejpoužívanějším nástrojem v rodině dechových nástrojů v Albánii je flétna.
Většinou byla vyráběna ze dřeva nebo z kovových píšťal. Typickým zástupcem této
skupiny jsou flétny fyell a kavall, což jsou flétny s odfouknutým koncem (podobné
zobcové flétně) a obě používají sedmitónovou stupnici. Další dechové nástroje jsou např.
dvojitá flétna cula dyjare, která má dvě rozdílné píšťaly, bicula, které má dvě píšťaly
spojené v místě zobce. Oba tyto nástroje mají dvojitý odfouknutý konec. Princip hrání na
dvojitou flétnu vypadá tak, že na jednu píšťalu se hraje melodie a druhá píšťala doprovází,
drží prodlevy apod.
Další dechové nástroje jsou pipëza (jedna nebo dvojitá píšťala s jazýčkem), surleja
a zurna (nástroj podobný hoboji), zumare (dvojitý klarinet), burie (druh malé trubky),
glyrë (konický trumpet) a gajde (podobný dudám).

*cula dyjare

*kavall

*gajde

2. 2. 6. 2 Bicí nástroje
Rodina bicích nástrojů se rozděluje do dvou tříd: idiofonické a membrafonické.
• Idiofonické nástroje: Idiofon (z řeckého idios: vlastní) je hudební nástroj, který
vydává tóny a zvuky chvěním sebe sama, nikoliv chvěním membrány, struny nebo
vzduchového sloupce. Většina bicích nástrojů, které nemají membránu, patří právě
do

této

skupiny

hudebních

nástrojů.

Česky

by

se

tyto

nástroje

nazývaly samozvučnými. Patří sem gurët (zvuk vzniká udeřením kamenů proti
sobě), rrekez (chrastítko), cinglat (dvě malé paličky), rraketake (dřevěný nástroj chrastítko), tingëza neboli çapare, çupare i çumbare (kovové kastaněty),
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tepsia (ve tvaru pánve, zvuk vzniká úderem rukou), lugët (lžíce), këmboret (zvony)
a mnoho dalších.
• Membrafonické nástroje: Membranofon je hudební nástroj, který vydává zvuk
kmitáním napjaté membrány. Do této skupiny patří všechny typy bubnů. Patří sem
def nebo dajre (tamburína), darabuk (buben ve tvaru poháru), tumbullac (bongo
podobné bubnu), tupan (dvoustranný buben) a další druhy bubnů s různými
velikostmi a formami jako poç, daulle, lodra (velmi používaná v severních tancích)
a qyp.

*lodra

* defi

2. 2. 6. 3 Strunné nástroje
V Albánském folkloru se používá mnoho strunných nástrojů, trsacích či drnkacích
a smyčcových.
Trsací či drnkací nástroje jsou například çiftelia (malý dvoustrunný nástroj
podobný mandolíně s dlouhým krkem), bakllamaja (nástroj se třemi strunami), llahuta
(krátká loutna ve tvaru hrušky), sharki (mnohostrunný nástroj) a další nástroje jako gyru,
jongari, kalushni a sazeja.
• Çiftelia je dvoustrunný nástroj. Na vrchní struně se hraje melodie a spodní struna
(která je naladěná na kvartu dolů) se nechá znít. Kombinace těch dvou strun tvoří
konstantní disonanci. Často se používá tremolo.
• Sharkia se používá jako sólový i jako doprovodný nástroj a je často hlavní nástroj
ve folklorních skupinách. Je to komplexní nástroj. Může mít tři, čtyři, pět, šest nebo
dvanáct strun. Počet strun záleží na regionu, ve kterém se tento nástroj používá.
Vzhledově připomíná velkou mandolínu a hraje se za pomoci trsátka.
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*Çiftelia

**Sharkia

Smyčcové nástroje jsou například lahuta (jednostrunný smyčcový nástroj,
používaný i jižními Slovany) a lauria (dvou, tří nebo čtyřstrunný nástroj). Další nástroje
jsou çuri, mitralozi, bugari, tamra a desetístrunové udi, buzuku a saze.

*Lahuta

2. 2. 7 Instrumentální soubory
Typické nástroje, které doprovázejí například tance v severní Albánii, jsou surlë
(dvojjazýčková píšťala) a daulle (buben). V jižní Albánii se většinou používají klarinet,
housle, ut (druh loutny) a def (zarámovaný bubínek). Folklorní orchestry v jižní části
Albánie, které doprovázejí polyfonické písně, mají většinou čtyři nebo pět nástrojů
a jmenují se saze. Typická soustava saze je: llahuta, klarinet, fyell, housle, a def.
Nejtypičtější folklórní orchestry jsou v jižní Albánii ve městech Pogradec, Korçë
a Përmet.
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Poloprofesionální folklorní soubory používají i dajre nebo prefabrikované
housle a klarinet. Další kombinace nástrojů ve folklorním souboru může být: dvě pipëza
a buzuku; çiftelia a sharki; dvě lahuta; dvě kavall; lauri, çiftelia a daulle; dvě fyell, dvě
lauris, çiftelia, dvě sharki a dajre; klarinet, housle, llahuta a dajre; marrësi, kthyesi, isso,
klarinet, housle, llahuta a dajre. Zajímavý je i soubor kavallů ve městě Gramsh, kde se
tradice dále předává dalším generacím.
V období komunismu hrály často klasické orchestry aranžovanou folklorní hudbu.
Problém ale byl, že některé folklorní nástroje nejsou v souladu se západním laděním, proto
bylo těžší je používat v klasických orchestrech. V tomto období probíhala snaha
o standardizaci ladění některých folklorních nástrojů, aby se mohly přiřadit k nástrojům
v orchestru.

2. 2. 8 Hra na folklorní nástroje
Do 20. století na nástroje hráli většinou muži. Ženy hrály jen na menší, málo
významné nástroje jako kastaněty, lžičky, tepsi a dajre. Součástí emancipačního programu
komunistické strany bylo i vyzvání žen k hraní na folklorní hudební nástroje, na které dříve
hráli výhradně muži. V dnešní době není důležité, zda na daný nástroj hraje muž či žena.
Folklorní hudba měla za komunistického režimu velkou propagaci. Bylo založeno
mnoho festivalů, na kterých se prosazovaly folklorní nástroje. Folklorní hudba se začala
učit na školách a to nejenom v rámci dějin, ale probíhala i výuka hry na hlavní folklorní
hudební nástroje. Mnoho muzikologů se v této době zabývalo kategorizací a standardizací
folklorních hudebních nástrojů a hudebního folkloru vůbec. Továrny začaly vyrábět
nástroje, které měly větší kvalitu, větší tónový rozsah a obecně byly kvalitnější. Všude po
městech a vesnicích docházelo k zakládání folklorních souborů, které se účastnily
regionálních a národních festivalů. Dnes se folklorní písně hrají v modernější podobě, ale
původní prvky jsou stále zachovány. Orchestry a soubory hrající folklórní hudbu dnes hrají
podle předepsaných not a princip improvizace a spontánního hrání se bohužel stále snižuje
Přepsat melodie folklorních nástrojů byl velmi těžký úkol vzhledem k tomu, že
folklorní nástroje byly schopné tvořit mikrotonální tóny, které neexistují v dobrém
temperovaném systému. Mikrotonální tóny jsou jedna z charakteristik albánského folkloru.
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Problém nastává většinou v transkripci melodií dechových nástrojů a také při transkripci
melodií strunných nástrojů jako çiftelia, sharki, llahuta a lauria. Písně, ve kterých se
používají zmodernizované nástroje jako saze, bakllama a llauta, jsou jednoduší
na transkripce vzhledem k tomu, že se mohou přizpůsobit dobrému temperovanému
systému.

2. 2. 9 Lidský hlas v albánském hudebním folkloru.
V Albánii se používá několika způsobů pěvecké techniky a projevu, například
„vysoký falzet“, „hrudní hlas“, „výkřik horolezce“ atd. Další technika je používání
hrdelního hlasu a samostatné slabiky, které se někdy používají jen pro rytmický efekt.
Zpěváci mohou volně použít trylky a poklesy hlasu a někdy na konci písně glissando
z poslední noty (zní to jako dudy, když se pustí vzduch). Prof. Ramadan Sokoli (slavný
albánský muzikolog, viz příloha) mluví o různých způsobech pískání za použití pouze rtů
nebo pomocí rukou. Dokonce vysvětluje, že jsou čtyři druhy zvuku vytvořené rukou:
lusknutí prstů, klepání kotníků (na prstech rukou) a dva způsoby tleskání.
Majë krahi (horské volání nebo „výkřik horolezce“) je jasný silný tón, který měl za
úkol předat informace na dlouhé vzdálenosti (např. varování, smrt, pozdrav). Volající si
zacpal jedno ucho a „házel hlas směrem k loktu“. Tři výstřely z pušky znamenaly konec
konverzace.

2. 2. 10 Folklorní tanec
Albánské tance jsou velmi bohaté na sólová vystoupení, ale nejsou výjimkou ani
provedení větších či menších skupin. Každá albánská oblast má své charakteristické tance,
při kterých se nosí specifické a charakteristické kroje. Mužské tance většinou reprezentují
sílu nebo postavení ve společnosti. Jsou ohnivé a mají rychlé pohyby. Ženské tance jsou
pomalejší, gracióznější a lehčí. Dříve muži a ženy tančili většinou zvlášť. Dnes tančí
společně při tancích s nespecifickou tématikou (viz dále). Na severu země se více tančí
sólově, na jihu se více tančí společně ruku v ruce ve tvaru polokruhu. Tanec ve dvou je
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rozšířen po celé Albánii. Tance ve třech mají většinou dramatický charakter. Mohou je
tančit buď jeden muž a dvě ženy nebo naopak.
Albánský tanec není abstraktní. Má lyrický, epický nebo dramatický obsah, který je
vyjádřen přes pohyby, mimiku a písně (například písně o válce). Často druh tance souvisí
s písní, která je prováděna. Určité pohyby vyjadřují i děj nebo výsledek určitého děje.
Většina životních událostí má své specifické tance jako například svatba, zasnoubení,
zábava („tanec opilého“), dějiny („tanec Ali Pashy“). Nejslavnější tance jsou například
„Vallja e shpatave“ (tanec mečů), „Vallja e shqiponjave“ (tanec orlů, vyjadřující silné,
statečné a nádherné orly, kteří spolu tančí, pomáhají si a nakonec tančí spolu jako symbol
spojení severu a jihu Albánie), „Vallja e Ali Pashait“ (tanec podle písně věnované Alimu
Pashaovi Janiny), „Vallja e Cerçiz Topullit“ (tanec podle písně věnované hrdinovi Çerçiz
Topulli, vyjadřující statečnost a sílu albánských vojevůdců), „Vallja e Ismail Qemalit“
(tanec podle písně „Cili je ti more burrë“, věnovaná Ismailu Qemalovi - první albánský
předseda vlády nezávislé Albánie) atd. Nejznámější tance jsou tance používané během
svatby. Pro každou její část existuje specifický tanec jako například „Vallja e nuses“ (tanec
nevěsty). Je to společný tanec, který vede nevěsta s bílým kapesníkem jako symbol čistoty
před první nocí s manželem. „Vallja e dhëndrit“ (tanec ženicha) - tento tanec vede ženich
s červeným kapesníkem v ruce jako symbol síly a statečnosti. „Vallja e shamisë“ (tanec
kapesníku) je tanec, kde ženich během tance zapálí bílý kapesník nevěsty a drží ho v ruce,
dokud celý neshoří. „Vallja e krushqve“ (tanec hostů) apod.
Pohyb a rytmus jsou základní elementy albánského tance. Rytmika může být
jednoduchá, složená, smíchaná nebo volná. Mužské tance mají většinou složenou
a smíchanou rytmiku, kdežto ženské tance mají rytmiku jednodušší. Zajímavé jsou
i „tiché“ tance. Jsou bez doprovodu a rytmika je stanovena jen ze zvuku nohou tanečníků.
Albánský tanec je doprovázen různými způsoby - nástroji či písněmi. Dechové,
strunné a bicí nástroje se jako doprovod tance používají buď sólově, nebo v kombinaci (viz
albánské nástroje). Homofonické a polyfonické písně se též používají k doprovodu tance.
Text a melodie písně důrazně ovlivňuje tanec, někdy dokonce tanečníci zpívají v průběhu
tance.
Homofonické písně se v doprovodu tance používají většinou ve střední a severní
Albánii, nejčastěji během ženských tanců. Forma je buď paralelní (naproti sobě),
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v polokruhu nebo v kruhu. Často zpívá vedoucí tance sám, někdy je zpěv ve formě otázky
a odpovědi.
Polyfonické písně (viz Albánská iso-polyfonie) se používají převážně v jižní
Albánii a jsou zpívané buď pouze mužem, nebo ženou, jen výjimečně jsou zpívány
dohromady (dnes často míchané). Každý region má svou charakteristiku a repertoár písní.
Písně, které se používají při tanci, jsou rytmicky lehčí, bez výrazných změn.
Tanečníci jsou často i muzikanti. Ti, kteří zároveň hrají a zpívají, se nazývají
„mjeshtër“ (mistr). Instrumentální doprovod má inspirovat svou melodií a rytmikou. Tance
se doprovázejí i zpěvem a nástroji dohromady.

2. 3 Albánská folklorní hudba v městech před, během a po
pádu komunismu
Až do 20. století (hlavně do nástupu komunistů do vlády) byla folklorní hudba ve
své původní podobě hlavním způsobem zábavy. Na konci 19. století se s vývojem měst
a klasické hudby v Albánii vyvíjel i další způsob provedení folklorní hudby. Je to „Kënga
popullore qytetare“ (lidová měšťanská hudba).
V této době byly snahy harmonizovat a přepracovat albánskou folklorní hudbu.
Tento proces byl spojený s albánským národním obrozením a snahou o osamostatnění
země z turecké nadvlády. Na úpravách albánské folklórní hudby pracovalo mnoho
profesionálů (ti, kteří studovali v evropských školách) i amatérů (bez oficiálního vzdělání).
V 19. století (hlavně v jeho druhé polovině) se snaha o osamostatnění země výrazně
zvětšila. Bylo založeno mnoho uměleckých a společenských organizací s politickým
podtextem, začaly se zakládat albánské školy, umělecká střediska, byly vydávány knihy
v albánštině, albánské noviny apod. Všude se propagovala albánština a albánská národnost.
Výsledkem bylo založení kulturních klubů ve Shkodër, Korçë, Elbasan atd. Hudební
aktivita těchto klubů měla za následek založení hudby s patriotickým podtextem. Albánští
umělci mysleli, že provedení pečlivě vybraných písní na veřejných masivních
shromážděních nebo na koncertech by probudilo v lidu pocit přináležitosti k národu a
patriotismus.
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V hlavních městech byly jedinými povolenými koncerty (během masivních
hromadění) jen ty, které byly provedené dechovými orchestry. Proto byl v roce 1878
oficiálně založen „Dechový orchestr Shkodry“. Jeho nejslavnějším ředitelem byl Palok
Kurti (1860-1920). Podobné soubory se dále zakládaly i v dalších městech jako Vlorë,
Korçë, Durrës, Elbasan, Berat atd. Charakteristické skladby pro tyto soubory byly pochody
a suity. Koncerty dechových orchestrů měly velký úspěch vzhledem k tomu, že tyto druhy
skladeb jsou přijatelné i pro nevzdělané publikum. Pro dechové soubory byly často
aranžovány různé folklorní písně a hlavně se používaly písně, které by mohly vzbudit pocit
tzv. Shqiptarizëm („albanismus“).
S dalším vývojem Národního obrození a následně prohlášením nezávislosti v roce
1912 (viz 1. kap.) se společenský a kulturní vývoj posunul dál. Zakládaly se další nové
kulturní společnosti, další dechové soubory, malé orchestry, sbory a tzv. mandolináta
(soubory folklorních nástrojů). Pro tyto soubory byla dále upravována folklórní hudba
(ve formě pochodu, suity nebo fantazie). Tyto aranžované písně nebo tance se hrály po celé
Albánii. Tyto nově vznikající společnosti a soubory jsou důležité i pro vývoj klasické
hudby v Albánii (viz 3. kap.). V dalším vývoji se přednes folklorní hudby začal kultivovat
a byl čím dál tím více profesionální. Při koncertech klasické hudby se často prováděly
i úpravy folklorních písní pro klasický orchestr.
Folklórní hudba se nejen přepisovala a upravovala, ale také studovala a pečlivě
dokumentovala. Následkem bylo v roce 1960 založení Instituti i folklorit gojor, muzikor
dhe koreografik (institut ústního, hudebního a choreografického folklóru) 38. Probíhají také
další studie, které se snaží nalézt možnosti použití folklórní hudby ve vyšších
intelektuálních úrovních. Skladatelé se často ve svých skladbách snažili kombinovat různé
charakteristiky hudby, což se projevilo kombinací různých souborů a vznikem folklorních
ansamblů (kombinace orchestru s folklorními nástroji). Důležitou roli v tomto období
sehrálo „Hnutí hudebních amatérů“. Toto hnutí mělo velký úspěch hlavně kvůli tomu, že
zde mohl studovat a hrát kdokoli. Pomoc tomu hnutí přicházela hlavně ze strany státu
a z organizovaných sborů jako Kori i përgjithshëm i shtetit (obecný státní sbor)
a Kori i ushtrisë popullore (vojenský sbor).

38

Úkolem toho institutu bylo nahrávat a archivovat folklorní písně, hudbu a nástroje.
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Snahu studovat a dokumentovat folklorní hudbu podpořili i mnozí skladatelé tím,
že pomáhali při zapisování písní a melodií do not, seřazení rytmů apod. Lidé z Hnutí
hudebních amatérů jezdili po různých oblastech a sbírali typické písně, které následně
harmonizovali a přepracovali, ale snažili se udržet charakteristiky modální, melo-rytmické
a harmonické. Později začali tato témata a melodie rozvíjet a z toho vznikly různé lyrické
poemy, chorální suity a chorální rapsodie. Tyto skladby byly následně prováděny po celé
zemi. Prvním skladatelem, který skládal chorální rapsodie, byl Kristo Kono (1907 - 1991).
Snažil se v přepracování folklorní hudby zvýraznit všechny charakteristiky dané hudby.
Spojením písní, tanců apod. vznikají scénická představení (například „Dasma shqiptare“
(albánská svatba)), kde byly písně a tance, které se provádějí během svatebního obřadu.
Důležité pro rozvoj a rozšiřování folklorní hudby byl vznik „Domů kultury“. Tyto instituce
jsou dodnes funkční a zabývají se uchováním a rozšiřováním národní kultury.
Rozvojem scénických představení docházelo k adaptování folklórních písní pro
scénu. Skladatel Prenk Jakova (1917 - 1969) a režizér A. Skanjeti vytvořili operetu
s národními písněmi. P. Jakova nejenom harmonizoval písně pro sbor, ale tvořil z nich
vokální romanci, dueta, rozšířil melodii, přidal klavírní doprovod apod. Vlastně tady je
začátek zrození albánské scénické hudby.
Další etapa procesu vývoje hudebního folkloru je používání aktuálních témat.
Skladatelé používali folklorní hudbu k nastínění tehdejších problémů. Někdy se používaly
známé melodie s novým textem nebo naopak známé texty s jinou melodií. Od šedesátých
let se stávají velmi oblíbenými suity a rapsodie se symfonickým charakterem, tj. použití
západního orchestru. V této době proběhl první pokus o složení prvního albánského baletu
a symfonie podle evropského vzoru, to znamená formou, orchestrací, řádu apod.
V roce 1965 provedla komunistická strana analýzu albánského umění a rozhodla, že
rozšiřování folklorní hudby musí pokračovat rychleji. Proto byly v městech zakládány
folklorní ansámbly se specifickým zaměřením na určitý region. Tyto ansámbly se měly
zabývat ochranou folkloru a jeho rozvojem. Umělci dělali různé pokusy v úpravách
folklórní hudby, například polyfonické hudbě (iso - polyfonie) se přidal začátek a konec,
nebo se harmonizovala pro sbor. V tomto období se velmi často skládaly písně propagující
komunistický režim. Potlačila se hudba se sentimentálními prvky (např. písně lásky)
a propagovaly se heroické a epické písně nebo hudba vyjadřující hrdinský charakter
národa. Následkem bylo založení Festivali folklorik i Gjirokastrës (folklorní festival
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Gjirokasty). Festivalu se účastnily folklorní ansámbly nejen z Albánie, ale i z Makedonie,
Černé hory a Srbska, kde žila významná albánská menšina. Festival se měl konat každé
čtyři roky a trval týden 39. Cílem festivalu bylo sjednotit albánskou kulturu. Oblíbené byly
písně o komunistickém režimu, o E. Hoxhovi nebo o plánu vlády pro další rozvoj země.
V roce 1971 byl založen Festivali Kombëtar i Këngës dhe i Valles Popullore së
Përpunuar (národní festival přepracovaných lidových písni a tanců). Hlavním tématem
písní a tanců byla Válka národního osvobození. Používaly se písně druhu jako poema
heroike (heroické poemy), nebo këngë epike – heroike (písně epické - heroické). Písně
měly mít v obsahu socialistický život a aktuální témata 40. „Komise festivalu měla v oblibě
především skladby v durové tónině, které lépe vyjádřily optimismus našich občanů
a emoce vyplývající ze slavnostního charakteru lyrické - optimistické písně. Cílem bylo
vyzdvihnout

co

nejvíce z folkloru

- slavnostní

a veselý charakter prostředí,

charakter dnešních socialistických vesnic“ 41.
Skladatelé této doby se snažili upravit všechny druhy albánského hudebního
folkloru. Velmi slavnou se stala suita me këngë popullore myzeqare (suita s lidovými
písněmi z Myzeqe) Simona Gjoniho (1926 - 1991). Ale aby tento autor splnil požadavky
komunistické strany, musel upravit texty těchto písní. Jeho přínosem bylo hlavně použití
klasického orchestru bez pomoci folklorních nástrojů. Kvůli tomu musel hledat správné
kombinace nástrojů, aby barva klasických nástrojů odpovídala barvě nástrojů folklorních.
Jeho vzor následovali i další skladatelé.
Velkým přínosem festivalu Festivali Kombëtar i Këngës dhe i Valles Popullore së
Përpunuar a dalších festivalů bylo zvýšení kvality souborů. Následkem bylo
i organizování různých soutěží folklorní hudby, dalších festivalů s hudbou záměrně pro ně
skládanou a různá představení folklorní hudby. Kromě toho vznikly další ansámbly, které
se zabývaly jen přepracovanou folklorní hudbou. Tyto ansámbly vznikaly v mnoha
městech a vesnicích a z každého regionu se snažily vyzdvihnout co nejvíce z místního
charakteru hudby. Bylo skládáno a přepracováváno velké množství písní a tanců. Z toho
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Trvá dodnes, posledního ročníku toho festivalu se zúčastnilo okolo 1100 hudebníků.
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Tím se myslela témata jako dělnická práce, socialistická vesnice, budování komunismu apod.
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kolektiv autorů. Dějiny albánské hudby. Tirana : Akademie múzických umění - Hudební fakulta, 1984,
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vznikaly harmonizované písně pro sbor, chorální suity, sólové písně, instrumentální
skladby atd. Dochází k rozvoji hudebních témat a začínají vznikat nové styly folklorní
hudby. V této době byly učiněny důležité kroky i pro rozvoj albánské klasické hudby.
V proslovu 20. prosince roku 1974 E. Hoxha doporučuje:
„…Tyto „úpravy“ a „profesionální aranžování“ se nemají podobat folklorní hudbě
jen sem tam některými akordy a národními motivy, ale musí mít kořeny v blátě této země.
Musí být inspirované tvorbou, prací a aspirací tohoto národa a mají být jemu věnované,
jemu se mají líbit. Jestliže to tak není, neslouží se národu a také cizí národy nemají pak
důvod tě oceňovat, vzhledem k tomu, že jsi nepřinesl nic nového do společného světového
kulturního a uměleckého pokladu.“ 42.
Folklor byl stále důležitým prostředkem k propagaci komunistického režimu.
S růstem a vývojem klasické a populární hudby ale jeho význam klesal jen málo. Navíc
rozvoj folklórních nástrojů a kombinace s nástroji klasického orchestru měly za následek
zvýšení oblíbenosti měšťanské písně a albánské populární hudby. Velmi slavnou
a očekávanou aktivitou byl Festivali i këngë në Radiotelevizion (festival hudby v televizi).
Byl to festival populární hudby a měl velký vliv v obecném umění v Albánii tohoto
období.
Musíme uznat, že do sedmdesátých let kultura a umění prodělaly velký rozvoj.
Většina obyvatel Albánie uměla hrát alespoň na jeden hudební nástroj (převážně ve
městech) díky tomu, že mohli v odpoledních hodinách navštěvovat zdarma hodiny hry na
daný nástroj, které poskytovaly domy kultury. Většině umělců bylo zajištěno zaměstnání
po dokončení studií na Státní konzervatoři. Skladatelé byli velmi podporováni a měli
významné sociální postavení.
Po sedmdesátých letech došlo ke zhoršení vztahů mezi umělci a státem, možná
následkem izolace a zhoršením vztahů se všemi velmocemi. Státní paranoia, cenzura
a persekuce umělců v případě nesouladu s režimem. Vzorem toho je 11. festival populární
hudby v televizi, kdy bylo mnoho umělců a organizátorů festivalu potrestáno a někteří
z nich byli popraveni za zavlékání cizích vlivů a za podporu zkažené západní morálky.
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Kolektiv autorů, Dějiny albánské hudby. Tirana : Akademie múzických umění - Hudební fakulta, 1984,
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Od tohoto incidentu začala nová éra persekuce a cenzury, která velmi ovlivnila kvalitu
albánského umění. To vše ovlivnilo i folklorní hudbu. Téměř všechny pozdější písně byly
o vůdcích komunistického režimu, o plánech a o velkém rozvoji, který přinesly
komunistické reformy. To pokračovalo až do pádu komunistického režimu, kdy začala
nová éra svobody a opravdového umění.
I v době demokracie je folklorní hudba stále velmi oblíbená. Moderní písně, i ty
populární, mají většinou folklorní prvky. Písně o obřadu svatby jsou vůbec
nejoblíbenějšími. Folklorní festival Gjirokastry stále pokračuje a jsou zakládány další
festivaly. Tradice folklorní hudby je stále živá a oblíbená. Z nejslavnějších festivalů,
kromě festivalu Gjirokastry, je Festivali folklorik mesdhetar

43

(středomořský folklorní

festival). Folklor a hra na folklorní nástroje se stále učí v uměleckých školách a jsou
vyučovány jako nepovinné předměty v běžných školách

44

. Folklorní hudba zní často i na

diskotékách, což je znak obliby i v mladší generaci. Základní folklorní tance zná téměř
každý Albánec. S koncem komunismu neskončila podpora folklorního umění. Instituce,
které se zabývají tímto druhem umění, stále fungují a jsou velmi aktivní v uměleckém
životě Albánie.
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Koná se každý rok v přímořském městě Vlora
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Program propracoval prof. Ramadan Sokoli
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3. ALBÁNSKÁ KLASICKÁ HUDBA
3. 1 Dějiny Albánské klasické hudby
3. 1. 1 Albánská klasická hudba do období národního obrození
Podle albánských a dalších cizích odborníků má albánská hudební tradice antické
kořeny, stejně jako celá albánská kultura. Objevené archeologické předměty mluví
o antické a někdy i originální albánské hudbě. Tento fakt podporuje několik spisů řeckých
a italských spisovatelů a objevy archeologie. Vývoj kultury je silně spojen s ekonomickým
vývojem Ilyrů (viz první kapitola). Svědkem toho jsou různé amfiteátry nalezené po celé
Albánii

45

. Kromě her zde bylo hráno i divadlo a hudba. Z různých objevů můžeme

usuzovat, že Ilyrové měli velmi rozvinuté tance, byly to hlavně njëshe (sám), dyshe
(dvojice), treshe (trojice) a kolektive (spolu). To jsou tance, skteré i dnes mají podobnou
formu. Tance byly např. válečné, smuteční atd. Jsou to právě tyto tance, které nám
pomohou zjistit, jaké rytmy se používaly v ilyrském období. Rytmus se jmenoval këmbë
(noha). Myslí se, že důvod proč se tak nazývá, je sledování rytmu podle zvuků nohy během
tance. Vůdce tance stanovil rytmus, rychlost apod. Dnes takové tance stále existují (viz
Albánské tance). Neslavnější tance jsou këmba pirike, molose, atd. Tance byly
doprovázené zpěvem nebo nástroji. V antice byly písně a tance většinou věnované hrdinům
46

. O albánských rytmech psal řecký dějepisec Atheneus kolem 2. století n. l. Podle něj se

v Albánii používaly čtyři hlavní rytmy: daktylské, jambické, molos a këmba poene
(poenská noha). Tyto rytmy se stále používají i v dnešním albánském folkloru. Například
këmba poene byla v 5/8 rytmu, který je velmi používaný v albánském folkloru. Jambický
rytmus je typický pro Lab - skou polyfonii.
Ilyrové používali mnoho hudebních nástrojů, např. membranofonické, strunné,
dechové.
Velmi používanými nástroji této doby byly sistrum, këmbore (malé zvonky, které
ženy nosily na krku, aby zněly při tanci a pomohly držet rytmus), def (malý tympán) atd.
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Drač, Butrint, Apollonia, Plloç atd.
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Podobným způsobem jako v dnešním albánském folkloru, viz albánský folklor
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Ilyrové měli velmi vyvinuté dechové nástroje. Nástroje jako bobla (ze zvířecího rohu nebo
mořské lastury) a boria (malá metalická trubka) byly používané jako signál při zahájení
představení nebo ve válce. Velmi často používané byly různé flétny (albánský fyell, ze
slova fishkëllej, což znamená pískat), které měly od dvou až do dvanácti děr. Důležité
nástroje byly i nástroje strunné. Nejpoužívanější (podle různých obrazů na ilyrských
mincích) byla lyra, která měla několik různých podob.
Ilyrské hudební nástroje se používaly převážně v hudebních souborech. Kombinace
nástrojů v těchto souborech se rozšířila na východ, ale také do Říma. Vzhledem k oblibě
hudebních doprovodů tance se k těmto souborům přidaly bicí nástroje jako lodra (viz
albánské nástroje). Později se přidaly ještě llullaka (trubka) a bobla (druh primitivního
lesního rohu). Podle Sagreda (italský spisovatel kronik žijící v 15. století) byly nejslavnější
ilyrské soubory z Dardanie (dnešní Kosovo). Proslavily se zejména kombinací nástrojů
a jejich zdobením. Některé kombinace nástrojů se stále používají i dnes v albánském
hudebním folkloru.
Hudba v Ilýrii byla velmi rozvinutá. Kvůli řecké kolonizaci a římské okupaci se
ilyrská hudba obohatila o další prvky. Je pravda, že řecká a římská kultura velmi ovlivnily
ilyrské umění, ale musí se uznat, že i ilyrská kultura ovlivnila tyto národy. O albánských
hudebnících mluví například Cicero

47

. Hudebníci této doby byli otroci z Drače, kteří se

zabývali zábavou římských pánů. Některé ilyrské nástroje se rozšířily i do tehdejšího
Řecka.
V období středověku byla profesionální hudba

48

hlavně v rukou církve. Katolická

a pravoslavná církev měly každá svůj styl a svá střediska. Albánie byla pod nadvládou
Byzantské říše asi 1000 let a během této doby se do albánského umění dostalo mnoho
byzantských prvků. Byzantská hudba ale nebyla moc oblíbená v tehdejší Albánii. Větší
úspěch měla hudba katolická, která ovšem do hudby nepromítla nic z albánské folklorní
hudby. To bylo pravděpodobně následkem školení skoro všech kněží v zahraničí. Tak se
v Albánii kromě místních prvků do hudby přidaly i vlivy římskokatolické a pravoslavné
církve.
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2. století př. n. l, římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.
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Tím se myslí všechno kromě folkloru
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Důležitou albánskou hudební osobností středověku byl Jan Kukuzeli 49 (asi 1280 –
1360). Byl pravoslavným skladatelem, zpěvákem a reformátorem východní pravoslavné
církevní hudby. Velký význam má jeho hudební notace, která též nese jeho jméno. Jan
Kukuzeli se stal největší hudební osobností pravoslavné hudby tohoto období. V jeho
církevních skladbách najdeme i albánské prvky. Během emigrace významné albánské
komunity do Itálie (po turecké okupaci) vzali hudebníci s sebou některé jeho spisy. Jan
Kukuzeli byl později uznáván jako svatý. V Drači se dnes nachází umělecké lyceum, které
nese jeho jméno.
Po turecké okupaci ovlivnila islamizace země všechny aspekty albánské
společnosti. Stalo se tak hlavně v 16. století, kdy islamizace zasáhla i umění ve městech
nebo ve vyšších vrstvách společnosti. Když mluvíme o hudbě, velké vlivy na albánskou
hudbu měly soubory zvané „bejtexhij“, kde působili spisovatelé, kteří své básně zpívali za
doprovodu nástrojů. Tyto soubory se nacházely po celé Albánii hlavně v 18. století a byly
oblíbené převážně ve městech. Později se soubory nazývaly „sazexhi“ nebo „ashuge“
a používaly nástroje jako buzuki,klarinet, housle, qemane atd. Tento druh hudby
se jmenoval „aheng“. Aheng se vyznačoval silnými východními prvky, ale musel se
přizpůsobit i požadavkům albánského publika. Tento druh hudby se hodně rozšířil, ale
místní druh hudby byl stále silný.
Dalšími vlivy tohoto období jsou převážně vlivy pravoslavné hudby, hlavně na
přelomu 18. a 19. století. Významnou postavu byl Kristant Maditi

50

, který reformoval

zápis pravoslavné hudby. Maditi rozvíjel muzikologii a podporoval hudební vzdělávání
u dětí a taktéž i vzdělávání za pomoci hudby. V této době vzniká mnoho sborů a hudebních
škol pravoslavné hudby. Tyto sbory pokračovaly až do doby národní osvobození. Největší
význam práce Maditiho bylo použití albánského jazyka místo jazyka řeckého a rozvoj
hudební teorie.

49

Řecky Ioannis Koukouzelis. Narodil se v Drači, studoval v Konstantinopoli, kde i se stal vůdčí hudební

postavou. V bulharské literatuře je Kukuzeli označen jako bulharský hudebník, kvůli původu jeho matky.
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řecký původ, působil v Elbasanu, kde byla později založena Škola v Elbasanu.
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3. 1. 2 Albánská klasická hudba období národního obrození.
Albánské národní obrození začalo ve třicátých letech 19. století a skončilo
s vyhlášením nezávislosti v roce 1912.
Albánské národní hnutí bylo založeno novou buržoazní třídou v Albánii
(obchodníci, intelektuálové apod.) a mělo velkou podporu ze strany vesničanů.
Prvním nám známým manifestem Albánského národního hnutí byl v roce 1846
otevřený dopis Nauma Veqilharxhiho (1767 - 1846). Byly v něm popsané požadavky
kulturního charakteru. Naum Veqilharxhi žádal o výuku v albánském jazyce, o rozšíření
psaní a zpěvu do všech vrstev společnosti a rozšíření albánské národní kultury 51. Před tím
sám napsal první albánskou abecedu a vydal ji v roce 1844. Měl velký úspěch. Veqilharxhi
měl ideu, že kulturní osvobození přinese i osvobození politické. Snažil se o vytvoření
metody výuky albánského jazyka. Další snahou bylo čištění albánského jazyka, to jest
náhrada cizích slov albánskými. Snažil se také o vytvoření společnosti, která by
pokračovala v jeho myšlenkách. Všechny tyto jeho myšlenky a snahy tvořily velké
nebezpečí pro tureckou vládu, která následně zorganizovala jeho smrt otrávením
v Istanbulu ihned po publikaci jeho požadavků. Turecká vláda doufala, že jeho smrt zastaví
vývoj národních myšlenek.
Smrt Veqilharxiho ale měla opačný efekt. Jeho myšlenky pokračovaly dál v dílech
mnoha dalších albánských patriotů a spisovatelů jako Zef Jubani, Pashko Vasa, Abdyl
a Sami Frashëri, Jeronim De Rada a další. Ti byli pak jasnější ve svých požadavcích a také
více radikální. Jejich požadavky nebyly už jenom kulturního charakteru, ale také
politického.
Následkem tlaku na tureckou vládu byla 7. března roku 1887 v Korçë otevřena
první škola v albánském jazyce 52, která se jmenovala Mësenjtorja.
V tomto období se rozvíjí tisk, který propaguje myšlenky tzv. „albanismu“
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.

Většina patriotických časopisů a novin se vydává v cizině, některé se tajně rozesílaly
51

Kolektiv autorů, Dějiny albánské hudby. Tirana : Akademie múzických umění - Hudební fakulta, 1984,
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Dříve se albánsky učilo tajně
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Motto: „Neobracej se na církev a mešitu, albánské náboženství je Albánie!“ – Naim Frashëri
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v Albánii. Bylo jich okolo čtyřiceti. Nejvýznamnějšími byly noviny „Drita“ (Světlo),
„Koha“ (Čas), „Dielli“ (Slunce) a časopis „Flamur i Arbërit“ (Vlajka Arbërii). Všechny
tyto slavné publikace byly vydávané v cizině.
K dalšímu vývoji se dostalo i albánské divadlo, vzniklo mnoho divadelních her
albánských autorů, ale stále v menších formách a obsazení. Hry se nejprve prováděly
v cizím jazyce, následně i v albánštině. Nejslavnější hra tohoto období byla „Besa“ od
S. Frashëriho, která měla premiéru v Istanbulu v roce 1875. Velmi slavnou, i v Albánii, se
stala komedie „14 vjeç dhëndër“ (čtrnáctiletý ženich) 54.
Výtvarné umění také pokračovalo ve svém vývoji společně s dalšími druhy umění.
Největšího rozvoje dosáhlo sochařství. Témata výtvarného umění měly národní charakter
tak jako všechny další druhy umění tohoto období.
Hudba byla hlavním prostředkem propagace národních myšlenek a podpory
albánské kauzy. Velký rozvoj zaznamenala zejména vokální hudba. Ta byla jasnější pro
publikum vzhledem k použití textů s jasným národním charakterem. To ovlivnilo i oblibu
klavíru jako doprovodného nástroje, později také jako koncertního. Tento nástroj si ale
mohli dovolit jen bohaté rodiny. Rodiny, ve kterých žilo mnoho intelektuálů a patriotů, se
staly prvními centry propagace klasické hudby. Bohužel do oficiálního otevření první
albánské školy se tyto písně šířily jen ústně metodou opakování. Později, s vývojem umění
a otvíráním uměleckých klubů a škol, se učilo i číst a psát noty. Dříve to uměli jen
profesionální umělci, kněží, intelektuálové apod. Proto až do doby národního obrození
nebyla profesionální instrumentální hudba nějak výrazně vyvinutá. Výuka čtení a psaní not
byla významným krokem k rozšiřování profesionální hudby. Nástroje byly většinou
používané ve folklorních souborech, které si ale hudbu nezapisovaly. Klasická hudba se
hrála jen v uzavřených společnostech lidí, kteří studovali nebo podnikali v cizině.
V roce 1878 byl ve Skadaru oficiálně založen první soubor dechových nástrojů.
Na začátku měl tento orchestr 31 členů. Založení souboru mělo velký význam pro rozvoj
hudby, jelikož kromě národních písní prováděl i úpravy slavných melodií evropské hudby.
Do této doby existovaly i další soubory, ale nebyly oficiální, proto mohly hrát pouze
v uzavřené společnosti a měly i menší obsazení. Díky oficiálním souborům se klasická
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Hra byla později přepracována ve velmi úspěšnou filmovou verzi.
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hudba začala propagovat i na veřejnosti. Orchestr měl koncert každou neděli a vstupné
bylo zdarma. Albánští umělci chtěli k lidem přivést i západní kulturu, čímž by se co
nejvíce vzdálili od kultury východní, tedy kultury z Turecka.
V roce 1880 do čela tohoto orchestru nastoupil Palok Kurti (1860 - 1920). Význam
tohoto umělce tkvěl v úpravě slavných albánských písní pro hudební soubory. Díky
albánským písním navštěvovalo koncerty více lidí, a jelikož se na každém koncertě hrála
i klasická hudba, dostávala se tato hudba do povědomí lidí. Palok Kurti skládal i vlastní
hudbu. Jeho tvorba má formu podle klasického vzoru, ale používání stupnic a rytmů nese
prvky albánské. Palok Kurti se snažil o propagaci albánské kultury a písní v albánštině.
Velký význam měla jeho práce v hudební teorii. Jako první napsal v albánštině knihu
o hudební nauce „Abetarja e Muzikës“ (Abeceda hudby) 55. Za propagaci albánské kultury
a albánštiny vůbec ho turecký vládce města internoval do Diabertir v Turecku, tak jako
další albánské osobnosti národního obrození. Teprve po dvou letech se mohl vrátit. Ihned
po návratu pokračoval v práci s dechovým orchestrem a tentokrát měl i větší podporu ze
strany veřejnosti. Po mnoha problémech byl v roce 1900 tento orchestr zrušen. V roce
1901 P. Kurti pracoval na založení orchestru školy řemesel. Tento orchestr měl 50 členů.
Kurti doufal, že mladší generaci ovlivní národními myšlenkami a hudbou. Za svou aktivitu
byl Kurti během svého života několikrát internován. Jeho práce byla vzorem pro další
patrioty.
Další důležitou osobou tohoto období je Frano Ndoja (1860 - 1925). Skládal
a upravoval národní písně pro dechový orchestr nebo pro klavír. Pro klavír napsal „Album
për piano“
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, kde se v klavírních skladbách snažil používat albánské prvky jako střídaný

rytmus, mody atd. Jeho význam je i v hudební pedagogice. V roce 1917 se stává prvním
albánským oficiálním učitelem hudby v Shkolla normale ve Skadaru. Zde učil budoucí
učitele hudby. Mimo teorii učil i klavír a housle.
Po roce 1908 se v Albánii oficiálně založilo mnoho kulturních klubů, které měly
patriotický charakter. Tyto kluby měly i své vlastní orchestry, které kromě albánské
národní hudby hrály i hudbu klasickou. Orchestry se zaměřily na propagaci hudby
albánských skladatelů, ale cílem bylo i „západní hudební vzdělání“ albánského publika.
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Jedná se o základy harmonie a kontrapunktu
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V jeho rukopisu není uveden rok dokončení tohoto alba.
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Aktivita kulturních klubů byla velmi důležitá pro propagaci a podporu albánských patriotů
v úkolu prohlášení nezávislosti v roce 1912.
Albánské národní obrození přineslo nové rysy do albánského umění. Výrazně se
zvýšila kvalita, divadelní představení v albánštině a koncerty hudby s albánskými prvky
zvýšily zájem o umění. Následovalo zakládání uměleckých škol a přidání uměleckých
předmětů do obecných škol. Velký význam měly opět dechové orchestry, které se
zakládaly ve velkých městech. V tomto období můžeme nalézt klíčový moment, kdy
vzniká albánská profesionální hudba. Mnoho umělců, kteří studovali v cizině, se vrací do
Albánie, aby pomohli zlepšit albánské umění. Můžeme říci, že Albánské národní obrození
je i obdobím zrození albánského národního umění.

3. 1. 3 Albánská klasická hudba od roku 1912 až do doby Italské
okupace v roce 1939
V tomto období již funguje mnoho kulturních klubů, které propagují uměleckou
tvorbu - organizace představení, výuka čtení a psaní not. Většina těchto klubů byla
podporována různými patrioty z bohatších rodin, jelikož v důsledku státních převratů se
jim nedostávalo financí ze strany státu. Kulturními centry tohoto období jsou Skadar,
Korça, Drač, Elbasan atd. Zde se formovaly další společnosti, které se zabývaly
rozšiřováním západní a albánské kultury. Většinou se v těchto městech zakládaly
i orchestry, které kromě hudby světových skladatelů hrály i albánské skladatele a úpravy
národních písní pro orchestr. Ve všech kulturních společnostech se vyučovaly hlavně
základy hudební nauky a zpěv. Podle možností se učily také nástroje jako housle, klavír,
flétna, klarinet atd. Umělci se snažili o přepsání národní hudby pro klasické nástroje.
V této době jsou patrné také snahy o spojení albánských národních nástrojů s nástroji
západního orchestru.
Skadar byl důležitým centrem albánské klasické hudby. Hudební tradice a školení
další generace hudebníků přispělo ke zkvalitnění albánské klasické hudby. Ve školách se
hudba stala povinným předmětem. Koncerty byly velmi oblíbenou aktivitou pro všechny
měšťany. Kulturní společnosti a orchestry byly později zrušeny Italy během druhé světové
války.
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Škola v Elbasanu (založena v roce 1909, viz první kapitola Albánské školství) byla
velmi významná i po vyhlášení albánské nezávislosti. Její význam nebyl jenom ve školení
budoucích učitelů, ale také v rozšiřovaní hudebních znalostí po celé Albánii. Školní
orchestr koncertoval ve velkých městech a jeho členové přednášeli o hudbě. V repertoáru
byly i albánské skladby nebo úpravy albánských písní pro orchestr. Kvůli patriotickému
zaměření byl tento orchestr zrušen během druhé světové války.
Důležitou osobou tohoto období byl Martin Gjoka (1890 - 1940). Je považován za
hlavní postavu předválečné albánské profesionální hudby. Studoval hudbu na
františkánském gymnáziu ve Skadaru, kde se naučil hrát na klavír, housle a flétnu u P.
Kurtiho a F. Ndojy. Zde se poprvé setkal s tvorbou světových mistrů jako Beethoven,
Mozart, Bach a další. Později studoval hudbu v Salzburgu, kde složil svoje první skladby
podle evropského vzoru (většinou malé instrumentální skladby). Nejslavnější skladby
tohoto období byly klavírní pochody „Liria“ (Svoboda) a „Atdhe dhe gjuhë shqiptare“
(Albánský národ a jazyk). Ve své klavírní tvorbě používal prvky albánské hudby po vzoru
svých prvních učitelů. Po návratu do Albánie se zabýval hlavně výukou hudby a dirigování
ve Skadaru. Zde složil i další skladby, které později hráli jeho žáci. Ve Skadaru pracoval
hlavně s orchestry, pro které složil „Albánskou Rapsodii“, která se stala velmi oblíbenou.
Později složil první albánskou symfonii „Dy lule mbi vorr të Skënderbeut“ (Dva květy nad
Skanderbegovou hrobkou), která je patrně nejkvalitnější skladbou pro symfonický orchestr
tohoto období. Musíme ale říci, že je více formou suity než vyloženě symfonie. To kvůli
tomu, že suity byly v této době velmi oblíbené. Složil i řadu skladeb pro komorní soubory
jako „Tek ura e Shalës“ pro flétnu a klavír. V roce 1917 složil velkou dramatickou skladbu
pro zpěv a klavír „Juda Makabe“, která měla silnou patriotickou tématiku. Tato skladba je
velmi rozsáhlá. Je to v podstatě snaha o složení první albánské opery. Původně napsaný
klavír hraje roli orchestru a skladatel doufal, že skladba bude později aranžovaná pro zpěv
a symfonický orchestr. Významným dílem je sešit se skladbami pro klavír „Prelude“. Zde
nalezneme i fugy (dvou až čtyřhlasé), které později používal i jako sborové skladby.
Ovlivnil řadu umělců nejen ve Skadaru, ale v celé Albánii. Martin Gjoka je prvním
albánským profesionálním skladatelem. V podstatě je přechodem poloprofesionálního
umění P. Kurtiho a F. Ndojy a profesionálního umění dalších generací. Martin Gjoka
nepoužíval klavír jenom jako doprovodný nástroj národních písní, ale jako sólový
koncertní nástroj, který sám dokáže vyjádřit originalitu albánské hudby.
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Po první světové válce se situace v albánském umění celkem stabilizovala. V tomto
období se instrumentální hudba rozvíjela dál podle evropského vzoru, hlavně italského,
francouzského a rakouského romantismu (následkem politických a ekonomických spojů
s těmito zeměmi). Klasická hudba se používala i jako propagace západní kultury
a potlačení kultury východu. Největší propagátoři klasické hudby tohoto období byli:
zpěvačky Tefta Tashko, Marie Kraja, Mihal Ciko, klavíristé Tonin Guraziu, Lola Gjoka
atd. Kromě cizích autorů se propagovaly i skladby albánských autorů jako P. Kurtiho
(1860 - 1920), F. Ndoji (1860 - 1925), M. Gjoky (1890 - 1940) a další. V programech
koncertů byly i upravované albánské národní písně. Ze strany albánských umělců
pocházela též snaha propagovat albánskou hudbu i v cizině, např. zpěvačka Marie Kraja
(1911 - 1999), která v roce 1934 ve Vídni v rámci „Večírku národů“ představila albánskou
hudbu. V roce 1937 hostovala v rámci Fiera del Levante v Bari (Itálie) a v roce 1938
v Mnichově v Deutche Akademie.
Dalším propagátorem albánské hudby v zahraničí byl klavírista Tonin Guraziu
(1908-1999). Klavír studoval s velkým úspěchem na boloňské konzervatoři a po různých
koncertech v cizině se vrátil do Albánie, kde se snažil propagovat klasickou hudbu a novou
albánskou klasickou hudbu. Osobnost Tonina Guraziu je nejvýraznější v období
komunismu, kdy často premiéroval klavírní koncerty v Albánii, věnoval se výuce klavíru
na uměleckém lyceu v Tiraně a snažil se založit první albánskou klavírní školu (viz dál).
Během vlády Zoga I. dochází k velkému rozvoji kulturního vzdělávání, které bylo
ovlivněno především Itálií, kde studovala velká část albánských umělců. Tyto zahraniční
vlivy se projevily hlavně ve vokální hudbě a obecně i v instrumentální. Dále roste význam
klavíru, vzhledem k oblibě italských písní a romantické hudby, ale klavír není dosud
chápán jako sólový koncertní nástroj. Jako sólový nástroj ho můžeme nalézt převážně na
hudebních večerech vyšší albánské společnosti.

3. 1. 4 Albánská klasická hudba během druhé světové války
V době druhé světové války se Albánie stala součástí vznikající italské říše a v zemi
se aplikovala silná kulturní a politická italianizace. Albánská hudba byla potlačena
a mnoho kulturních společností zavřeno za vyjádření nesouhlasu s italským fašismem.
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Mnoho učitelů, umělců, spisovatelů apod. bylo používáno k propagaci fašismu ve všech
směrech albánského života. Potlačil se albánský jazyk. Ve školách se smělo učit pouze
v italštině, veškerý tisk byl v italštině a italská hudba se hrála všude v kavárnách,
v rozhlasu, na koncertech atd. V roce 1938 bylo založeno „Radio Tirana“ (rozhlas Tirany),
které mělo později propagovat italskou kulturu a výhody, které přinesl fašismus Albánii.
V čele rozhlasu byli Italové a kolaborující Albánci. Veškera propaganda byla řízená
„Obecným ředitelstvím tisku, propagandy a turismu“.
Pro větší přijatelnost propagace byla založena albánská fašistická strana, ve které
působili i albánští kolaboranti, kteří měli propagovat fašismus jako nejlepší volbu pro
zemi. Založilo se mnoho dalších společností, které měli propagovat italský způsob života.
Tyto organizace se jmenovaly „dopolavoro“ (po práci). Byla to například společnost žen,
mládeže, sportovní kluby, kulturní kluby, kurzy italštiny apod.
Celý umělecký život v Albánii byl podle italského vzoru. Hudba tohoto období má
lehký charakter ve stylu romance. Velký vliv měla italská „kanzoneta“. Albánské prvky
v hudbě se výrazně potlačily.
Na rozšiřování albánské hudby pracoval Pjetër Dungu (1908 - 1989), který sbíral
folklorní písně a publikoval je v tehdejších časopisech. Během druhé světové války napsal
knihu „Lyra shqiptare“, která se vydala v Itálii v roce 1940. Zde psal o albánském folkloru
a publikoval některé albánské písně. Snažil se, aby albánská hudba byla uznávaná
i v zahraničí. V roce 1942 založil v rádiu Tirana nahrávací studio, kde nahrával hlavně
albánský folklor a později i albánskou klasickou hudbu. Toto nahrávání bylo ve své
podstatě první nahrávání hudby v Albánii. Výběr určitých písní se směl vysílat.
Do rozhlasu byli občas zváni i albánští umělci, kteří se snažili předvést hudbu
s patriotickým podtextem. Takové možnosti byly ale velmi sporadické. Gramofonové
desky P. Dungého se prodávaly hlavně ve Francii a v Itálii. Po válce se toto nahrávací
studio používalo k nahrávání albánské hudby a její propagaci v cizině.
V tomto období se stal slavným skladatelem Kristo Kono (1907 - 1991), který
působil v Korçë. Studoval klarinet v Paříži a na konzervatoři v Miláně. Po studiích se vrátil
do Albánie, kde učil hudební teorii a klarinet. Už ve třicátých letech skládal řadu slavných
písní a v roce 1939 složil chorální rapsodii. K. Kono chtěl dokázat, že i bez pomoci Italů
lze tvořit albánské klasické umění. V roce 1942 premiéroval svou „Albánskou rapsodii“
pro symfonický orchestr. Premiéra měla velký úspěch a byla publikem dobře přijatá.
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Po válce pracoval v nově založené komisi pro rozvoj umění. Mezi lety 1948 - 1952 působí
jako skladatel v Moskvě, což později ovlivnilo jeho tvorbu. Po návratu do Albánie se stal
ředitelem Domu kultury v Korçë. V roce 1954 složil první albánskou operetu „Agimi“
(Východ slunce). Jeho skladby byly velmi hrané do počátku osmdesátých let. Zajímavé
jsou miniatury pro klarinet a klavír, Fantazie pro klarinet klavír a orchestr, Albánské
rapsodie 57 atd.
V době druhé světové války byla sice hudba podřízena italským vlivům, ale
musíme uznat, že klasická hudba se posunula dál, hlavně co se týče kvality interpretace
světových autorů. Ovšem tvorba místní hudby byla skoro zastavená. Rádio Tirana, které
bylo založeno pro propagaci fašismu, bylo později používáno k propagaci právě albánské
kultury.

3. 1. 5 Albánská klasická hudba od poválečného období až do pádu
komunistického režimu
Po válce byla situace v Albánii nejasná. Komunistická strana vyhrála volby a chtěla
zavést komunistický režim. Hned v prvních letech své vlády se komunistická strana snažila
eliminovat osobností nesouhlasící s komunistickou ideologií. Velkým problém této doby
byla vysoká negramotnost, téměř 83% populace. Ta se do dvou let téměř odstranila
(do věku 40 let) díky zavedení povinné školní docházky. Komunistický režim se snažil
o vznik kultury čistě albánské. Od roku 1946 se otevřel Vysoký pedagogický institut
v Tiraně, který měl připravovat učitele pro budoucí povolání. Později byli tito učitelé
posláni do škol v horách. Skoro v každém městě a v mnoha vesnicích se postavily „domy
kultury“ 58, jejichž hlavním úkolem bylo rozšiřování kultury.
Po válce se v Albánii zakládaly osmileté základní umělecké školy, které měly žáky
připravovat na lycea a později na konzervatoř. V roce 1946 bylo oficiálně založeno
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Celkem jich napsal šest
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dodnes funkční
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umělecké lyceum „Jordan Misja“
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v Tiraně. Je to první vyloženě střední umělecká škola

v Albánii. Žáci byli z různých částí země a později se tito žáci stali učiteli v uměleckých
školách. Jeden z prvních učitelů klavíru této instituce byl Tonin Guraziu.
Tonin Guraziu (1908 - 1999) začal studovat klavír v Bari (Itálie), kde žil se svou
rodinou, pokračoval na boloňské konzervatoři, kde skončil studium v roce 1932. Pak se
vrací do Albánie. V Tiraně učil hudbu ve státním gymnáziu a soukromě klavír.
Spolu se slavnými albánskými zpěváky koncertuje po celé Albánii. V roce 1941 spolu se
zpěvačkou T. Tashko natočil v Miláně několik nahrávek albánské hudby, během války
koncertoval živě v Rádiu Tirana. Dostal ale výpověď za vyjádření názoru proti
fašistickému režimu. V roce 1947 uskutečnil turné koncertů v Jugoslávii a Bulharsku
společně s dalšími umělci. V roce 1954 premiéruje s Albánskou filharmonií klavírní
koncert a moll E. Griega pod taktovkou M. Krantja. Toto byl první klavírní koncert hraný
v Albánii. T. Guraziu byl prvním učitelem klavíru v nově otevřeném uměleckém lyceu
„Jordan Misja“ v Tiraně. V jeho třídě studovali nejlepší albánští klavíristé. V roce 1958 se
snažil napsat klavírní školu, která měla být „příjemnější“ pro albánské děti, hlavně díky
použití albánských skladeb. Tak vznikla jeho „Klavírní metoda“, podle které se měli učit
mladí klavíristé celé Albánie. V roce 1962 se stává prvním pedagogem klavíru na tiranské
konzervatoři. Do roku 1963 byl i koncertní mistr Národního divadla opery a baletu.
Vzhledem k jeho rodinnému původu nebyl T. Guraziu pro komunistickou stranu příliš
oblíbeným členem společnosti. Proto v roce 1963 dostal výpověď a mohl vyučovat pouze
externě. V další vlně persekuce intelektuálů se Guraziu dostal do větších problémů
vzhledem k tomu, že jeho bratr byl popraven za nesouhlas s komunistickým systémem.
T. Guraziu byl vězněn. Po ukončení trestu mohl vyučovat klavír, ale byl pod stálým
tlakem. I přes problémy s komunistickou ideologií byl uznávaným klavíristou. Proto mohl
premiérovat v Albánii mnoho klavírních koncertů světových a albánských autorů. Skládal
různé klavírní tance a etudy, z nichž jsou některé použity i v jeho „Klavírní metodě“.
Po válce byly v Albánii tří hlavní profesionální soubory: Lidové divadlo, Státní
sbor a Sbor lidové armády. Později se k nim přidal Albánský symfonický orchestr. V čele
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Jordan Misja byl učitelem a malířem. Za fašismu byl popraven za propagaci albánského umění a za to, že

se postavil fašistické okupaci. Nyní je národním hrdinou.
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tohoto orchestru byl M. Krantja (1921 - 2002)
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. Později pod vedením P. Kanaçi byl

založen albánský balet. Všechny tyto soubory se daly dohromady a založila se „Albánská
filharmonie“. Ta pořádala představení po celé Albánii. V repertoáru byli hlavně zahraniční
autoři, ale často se hrály i albánské skladby. Albánská filharmonie prošla velkým rozvojem
a dokázala inscenovat i světoznámé balety a operety.
To vše vedlo k založení Teatri kombëtar i operas dhe baletit (Národní divadlo
opery a baletu). Oficiálně se aktivita této instituce zahájila premiérou opery „Rusalka“
ruského skladatele A. S. Dargomižskiho v roce 1953. Založení této instituce výrazně
zvýšilo kvalitu albánského umění. Být členem Národního divadla opery a baletu
vyžadovalo velkou připravenost a obrovské hudební nadání. Postupně se počet umělců,
kteří pracovali v této instituci, zvětšoval. Nadaným mladým hudebníkům byla přidělována
stipendia pro studium v zahraničí. Schopnosti orchestru a sólistů se tak velmi zlepšovaly
a to vše ovlivnilo i tvorbu tehdejších skladatelů. Skladatelé se přestali obávat toho, že by
jejich skladby byly pro orchestr nehratelné (dříve měly orchestry i amatérské hráče).
Národní divadlo opery a baletu inscenovalo nejlepší opery a balety světových autorů.
To bylo dobrým vzorem pro albánské skladatele a jejich snahu skládat první albánské
scénické skladby.
První z těchto skladeb byla albánská opera „Mrika“
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s hudbou od P. Jakovy

(1917 - 1969) a libretem Ll. Siliqiho, která měla premiéru v roce 1958. Později, v roce
1963, má premiéru i první albánský balet „Halili dhe Hajria“ T. Daijy (*1926) a slavný
balet „Delina“ od Ç. Zadejy (1927 - 1997) 62.
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Studoval housle ve Shkolla normale Elbasanu, byl členem symfonického orchestru Rádio Tirany. Od roku

1947 studoval dirigování na pražské konzervatoři u V. Talicha. Po návratu do Albánie je šéfdirigentem nově
založené Albánské filharmonie.
61

Opera je o brigádnici, která chce pracovat na postavení hydrocentrály v severní Albánii. Téma opery je

o předsudcích a diskriminaci žen v tehdejší společnosti severní Albánie. Nalezneme zde i téma lásky a
podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Hlavní postavou opery je dívka Mrika, která bojuje proti
společenským předsudkům a i proti vůli rodiny si vezme muže, kterého milovala, místo toho, kterého rodina
přikázala. Skladatel se snažil používat albánské charakteristiky jako mody a rytmus, ale formy jsou podle
klasické hudby.
62

Některé častí tohoto baletu jsou přepsané pro sólový klavír a dlouho byly povinnou součástí klavírního

programu v uměleckých lyceích.
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Tish Daija (*1926) je významný albánský skladatel. Od roku 1950 studoval
skladbu na moskevské konzervatoři u Bogatirova, Rogal - Levitskyho a Peika. Po studiích
se vrátil do Albánie, kde pracoval na ministerstvu školství a později byl profesorem
skladby na tiranské konzervatoři do roku 1980, kdy se stal skladatelem na volné noze.
Je významnou osobností albánské klasické hudby.
Další významnou postavou před a po válce je klavíristka Lola Gjoka(1910 - 1985).
Narodila se v SSSR, kde studovala na konzervatoři klavír. Do Albánie se vrátila s rodinou
v roce 1932. Hned začala koncertovat po Albánii spolu s dalšími umělci, kteří též studovali
v zahraničí. Ale po roce odešla studovat na aténskou konzervatoř, kde ukončila studium
v roce 1936. Poté se opět vrací zpět do Albánie, kde koncertuje hlavně sólově, od roku
1946 učí v nově založeném uměleckém lyceu. Později (v roce 1962) učí klavír na tiranské
konzervatoři. Zároveň pracuje jako sólistka v Národním divadle opery a baletu. Jako člen
této instituce měla mnoho koncertů i v zahraničí, např. v Číně, SSSR, Jugoslávii,
Bulharsku, Rumunsku, Československu atd. Sama i upravovala mnoho slavných
albánských písní pro klavír, které hrála i na svých koncertech. Všechny tyto úpravy
představila na svém posledním koncertě v roce 1978 na „Květnových koncertech“
v Tiraně. 63
Na konci padesátých a na začátku šedesátých let se tvorba albánských skladatelů
zaměřila převážně na koncertní hudbu pro sbor nebo orchestr. Oblíbené formy byly
chorální a instrumentální suity, kantáty, oratoria a rapsodie. Mezi slavné skladby tohoto
období patří rapsodie, hlavně od albánského skladatele K. Kono
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. Kono ve svých

rapsodiích zkoušel i technické schopnosti hráčů symfonického orchestru Albánské
filharmonie. Harmonie je celkem klasická a ve skladbách je použito mnoho albánských
prvků jako rytmus a melodie známé pro tehdejší publikum. Nějaké části těchto rapsodií
zněly jako lidová hudba v úpravě pro symfonický orchestr. Později se skládaly náročnější
symfonické skladby.
Šedesátá léta jsou velmi důležitá pro vývoj albánské hudby pro sólové nástroje.
V tomto období bylo založeno mnoho hudebních festivalů, které podporovaly novou
tvorbu albánských skladatelů. Nejdůležitější pro albánskou klasickou hudbu byly
63

orchestrální part napsal T. Harapi
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do roku 1970 jich napsal pět
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„Květnové koncerty“ v Tiraně (pravděpodobně podle vzoru „Pražského jara“). Tyto
festivaly podporovaly umělce někdy i finančně. Další důležitou událostí pro albánskou
klasickou hudbu je založení tiranské konzervatoře v roce 1962. Zde učili albánští umělci,
kteří studovali na nejlepších konzervatořích v Evropě jako v Moskvě, Praze, Budapešti,
Paříži, Milaně, atd. Prvním ředitelem konzervatoře byl skladatel a muzikolog Albert
Paparisto (*1925), který spolu s hudebním teoretikem V. Çangu (*1932) a skladatelem
Ç. Zadeja (1927 - 1997) připravil teoretickou část studia 65.
Významné bylo i založení symfonického orchestru Albánského rozhlasu v roce
1962. Jeden ze zakladatelů tohoto orchestru byl Simon Gjoni (1926 - 1991)
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. Následně

byl založen i symfonický orchestr tiranské konzervatoře. Oba tyto soubory mají velký
význam ve vývoji klasické hudby v Albánii. V tomto období vznikly i první albánské
koncerty pro sólové nástroje jako housle, klavír, violoncello, klarinet, flétna atd. a orchestr.
Vývoj nezaznamenávala jenom hudba pro sólové nástroje, ale i komorní hudba. Vzniklo
mnoho skladeb pro různé kombinace nástrojů. Tyto kombinace možná souvisejí se snahou
najít v západních nástrojích barvu albánských folklorních nástrojů.
Do otevření tiranské konzervatoře byl klavír většinou chápán pouze jako
doprovodný nástroj. Až po počátku šedesátých let se zájem o klavír jako sólový nástroj
výrazně zvětšil. Velký rozvoj sólového klavíru nastal po otevření katedry klávesových
nástrojů na tiranské konzervatoři. Jeden z prvních absolventů (třídy čínského profesora
Cen Ping Gang) byla slavná klavíristka Margarita Kristidhi (*1937). Své technické
schopnosti předvedla na „květnových koncertech“, kde vyhrála první cenu. Později se stala
profesorkou hry na klavír na konzervatoři v Tiraně. Po založení orchestru tiranské
konzervatoře hraje s tímto orchestrem skladby pro klavír a orchestr světových a albánských
autorů. V roce 1973 je poslána na krátkodobý pobyt do Paříže, kde studuje
u W. Perlemutiera. Později koncertuje ve Francii, Polsku, Československu, Německu,
Rumunsku, Bulharsku a dalších zemích. Po návratu do Albánie učí na tiranské
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všichni tři studovali na moskevské konzervatoři

66

Narodil se ve Skadaru, kde studoval u P. Jakovy. Od roku 1952 studuje dirigování na pražské konzervatoři

a o rok později na pražské HAMU, až do roku 1958. Po návratu do Albánie byl během svého života
pedagogem na tiranské konzervatoři, šéfdirigentem albánského rozhlasu a ředitelem uměleckého lycea
„Jordan Misja“ v Tiraně. V klavírní tvorbě se zaměřil na komorní hudbu.
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konzervatoři a pokračuje ve svém uměleckém životě hlavně v Albánii. Zde i premiéruje
skladby albánských autorů. Její osobnost má velký pedagogický význam, jelikož z její
třídy vzešli z nejlepší albánští klavíristé.
Otevření uměleckého lycea a hlavně tiranské konzervatoře zlepšilo do určité míry
možnosti cvičení na klavír. Se zvýšením zájmu o tento nástroj začalo být problémem
sehnání vhodného studijního zázemí. Nákupem nových klavíru (v polovině sedmdesátých
let) pro lyceum a konzervatoř došlo k určitému zlepšení možností cvičení, ale klavíry
nebyly moc kvalitní. Stát se snažil koupit levnější nástroje vzhledem k ekonomické situaci
země a investicím velké části státního rozpočtu do zbraní
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. Klavíry, které se nakoupily

pro akademii, byly většinou značky Petrof. Tyto nástroje měly ale bohužel velmi metalický
zvuk, malý rozsah dynamiky a nekvalitní mechaniku. Starší klavíry Petrof a Foester, které
byly koupené dříve, byly mnohem kvalitnější. Po pádu komunistického režimu došlo ke
zlepšení situace díky pomoci zahraničních organizací, které zakoupily pro tiranskou
akademii nové nástroje.
V repertoáru albánských klavíristů převažovali hlavně skladatelé od doby baroka do
období impresionismu. Co se týče hudby 20. století, byli hráni hlavně skladatelé jako
S. Prokofjev (D. Šostakovič a I. Stravinskij byli zakázáni 68), B. Bartók, B. Britten apod. a
začínali se hrát i albánští skladatelé.
Zahraniční vlivy se projevovaly ve všech směrech umění. Mnoho umělců studovalo
v Rusku, Československu, Francii,

Itálii, Rumunsku, Maďarsku atd. V Albánii

koncertovali zahraniční umělci a albánští umělci mohli koncertovat v zahraničí. Národní
divadlo opery a baletu hostilo umělce z SSSR, Itálie, Francie atd. Sám M. Krantja
(šéfdirigent Národního divadla opery a baletu) dirigoval operu v Bukurešti (Rumunsko)
a Brně (Československo). Na tiranské konzervatoři vyučoval klavír mimo jiných i čínský
klavírista Cen Ping Gang. Během období totální izolace od okolního světa chodili učit na
tiranskou konzervatoř i zahraniční profesoři formou hostování 69. To, co bylo pro evropský
hudební život běžné v praxi, bylo v rámci albánského společenského systému jedinečné.
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po okupaci Československa se komunistická strana bála případného napadení Albánie.

68

Možná souvisí s tím, že jejích tvorba byla po smrtí Stalina, tak nebyla podle albánských komunistických

vůdců v souladu s ideologií marxismu - leninismu.
69

i z Československa
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3. 2 Albánská klavírní tvorba tohoto období
Klavírní tvorba albánských skladatelů se zaměřila na dvě oblasti. Na skladby pro
děti a mládež a na skladby pro koncertní činnost.

3. 2. 1 Skladby pro děti a mládež:
Ve skladbách pro děti a mládež chtěli skladatelé řešit technické problémy pomocí
národních melodií a imitací albánských folklorních nástrojů. Domnívali se, že to bude
bližší albánskému dítěti. Významná tvorba pro děti a mládež zaujali především skladatelé
Tonin Harapi, Feim Ibrahimi, Çesk Zadeja a Kozma Lara.

Tonin Harapi (1928 - 1992) se narodil ve Skadaru, kde studoval hudbu u
P. Jakovy a M. Gjoky. V roce 1946 se věnoval klavíru na tiranském uměleckém lyceu a od
roku 1959 skladbu na moskevské konzervatoři ve třídě prof. Tchullakiho. Z politických
důvodů musel v roce 1961 přerušit studium. Následně pokračuje na tiranské konzervatoři,
kde ukončil studium v roce 1964 u Ç. Zadejy. Hned po ukončení školy se stal profesorem
skladby a hudební analýzy na téže instituci. Jeho žáci se stali významnými osobnostmi
v hudebním životě Albánie. Je také jedním z nejvýznamnějších albánských skladatelů
vůbec. Jeho „Album s malými klavírními skladbami“ zahrnuje 15 miniatur pro začátečníky.
V těchto skladbách používal i slavné albánské melodie. Další album nese název „Den ve
škole“. Tento cyklus zahrnuje 12 skladeb pro mládež a je velmi často používán na
základních uměleckých školách. Velmi populárními skladbami z tohoto cyklu jsou
například Pochod F dur, Valčíky h mol a c moll, kde jsou citovány lidové melodie.
Skladatel chtěl, aby se cyklus hrál podle pořadí, ve kterém byly skladby napsány. Proto
používá kontrast mezi skladbami a v cyklu je určitý řád.
Nji dhimbje e vogël (Malá bolest) je velmi slavná skladba tohoto autora. Skladba je
plná harmonických barev a má krásnou melodii. Forma je trojdílná A B A1.
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*Vzor č. 1. Tonin Harapi, Nji dhimbje e vogël, takt 1b – 3a. Vytištěna v 1966 v Tiraně, výtah z notového
zápisu, ukázka na CD vol 2. stopa 21 (viz příloha)

Skladatel používá na konci prvního dílu a na konci skladby tóninu F dur frygickou,
díky čemuž je tato skladba pro albánské žáky ještě příjemnější.

*Vzor č. 2, Tonin Harapi, Nji dhimbje e vogël, takt 6a - 8a, Vytištěna v 1966 v Tiraně, výtah z notového
zápisu

Později skladatel používá hlavní téma této skladby v jeho Ja gëzimi kthen përsëri
(A tak se radost vrátí). Tentokrát má skladba klasický charakter a to hlavně díky
doprovodu v levé ruce. Forma je též trojdílná A B A1. Melodie je skoro stejná jako
v předchozí skladbě. Střední díl je radostný a není už spojen s předchozí skladbou. Skladba
je ukončena návratem hlavního tématu v čisté F dur tónině.

*Vzor č. 3, Tonin Harapi, Ja gëzimi kthen përsëri. Takt 1b - 3, Vytištěna v 1966 v Tiraně, výtah z notového
zápisu
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Valčík h moll s lidovou melodii, je velmi oblíbená skladba mladých albánských
klavíristů. Skladba má trojdílnou formu A B A1. Jejím základem jsou dvě písně ze severní
Albánie. Na začátku skladby je melodie jednohlasá, později s přidanou tercií. Levá ruka
doprovází lehce a má hlavní harmonické postupy. Střední část je v D dur a končí v f moll.
Pak se vrátí zpět do h moll, kde používá hlavní melodii v pravé ruce a různé pasáže v levé
ve formě polyfonie nebo různých harmonických postupů. Skladba končí skoro nečekaně po
malé kadenci v oktávách.

*Vzor č.4, Tonin Harapi, Valčík s lidovou téma, takt 1 - 4, Vytištěna v 1987 v Tiraně, původní tisk, CD vol.
2, Stopa 25 (viz příloha)

Feim Ibrahimi (1935 - 1997) je narozen v Gjirokastëru. Od roku 1962 studoval
skladbu u T. Daijy. Po ukončení studia na tiranské konzervatoři se stává profesorem
skladby. Skladbu vyučuje až do roku 1977, kdy se stane tajemníkem hudební sekce „Svazu
albánských spisovatelů a umělců“. Zároveň i komponuje. Jeho klavírní album pro děti
zahrnuje deset skladeb, které mají jak albánské prvky, tak v něm najdeme i skladby lyrické
nebo valčíky. Skladby mají konkrétní názvy jako: Nina – nana (Ukolébavka), Dva kozlíky,
Pohádka babičky, Lab - ská píseň, Tanec, Zajíc atd. Feim Ibrahimi byl podle komunistické
strany příliš moderní skladatel, hlavně v koncertní tvorbě. Použitím některých folklorních
melodií ve skladbách se zachránil před jistou výpovědí z pozice ve „Svazu albánských
spisovatelů a umělců“ a posláním do pracovních táborů.
Nina - Nana (Ukolébavka) je velmi zajímavá skladba z jeho Alba pro děti. V ní
autor použil pětitaktovou větu podle vzoru albánských ukolébavek (viz albánský folklor).
Skladba je velmi příjemná nejenom polohou ruky, ale i používanou harmonii, která je pro
albánského žáka velmi přirozenou.
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*Vzor č. 5, F.Ibrahimi, Nina-Nana, takt 1 - 5, Vytištěno v Tiraně v roce 1970, původní tisk

Další pozoruhodnou skladbu pro děti z tohoto cyklu je skladba Zajíc. Skladba je
v G dur a přitom během ní skladatel používá g moll cikánskou. Požití mollové
subdominanty a právě skok z G dur do g moll cikánské jsou harmonické kontrasty, které se
používaly v albánské písni pro děti. Forma je trojdílná A B A1. Během skladby (hlavně
v druhém dílu) skladatel používá různé církevní mody (hlavně dórskou nebo frygickou).
Na konci skladby je přidaná malá Coda.

*Vzor č.6, F.Ibrahimi, Zajíc, takt 1 - 4, Vytištěno v Tiraně v roce 1970, původní tisk

Çesk Zadeja (1927 - 1997).

Se od raného věku učil hudbu u M. Gjoky a

P. Jakovy. Později studoval v Římě. Po návratu do Albánie se stal ředitelem hudebního
oddělení v Rádiu Shkodra (Skadarský rozhlas). Skladbu také studoval na moskevské
konzervatoři. Po ukončení studia se vrátil do Albánie, kde se po založení tiranské
konzervatoře stal profesorem skladby. Mezi lety 1966 - 1966 a 1973 - 1979 byl
uměleckým ředitelem Národního divadla opery a baletu, od roku 1979 se věnoval pouze
skladbě. Velký význam má jeho klavírní tvorba. V roce 1968 napsal první albánský
klavírní koncert Es dur. Jeho skladby se dotýkají různých žánrů, od hudby pro amatéry až
do scénické tvorby. Jeho vliv je patrný v celé další generaci skladatelů. Je to velká a
68

významná osobnost klasické hudby v Albánii. Jeho klavírní skladby jsou povinné
v programu albánských lyceí. Jeho cyklus skladeb pro děti je sbírka, která se vydala
v šedesátých letech. Skladby se hrály již v druhém a třetím ročníku základní umělecké
školy. Jsou velmi příjemné na hraní z hudebního i z technického hlediska. Používá i
církevní mody a pentatoniku. Jeho skladby pojmenovali vydavatelé podle aktuálních témat
jako Pochod mladých pionýrů, V práci, V aksionu, Příběh o hrdinovi atd. Tyto názvy zní
sice v dnešní době vtipně, ale skladby z tohoto cyklu jsou stále používané na základních
školách. Zajímavá je i skladba Këngë labe (Lab - ská píseň), kde skladatel imituje jižní
polyfonii.
Këngë labe (Lab - ská píseň) je velmi zajímavá skladba, která je komponována
podle vzoru albánské jižní polyfonie (viz albánský folklor). Skladba začíná formou otázky
a odpovědi mezi pravou a levou rukou. Později se vyvíjí do čtyřhlasu. Vzhledem
k improvizačnímu charakteru této polyfonie vidíme, že autor nekončí na osmém taktu, ale
na sedmém, aby vytvořil efekt hlasového zpěvu. Dále tyto hlasy pokračují podle svých
funkcí (viz Albánský folklor Lab - ská polyfonie).

*Vzor č. 7, Ç. Zadeja, Këngë labe (Lab - ská píseň), takt 1 - 9, Vytištěno v Tiraně v roce 1970, původní tisk

Kozma Lara (*1930) je narozen v Drači. Od roku 1947 studoval klavír
na uměleckém lyceu „Jordan Misja“ v Tiraně. Později pracoval jako koncertní mistr
u Vojenského ansámblu. Od roku 1959 studoval skladbu na moskevské konzervatoři.
V roce 1961 musel z politických důvodů přerušit studium, tak jako mnoho dalších umělců.
Studium dodělal na tiranské konzervatoři u Ç. Zadejy. Po ukončení studia byl vedoucím
hudebního oddělení na ministerstvu školství a kultury. Od roku 1969 byl profesorem
hudební teorie a skladby na konzervatoři. Jeho klavírní cyklus pro děti „Veselé dny“
obsahuje dvanáct miniatruních skladeb. V něm jsou programní skladby jako Dárek pro
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učitelku, V práci, Hrajeme, ale i skladby jako Preludium, Tanec, Pochod, Moment
musical atd. Některé z nich nejsou vhodné pro děti nižší úrovně, vzhledem k vyšším
požadavkům techniky. Autor v nich používá akordy, křížení rukou atd. Pozitivní věcí
tohoto cyklu je používání forem větších koncertních skladeb. Díky tomu nemají žáci
problém s přechodem do vyšších úrovní a k cizím skladatelům. Co se týká jeho koncertní
tvorby, napsal K. Lara 5 klavírních koncertů, 4 rapsodie pro klavír a orchestr, 6 klavírních
sonát, 4 balady, 4 alba klavírních skladeb, variace, preludia a další klavírní skladby.

3. 2. 2 Skladby pro koncertní činnost
Tato tvorba se zaměřila na neprogramovou hudbu. Formy byly podle evropského
klasického vzoru. Můžeme říct, že v tomto období v Albánii panoval neoklasicismus.
V skladbách jsou cítit albánské prvky jako mody a rytmus. Na počátku šedesátých let byla
snaha skládat koncertní hudbu hlavně s folklorními melodiemi. To aby skladby byly co
nejvíce přijatelné pro publikum a také pro komisi, která musela tyto skladby schválit.
Ve skladbách této doby proto nalezneme směs forem, harmonií, modů, rytmů a další
kompozičních prvků. To dělá tyto skladby z dnešního hlediska ještě zajímavějšími. V této
tvorbě najdeme i citace slavných albánských tanců nebo písní, ale formou harmonizace
podle starších vzorů. Modernější podoby pak měly balady, preludia, scherza, toccaty apod.
Charakteristikou albánských klavírních koncertních skladeb je snaha imitovat
albánské folklorní nástroje a také použití národních písní. Nejlepším vzorem imitace
albánských folklorních nástrojů jsou Toccata od F. Ibrahimiho, Humoreska a Toccata
Ç. Zadejy, Toccata S. Gjoniho
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atd. V nich najdeme i elementy improvizace, které mají

připomenout charakter albánského folkloru. Ve skladbách můžeme nalézt i imitaci
albánských folklorních nástrojů jako jsou çiftelia a lodra (viz albánský folklorní nástroje).
Dokonce Albert Paparisto napsal skladbu přímo nazývanou Çiftelia 71. Tyto skladby a další
se staly součástí repertoáru albánských klavíristů. U Toccat je charakteristický střídavý
rytmus jako 7/8, 7+5/8 apod.
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CD vol. 1, stopa 20, viz příloha
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CD vol. 2, stopa 10, viz příloha
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Toccata od Ç. Zadejy je velmi oblíbenou skladbou. Je to jeden z nejlepších vzorů
imitace albánských nástrojů. Forma je A B A1. Začátek imituje çiftelia (albánský
dvoustrunný nástroj, viz albánský folklor).

*Vzor č. 8, Ç. Zadeja, Toccata, takt 1 - 4, Vytištěno v Tiraně v roce 1966, původní tisk, CD vol. 1, stopa. 1
(viz příloha)

Později přijde kontrastní část s melodií v levé ruce.

*Vzor č. 9, Ç. Zadeja, Toccata, takt 33 - 34, Vytištěno v Tiraně v roce 1966, původní tisk

Střední část je v C dur ve formě pochodu, který připomíná jednu partyzánskou
píseň. Na konci skladby se používá hlavně druhé téma a občas v basu zní pochod středního
dílu.

*Vzor č.10, Ç. Zadeja, Toccata, takt 109 - 110, Vytištěno v Tiraně v roce 1966, původní tisk
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Od téhož autora je velmi slavný cyklus Čtyři skladby pro klavír
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. Velmi slavnou

skladbou a typickým příkladem používání albánských prvků je z tohoto cyklu skladba
s názvem Humoreska (druhá v pořadí). Skladba je ve formě AA1BA. Původně byla
součástí Suity od baletu Delina 73. Transkripce udělal sám autor. Témata jsou inspirována
albánským folklorem. Úvod zní jako albánský bicí nástroj lodra, to hlavně díky použití
dvou osmin v pravé ruce v první době (viz albánský folklor). První téma (A) je tanec ze
severní Albánie, který tančí muži.

*Vzor č. 11, Ç. Zadeja, Humoreska, takt 1 - 11. Vytištěno v Tiraně v roce 1966, výtah z notového zápisu, CD
vol 2, stopa 16 (viz příloha)

Druhé téma (A1) je podobné hlavnímu tématu. Je to stejný tanec, ale tentokrát jej
tančí ženy. Tato část zní jako ženský tanec také díky tomu, že je napsána ve vyšší poloze
a také díky doprovodu, který není, jako kdyby ho hrály bicí nástroje, ale jako nástroje
dechové (v originále pro orchestr hrají osminy flétny).
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Patři do nejvýznamnějších programních cyklů. Jsou v ní čtyři skladby: Impromptu, Humoreska, Preludium

a Toccata. Skladatel předpokládal, že tyto skladby se budou hrát dohromady, proto je mezi nimi velký
kontrast nejenom harmonický, ale i v obsahu. Humoreska se často hraje i samostatně.
73

Je nejslavnější albánský balet. Z tohoto baletu sám skladatel přepsal pro klavír mnoho částí, které dnes

patří do repertoáru albánských klavíristů. Tyto části se později vytiskly dohromady a celek se nazval Suita od
baletu „Delina“. Z této suity používal Zadeja Humoresku jako součást jeho suity Čtyř skladby pro klavír.
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*Vzor č. 12, Ç. Zadeja, Humoreska, takt 21 - 22 Vytištěno v Tiraně v roce 1966, výtah z notového zápisu

Střední část (B) je valčík. Tento díl má pouze dvě věty.

*Vzor č. 13, Ç. Zadeja, Humoreska, takt 77 - 83 Vytištěno v Tiraně v roce 1966, výtah z notového zápisu

Konec skladby je jako první téma s několika změnami v doprovodu a melodii
v oktávách.
Toccata, F Ibrahimiho (skladba od roku 1963) také patří mezi nejoblíbenější
albánské skladby. Skladatel zde napodobuje albánské folklorní nástroje v typickém
albánském rytmu 7/8. Forma je A B A1. Začátek imituje severní tanec (v levé ruce)
s doprovodem bicího nástroje (pravá ruka).

*Vzor č. 14, Feim Ibrahimi, Toccata pro klavír, takt 1 - 4, Vytištěno v Tiraně, původní tisk, CD vol. 2,
stopa 1 (viz příloha)

73

Druhé téma prvního dílu je pomalejší tanec ze severní Albánie. Tato melodie má
pět taktů, také podle folkloru.

*Vzor č. 15, Feim Ibrahimi, Toccata pro klavír, takt 63 - 64, Vytištěno v Tiraně, původní tisk

Střední díl je píseň též ze severu v es moll, kterou zpívají ženy. V tomto dílu jsou
použity především kvartové akordy (pravděpodobně jako imitace albánského nástroje
çiftelia, který je laděn na kvarty). V levé ruce jsou použita arpeggia hlavně v kvartách
a velkých septimách.

*Vzor č. 16, Feim Ibrahimi, Toccata pro klavír, takt 96 - 98, Vytištěno v Tiraně, původní tisk

V návratu prvního dílu se k hlavní melodii přidají paralelní durové akordy. Třetí díl
charakterizuje náboj a použití většího množství kvartových akordů, zvýšených septim
apod.

*Vzor č. 17, , Feim Ibrahimi, Toccata pro klavír takt 132 - 135, Vytištěno v Tiraně, původní tisk

Na konci této skladby jsou různé technické pasáže. Na poslední stránce je
v oktávách další tanec a celý konec klesá od vyšších do nižších poloh klavíru. Skladba
je zakončena ostrým disonantním akordem.
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Albánské klavírní Balady imitují folklorní epické básně (viz albánský folklor).
Nejzřetelnější je to v Baladě č. 2
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od K. Lary, která má meditativní charakter. U K. Lary

můžeme nalézt epický charakter i ve skladbách, které „imitují“ folklorní tance a které mají
často pastorální charakter jako Balada č. 4 „Pastorální“, Preludium b moll,
Preludium a moll atd.
Balada č. 4 „Pastorální“ je vzorem použití folklorních prvků v klavírní tvorbě.
Tato skladba má formu A B A. První téma funguje jako vzorec, který se různě mění
v průběhu skladby.

*Vzor č. 18, Kozma Lara, Balada č. 4 a moll „Pastorální“, takt 1 - 4, Vytištěno v Tiraně v roce 1975, výtah
z notového zápisu ,CD vol 2, stopa 4 (viz příloha)

Střední část v impresionistickém stylu je velmi zajímavá. Najdeme v ní prvky
prvního tématu a to hlavně v melodii, která se pohybuje mezi pravou a levou rukou.

*Vzor 19, Kozma Lara, Balada č. 4 a moll „Pastorální“, takt 39 - 40, Vytištěno v Tiraně v roce 1975, výtah
z notového zápisu

Třetí část této skladby je ve smyslu návratu prvního tématu. I když je tato skladba
technicky poměrně lehká, je dobrým vzorem použití prvků albánské balady
Důležité místo v albánské klavírní tvorbě mají variace. Forma je podle evropského
vzoru a používá se v nich element kontrastu mezi částmi. V harmonii se používají
i církevní mody a pentatonika. Skladatelé rádi používali klasické rytmy v kontrastu
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CD vol. 1, stopa 16, viz příloha
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s rytmy albánskými. Oblíbenými tématy byly albánské písně nebo slavné melodie
z různých krajů, ale používala se i originální téma. Pozoruhodné jsou například Variační
cykly T. Harapiho, Ç. Zadejy a K. Lary.
Slavná preludia jsou například Preludium od Ç. Zadejy v impresionistickém stylu 75
a Preludium a dur K. Lary.
V šedesátých letech se skladatelé neomezovali jen na menší hudební formy, ale
snažili se dostat do všech větších hudebních forem. Právě nyní roste role klavíru. Nejenom
jako sólového nástroje, ale i jako nástroje, na kterém se dalo experimentovat. Tak vznikla
první albánská sonáta pro klavír č. 1 T. Harapiho. Hned poté sonátu vytvořili i K. Laro
a L. Dizdari. Všechny tyto klavírní sonáty měly tři věty, ale např. Shpetim Kushta napsal
jednovětou sonátu. Tyto sonáty mají spíše školní charakter, jejich cílem bylo do určité
míry nahradit cizí sonáty a sonatiny. Hlavní témata byla většinou inspirována národními
písněmi nebo tanci. Sonáty měly velký význam především jako „odrazový můstek“ pro
pozdější tvorbu a otevřely cestu skládání prvních velkých sonát a klavírních koncertů.
Rozvoj sonátové formy nastal především v sedmdesátých letech. Pozoruhodné jsou
Sonáta č. 2
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a Sonáta č. 3 K. Lary. Už tyto sonáty mají větší koncertní charakter a jsou

technicky náročnější. Následovala sonáta pro housle a klavír. Ta otevřela cestu vývoji
albánské komorní hudby.
Albánská komorní hudba se vyvinula spolu s dalšími druhy klasické hudby.
V padesátých a šedesátých letech se skládaly různé kvartety jako Kvartet T. Daijy a
Kvartet T. Harapiho (později byly některé klavírní skladby upraveny i pro kvartet). V
komorní hudbě byl klavír více jako doprovodný nástroj (v houslových a violoncellových
sonátách, rapsodiích apod.). Až ke konci sedmdesátých let se stal klavír vůdčím nástrojem
v komorní hudbě. Zajímavé skladbou v tomto období je například Klavírní trio Limoza
Dizdariho 77.

75

CD vol. 2, stopa 17, viz příloha
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CD vol. 1, stopa 17, viz příloha
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Studoval na tiranském uměleckém lyceu. Později na tiranské konzervatoři u Ç. Zadejy. Význam jeho

tvorby spočívá hlavně v komorní a filmové hudbě. Je zakladatelem hudebního vydavatelství DEA v roce
1993. Později zakládá i soutěž „Këngët e tokës“, která se koná v uměleckém areálu v přímořském městečku
Ksamil.
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V sedmdesátých letech je klavír na svém vrcholu jako jeden z nejoblíbenějších
klasických nástrojů. V těchto letech vznikají i první klavírní koncerty. Pozoruhodnou jsou
klavírní koncerty Ç. Zadejy, F. Ibrahimiho nebo K. Lary.
Velmi slavné byly i klavírní rapsodie. Nejslavnější je Rapsodie pro klavír
a orchestr č. 1 fis moll T. Harapiho. Tato rapsodie byla prvním pokusem autora o pozdější
napsání klavírního koncertu. Hlavním tématem je měšťanská píseň ze Skadaru. Druhé téma
je folklorní tanec. Táto rapsodie má sonátovou formu. Další slavnou rapsodií byla
Rapsodie pro klavír a orchestr K. Lary. Pro sólový klavír je známá Albánská Rapsodie č. 2
R. Sokoliho 78.
Rapsodie pro klavír a orchestr Tonina Hrapiho je dalším vzorem albánského
hudebního folkloru v albánské klasické hudbě. Inspirace folklorem byla charakteristická
právě pro tohoto autora. Tato skladba je jasná ukázka toho, proč byl tento skladatel oblíben
nejenom komunisty, ale i celou řadu klavíristů. Jeho tvorba má často patriotický charakter
a to hlavně díky použití čistě albánských melodií, harmonií a rytmů. Důkazem toho je
právě tato rapsodie. Introdukce na začátku skladby má improvizační charakter a následuje
ji první téma Andante ve fis moll (vzor č. 21). Toto téma je vlastně rapsodická píseň ze
Skadaru a má též lehce improvizační charakter. Téma se následně ozývá v orchestru, který
je doprovázen klavírem. Na konci této části jsou delikátní klavírní pasáže a dlouhé tónické
akordy orchestru, které ukončí tuto část.

*Vzor č. 20, Tonin Harapi, Rapsodie pro klavír a orchestr, takt 1 - 2, klavírní výtah z ručně
psaného notového zápisu

78

CD vol. 1, stopa 18, viz příloha
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*Vzor č. 21, Tonin Harapi, Rapsodie pro klavír a orchestr, takt 14 - 16, klavírní výtah z ručně
psaného notového zápisu

První pomalou a lyrickou část vystřídá rychlý a energický severní tanec v h moll
harmonické v 7/8 taktu. Použití tohoto rytmu, občasné používání zvýšených sekund nebo
kvart a repetice některých částí hlavní melodie dávají této části čistý albánský taneční
charakter.

*Vzor č. 22, Tonin Harapim Rapsodie pro klavír a orchestr, takt 53 - 55, klavírní výtah z ručně
psaného notového zápisu

Jednotlivé části tohoto tance jsou použité v následující části, která jde bez modulace
do Es dur. Na konci této části jsou delikátní klavírní pasáže jako kadence na černých
klávesách. Znění pentatoniky připomíná městskou hudbu severní Albánie. Poté se vrátí
rychlá taneční část. Na konci skladby se vrací hlavní téma ve fis moll, ale tentokrát ji hraje
orchestr v 7/8 taktu a s více tanečním charakterem. Klavír hraje části z druhého tématu
a tak spolu s orchestrem tvoří splynutí dvou témat. Následuje malá Coda, která zakončí
tuto skladbu, která je pravděpodobně jednou z nejreprezentativnějších skladeb albánské
tvorby pro klavír a orchestr.
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*Vzor č. 23, Tonin Harapi, Rapsodie pro klavír a orchestr, takt 228 - 230, klavírní výtah z ručně
psaného notového zápisu

V polovině sedmdesátých let se dále rozvíjí koncertní klavírní tvorba. Vznikaly
další klavírní koncerty L. Dizdariho, K. Lary, atd.
Ne všechny albánské skladby vyšly tiskem. V šedesátých letech byly možnosti
tisku velmi omezené. Po založení polygrafického kombinátu v Tiraně se začaly vydávat
i albánské skladby. Stejně si ale většinou žáci noty opsali rukou. Na konzervatoři byli
speciální pracovníci, kteří se opisem not zabývali (kvalita tohoto rukopisu je velmi
vysoká). I noty zahraničních skladatelů byly většinou zapůjčené od učitelů nebo rukou
opsané. Až kolem sedmdesátých let se situace zlepšila. Tisk hudebního materiálu se
rozdělil na dvě části. Jedna část se měla zabývat hudbou pro děti a mládež a druhá
koncertní tvorbou. Začaly se tisknout i notové materiály od různých světových autorů.
Vydávala se různá alba výběrů klavírních kusů pro děti a mládež, metodická alba
se skladbami, u kterých se předpokládalo, že by měly být zahrané během určitého období
studia na základních uměleckých školách nebo lyceích. U většiny těchto not není známo,
podle kterých editorů se ty noty opisovaly. Některé opisy jsou zajímavé i tím, že v nich
nenajdeme moc dynamických znaků. Občas je v zápisu i prstoklad, pravděpodobně
z ruských nebo českých vydání. Noty nebyly ale vždy kvalitní a počet kopií byl limitován.
Sehnat kvalitní noty bylo možné až po pádu komunistického režimu. Získat albánskou
koncertní klavírní literaturu je i v dnešní době velmi těžké. Notové materiály je možno
zapůjčit z archivu tiranské akademie múzických umění, z archivu Albánského rozhlasu či
z archivu Národního divadla opery a baletu. Sice existuje mnoho projektů a programů,
které mají za cíl tisk albánské tvorby, stále je ale sehnání not koncertních skladeb
albánských autorů těžký úkol.
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Během komunistického režimu byla albánská tvorba pod silnou kontrolou. Albánští
umělci byli pod stálým tlakem a ve strachu o své pracovní místo, někdy i o život. Tvorba
měla být konzervativní a pochopitelná pro veškeré publikum, ale přesto v tomto období
vzniklo mnoho kvalitních skladeb včetně klavírních koncertů.
I přes problémy, které komunistický režim umělcům přinesl, se mu musí
přiznat jeho významná role při podpoře albánské klasické hudby.

3.

3

Albánská

klasická

hudba

na

přelomu

pádu

komunistického režimu a v počátcích demokratického systému.
Po pádu komunistického režimu nastala nová éra svobody. Do Albánie pronikají
nové směry, které byly dříve přímo zakázané, například serialismus, dodekafonie atd.
Od počátku demokracie se někteří mladší skladatelé zaměřili na vzory jako A. Schönberg,
L. Nono, A. Berg, O. Messiaen atd. Období komunismu nechalo velkou mezeru v
hudebních směrech albánské tvorby. Dnes nejsou limity a standardy, které albánský
skladatel musí sledovat, tím je otevřená cesta k experimentování v různých směrech
20. století.
Tiranská konzervatoř byla a je nejvyšší umělecká instituce v Albánii. Na počátku
devadesátých let se proměnila na Akademii múzických umění se statusem vysoké školy.
Studijní program byl pouze čtyřletý, neexistovalo žádné navazující studium. Pozitivní věcí
z období komunismu bylo to, že klavír mohli vyučovat pouze absolventi konzervatoře
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s dvouletou praxí, jelikož se velmi trvalo na kvalitní formě výuky. Povinná dvouletá praxe
byla vykonávána ve městě, do kterého byl absolvent přidělen. Až po této praxi si mohli
budoucí učitelé vybrat místo svého učitelského působení. To velmi ovlivnilo kvalitu
mladých albánských klavíristů. Problém nastal až na vysoké škole, kde kvůli dlouhé
uzavřenosti Albánii nepokračovalo klavírní umění tak jak by mělo. Od počátku demokracie
byla snaha, aby učitelé na Akademii múzických umění v Tiraně byli vzděláváni také
v cizině. K tomu sloužili různé granty a stipendia. V této době došlo i k úpravě studia na
akademii. Program studia byl stále čtyřletý, ale pokud byl zájem o magisterské nebo
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tenkrát vysoká škola podle ruského systému
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doktorandské studium, mohli se studenti dále vzdělávat v oboru folkloristiky (dnes je jiná
situace). Vstup na Akademii múzických umění byl možný po maturitě a úspěšném
vykonání přijímacích zkoušek. Za období komunismu bylo každý rok přijato více než
šedesát studentů ročně do všech oborů, kdežto po pádu komunismu už jenom čtyřicet
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Studenti mohli mít dvě hodiny klavíru každý týden. Učitelé mohli mít celkem šest studentů
a byli zaplaceni i za čas přípravy na hodiny a ještě měli dostatek času pro cvičení
koncertního repertoáru. Co se týče klavírního studia, musel se student během třech a půl
roku naučit určitý repertoár a poslední půlrok se připravit na absolventský koncert. Každý
rok čekaly studenty klavírní zkoušky, na kterých museli hrát před čtyř až pětičlennou
komisí, která zhodnotila studenta a práci pedagoga. V této komisi byl i vedoucí katedry
a vlastní pedagog studenta. Nejlepší studenti z ročníku následně vystupovali na veřejném
koncertu. V každém ročníku je stále povinná alespoň jedna albánská skladba 81.
I po pádu režimu pokračuje podpora a snaha propagovat albánskou hudbu.
Ve školách se stále hrají povinně skladby albánských autorů a na klavírních soutěžích je
povinná alespoň jedna skladba albánského autora. V komunistickém režimu se za každé
premiérování albánské hudby udělovaly zvláštní prémie. Toto pokračovalo i po revoluci
v devadesátých letech. Bylo to důležité zejména kvůli zachování albánské hudební tvorby.
V roce 1991 byla založena Albánská národní hudební komise, která je i dnes
financovaná organizací UNESCO. Tato komise s pomocí organizace UNESCO má za úkol
propagaci albánských umělců a albánských hudebních souborů v zahraničí. Dále byly
zakládány různé hudební společnosti jako „Společnost nové albánské hudby“, „Svaz
skladatelů“, společnost „Chopin“, EPTA Albania a další.
Kromě „Květnových koncertů“ vznikly další soutěže a festivaly, které již byly
vyloženě klavírní, jako: „Këngët e tokës“, „Pianisti i ri“, „Tonin Harapi“ a další. Všechny
tyto soutěže se zaměřují na klavíristy ve školním věku. Dalším důležitým festivalem je
Festival interpretace soudobé hudby.
Umělecká lycea v Albánii se začala zapojovat do programů výměnných pobytů
učitelů a studentů.
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v albánském systému se albánské skladby hrají od dětství až do dospělosti
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Od začátku devadesátých let začalo vybavování uměleckých škol novými nástroji,
hlavně za pomoci různých organizací a EU. Mnoho uměleckých lyceí nemělo
v koncertním sále ani křídlo. Nyní se situace celkem zlepšila.
Systém studia na uměleckých školách pokračoval podle vzoru dřívějšího režimu.
Změny proběhly jen v textech, kde byla silná komunistická propaganda. Základní
umělecké školy byly osmileté a rozdělily se na první a druhý stupeň 82. Před nástupem do
prvního a do druhého stupně byly přijímací zkoušky. Později následovalo studium
na uměleckém lyceu a později na Akademii múzických umění. Studium na uměleckém
lyceu bylo čtyřleté a spadalo pod systémem profesionálních škol. To znamenalo, že po
maturitě mohl absolvent učit hudební výchovu v nehudebních školách. Kromě všech
hudebních předmětů se v prvním a druhém ročníku učily i předměty jako matematika,
fyzika, chemie (pouze obecně), světová literatura, světové dějiny apod. Od třetího ročníku
se kromě hudebních předmětů vyučovaly hlavně společenské předměty jako sociologie,
filozofie, albánské dějiny, albánská literatura apod. Od třetího ročníku se na uměleckých
lyceích vyučoval i předmět albánský folklor, který neprobral jen teoretické poznatky, ale
zabýval se i hraním na folklorní nástroje 83.
S výukou klavíru se začínalo v šesti nebo sedmi letech a v prvním ročníku měl žák
jednu hodinu týdně. Od druhého ročníku to už byly hodiny dvě. Každý učitel mohl mít
maximálně osm žáků. Většina žáků měla po celou dobu studia jen jednoho učitele. Žáci
klavíru cvičili kolem tří až čtyř hodiny denně a na konci roku museli umět veškerý
repertoár zpaměti. Albánská tvorba byla povinná v každém ročníku studia.
Klavírní technika se za období komunismu a na počátku devadesátých let učila
podle G. Nejgauze. Rozdíl byl v tom, že albánské děti nesměly cvičit bez klavíru. Později
se metody učení střídaly podle pedagogů. Hrála se cvičení hlavně C. Czerného,
M. Clementiho, S. Hellera, F. Kulahu, M. Moszkowskiho a J. Cramera. Až po revoluci byl
přístup k dalším autorům. Starší děti hrály etudy od F. Chopina, F. Liszta, S.
Rachmaninova, C. Debussyho a A. Skrjabina.
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Každý stupeň trval čtyři roky
Podle předpisu prof. Ramadana Sokoliho

82

V repertoáru albánských klavíristů byli hlavně němečtí, rakouští a ruští skladatelé
a také mnoho albánských skladatelů. Na repertoáru bývali výhradně L. V. Beethoven,
J. S. Bach a F. Chopin. Během komunismu byli postromantičtí skladatelé téměř vyloučeni
z repertoáru, ale mnoho klavíristů je cvičilo v tajnosti 84.
I na začátku devadesátých let se mnoho dětí učilo z not opsaných rukou. Záchranou
v tomto období byl xerox, díky němuž se většina dětí mohla učit z kopírovaných not
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V dnešní době je už úplně jiná situace. Díky hudebním společnostem a internetovým
službám se do Albánie dostala kvalitní vydání, podle kterých se dnes učí již od prvního
stupně.
I když bylo vysílání televize a rádia pod silnou cenzurou, přesto mnoho lidí tajně
sledovalo především zahraniční vysílání. Hudební nahrávky byly většinou pozůstatkem
návštěv různých umělců nebo z cest albánských umělců do ciziny. Klavírní nahrávky od
E. Gilelse, V. Horowitze, V. Ashkenazyho a S. Richtera
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. To možná ovlivnilo i zvýšení

kvality hry albánských studentů vzhledem k tomu, že se od nich očekávalo takové
špičkové hraní jako na nahrávkách.
Během komunistického režimu nemohli mít žáci klavír doma 87. Bylo to následkem
ekonomické situace, ale i uzavřením hranic se světem. Až do počátku devadesátých let se
nikdo nezabýval prodejem nebo dovozem klavírů do Albánie. Následně se dovážely
použité klavíry střední kvality. Většinou děti cvičily na školách, kde byl přesně dán rozvrh
hodin pro cvičení. Klavíry byly v této době ve velmi špatném stavu a bylo pouze několik
opravářů a ladičů, kteří však sídlili v Tiraně. Po devadesátých letech, v rámci různých
pomocných programů, se v Albánii konaly kurzy údržby klavíru. Dnes je několik
společností, které tento servis nabízejí po celé Albánii. Po otevření hudebních obchodů
vzrostla nabídka nových pianin a menších klavírů nebo náhradních dílů. Dnes je situace
s klavíry mnohem dál- téměř každé dítě studující hru na klavír má nástroj doma. Kdo
takové možností nemá, může cvičit na školních pianinech nebo klavírech.
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Často bylo v nich mnoho poznámek dřívějšího žáka, které byly někdy i velmi zmatené
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Výhodu měly děti uměleckých rodičů, kteří dostali klavír od státu
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Koncerty klavíristů se konaly většinou v sálech domů kultury nebo uměleckých
lyceí. V Tiraně byl nejoblíbenějším koncertním sálem pro klavírní koncerty, sál AMU
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Byl v něm i nejlepší nástroj v Albánii a to starší Foerster tzv. jednička. Tento nástroj byl
nejlepším klavírem v celé Albánii až do nakoupení klavírů Steinway, Yamaha, Kawai atd.
pro HAMU, Národní divadlo opery a baletu, umělecká lycea a další důležité umělecké
instituce v Albánii, to vše v rámci pomocných programů pro albánské umění. Až po více
než deseti letech má každá instituce a umělecká škola alespoň jeden kvalitní klavír křídlo
(většinou tzv. trojka), hlavně v koncertních sálech. I na tiranské HAMU byly starší
nekvalitní Petrofy většinou nahrazeny klavíry Yamaha, Steinway, Fazzioli, Kawai a další.
Cesta ke zlepšení podmínek studia albánských žáků stále trvá. Přijatelné podmínky
mají hlavně velká města jako Tirana, Drač, Vlora, Korça, a Skadar. Soukromé umělecké
školy sice zlepšily kvalitu studia v Albánii, ale zároveň vytvořily nerovné možnosti pro
všechny děti. To nejenom z hlediska kvality nástrojů, které jsou k dispozici, ale i z hlediska
možnosti cestování za učiteli, kteří mají lepší profesní kvalifikaci. V období komunismu
museli všichni absolventi konzervatoře učit tam, kam je poslala vláda (podle potřeb škol
v různých částech Albánie). Následně tito učitelé zůstávali často ve stejném městě kvůli
vysokému společenskému postavení a sociální jistotě. Tímto způsobem se držela určitá
rovnováha kvality učení mezi Tiranou a dalšími městy. Po pádu komunismu byl tento
systém zrušen a mnoho učitelů se přestěhovalo do Tirany nebo do velkých měst, čímž je
tato rovnováha porušena. Pokud chtěli žáci kvalitní výuku, či se chtěli zúčastnit
mistrovských kurzů, museli jezdit do Tirany.
Až do minulého roku (2009) pokračoval systém výuky na uměleckých školách
podle systému z dřívějšího režimu se změnami jenom v textech, kde byla odstraněné
zbytečná slova, která chválila komunistický režim. Školní systém byl: osm let základní
školy (rozděleno na dva stupně po čtyřech letech), čtyři roky střední umělecké školy či
uměleckého lycea (úroveň pražské konzervatoře až do maturity a s přidanými
společenskými předměty). Poté následovaly čtyři roky akademie.
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Tento sál má i dnes kapacitu šest set diváků
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4. ALBÁNSKÉ KLAVÍRNÍ UMĚNÍ DNES
Klasická hudba v Albánii se stále rozvíjí. Albánské školy učí mnoho talentovaných
a nadějných umělců. Velké pozitivum ke školení umělců jsou možnosti cestovat a určitá
míra ekonomického růstu. Musíme ale uznat, že mezi hlavním městem Tirana a jinými
městy je velký kulturní rozdíl. To následkem tržní ekonomiky, která způsobuje nedostatek
financí ze strany státu. Tirana, jako metropol země, má lepší prostředky ke kvalitnější
výuce a lepší možnosti pro albánské umělce. Každý rok jsou v Tiraně organizovány
mistrovské kurzy učitelů z evropských konzervatoří např. pařížské, milánské, vídeňské atd.
Nově založené soutěže po pádu komunismu stále pokračují. EPTA Albania
organizuje klavírní soutěž „Pianisti i ri“(mladý klavírista) ve Vloře. Je to soutěž, kam jezdí
nejvíce mladých klavíristů. To možná i z důvodu, že vedoucí komise je většinou ze
zahraničí. Této soutěži se každý rok zúčastní více než sto mladých klavíristů od 7 do 18 let.
Další soutěž je „Këngët e tokës“ (Píseň Země). Název je podle slavného klavírního tria
Limoza Dizdariho, který je i jejím zakladatelem. Tato soutěž má kromě klavíru i kategorie
houslí, violoncella, zpěvu a komorní hudby (to hraje velkou roli v podpoře komorní hudby
v Albánii). Z Tirany se tato soutěž přesunula do přímořského městečka Ksamil, kde je
postaven velký umělecký areál se dvěma koncertními sály, cvičebnami, kolejemi atd.
Myšlenka této soutěže je dát dohromady všechny umělce, aby se založila další přátelství
a umění bylo provázáno. Poslední dobou je snaha spojit tuto soutěž i s malířstvím pro
kompletnější koncepce umění.
Koncertní život se většinou odehrává v koncertních sálech uměleckých škol nebo
v divadlech. Sál AMU v Tiraně, kde často koncertuje i symfonický orchestr albánského
rozhlasu, je velmi oblíbeným sálem pro klavírní koncerty s orchestrálním doprovodem.
Dalším často využívaným sálem je hlavní koncertní sál Albánské národní opery a baletu.
Tato instituce má další dva koncertní sály určené pro komorní hudbu. Sály převážně pro
provozování komorní hudby nalezneme v kulturních domech po celé Albánii.
Větší koncerty se většinou konají v divadlech, kde ale akustika není úplně ideální.
Koncertní sály středních uměleckých škol jsou zdarma poskytovány pro koncerty svých
žáků. Výjimku tvoří koncertní sál tiranské HAMU, jehož pronájem je téměř vždy
zpoplatněn. Každý rok je na HAMU vypsán konkurz o možnost bezplatně využívat tento
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koncertní sál (tuto možnost získají jeden až dva studenti z každé katedry). Pro studenty je
cena koncertního sálu (podle kvality sálu) od 5000 Lek do 25000 Lek (přibližně od 1250
Kč do 6000 Kč).
Kvalita nástrojů v uměleckých školách a hlavně na tiranské HAMU je dnes celkem
přijatelná. Hlavní koncerty sály mají k dispozici kvalitní klavíry Steinway, Fazzioli,
Kawai, Yamaha, Petrof atd. Všechna umělecká lycea mají ve svých koncertních sálech
křídlo. Problém je ale jejich naladění. Klavíry (krom klavírů v Tiraně) nejsou laděny před
každým koncertem. Studenti, kteří chtějí koncertovat jinde než v hlavním městě, si musí
sami objednat klavírní servis z Tirany. Cena této služby je od 5000 Lek do 20000 Lek
(přibližně od 1500 Kč do 5000 Kč) plus poplatky za cestu a stravu.
Většina dětí, které chtějí studovat klavír, má nástroj v domácnosti. Možnost cvičit
ve školách stále existuje, ale tyto nástroje nejsou zrovna v nejlepším stavu. Na tiranské
HAMU je situace podstatně lepší. K dispozici má tato instituce vlastního ladiče a cvičebny
dostaly v rámci programů spolupráce a pomoci nové nástroje.
Do repertoáru si albánští klavíristé nejčastěji řadí díla svých oblíbených skladatelů L. V Beethovena, F. Chopina, J. S. Bacha, C. Debussyho, S. Rachmaninova, S. Prokofjeva,
A. Skrjabina a další. Hudba 20. století není mezi klavíristy moc oblíbená. V roce 1993 byla
v Albánii založena společnost Muzika e re shqiptare (Nová albánská hudba). Tato
společnost podporuje albánskou moderní hudbu. Jejím ředitelem je skladatel Aleksandër
Peçi.
Aleksandër Peçi (*1951) je jeden z mála albánských skladatelů, kteří stále žijí
tímto povoláním. Mezi lety 1965 a 1969 studoval skladbu a hudební teorii na tiranském
uměleckém lyceu „Jordan Misja“. Po ukončení studia pokračoval na tiranské konzervatoři
u Ç. Zadejy. Následně, až do roku 1977, kdy se stává skladatelem pro tiranskou státní
estrádu, byl uměleckým ředitelem Domu kultury v Përmet. Později se stal uměleckým
ředitelem Státního ansámblu písní a tanců. Během tohoto období se stále věnuje i skládání
hudby. Od roku 1986 byl skladatelem na volné noze a to až do roku 1991, kdy začal
vyučovat skladbu na tiranské HAMU. Jeho význam se datuje hlavně od počátku
devadesátých let. V tomto období jezdil na kvalifikační pobyty hlavně do Francie
a Holandska. Aleksandër Peçi je albánským nejslavnějším skladatelem současnosti.
Jeho hudba je hrána nejenom v Albánii, ale i v Itálii, Holandsku, Francii atd. Během
komunistického režimu byly známé jeho skladby Pět skic pro klavír a orchestr (1974),
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Suitu pro klavír a orchestr (1978) a jeho Klavírní koncert z roku 1980. Jeho skladby se
staly slavnějšími hlavně po pádu komunistického režimu, vzhledem k tomu, že v době
komunismu byl podle hudební komise příliš moderní. Díky četným oceněním, která získal
na soutěžích v zahraničí, se jeho snáze hudba dostávala do povědomí lidí. Jeho styl se
nachází mezi neoklasicizmem a dodekafonii. Nejslavnější album pro sólový klavír je jeho
Remodelage, kterou napsal ve Francii v roce 1998. Dále napsal zajímavé skladby jako
Duke ndjekur ritmet e dites (Sledování rytmů dne, z roku 1998), Gjeneral gramafoni
(hudba k filmu se stejným titulem) slavný Dubël valle (Dvojitý tanec, z roku 1996) a další.
Klavír se jeho tvorbě uplatňuje především v komorní hudbě. Jeho hudba je nahrávána
např. v New Yorku, Amsterdamu nebo v Paříži na základě objednávek rádií a orchestrů.
Dalším součastným skladatelem je Sokol Shupo (*1954). Základy hry na klavír
a hudební teorie získal ve svém městě Gjirokastër. Svá studia pokračoval na tiranském
uměleckém lyceu „Jordan Misja“ a zároveň studoval skladbu u T. Harapiho. Od roku 1973
studoval na konzervatoři Ciprian Porumbesku v Bukurešti (Rumunsko). Poslední rok
studia se musel vrátit do Albánie, kde dodělal i studium u Ç. Zadejiho v roce 1978.
Od roku 1982 je pedagogem skladby na tiranské konzervatoři. Po pádu komunistického
režimu se zúčastnil mnoha kvalifikačních kurzů v Paříži, Essenu, Stuttgartu, Salzburgu atd.
Jeho tvorba se, krom úspěchu na albánské scéně (Květnové koncerty, Tiranský podzim
atd.), proslavila i v cizině. Například v Essenu (Německo), Innsbruck (Rakousko) atd. se
konaly monografické koncerty s jeho hudbou. Jeho tvorba se dnes hraje v Itálii, Španělsku,
Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku atd. Sokol Shupo má velký význam i v hudební
teorii. Shupo nejenom překládal mnoho knih do albánštiny, ale je i autorem teoretických
textů. Velký je i jeho pedagogický význam. Pravidelně přednáší v Itálii, Německu,
Rakousku a Francii. Kromě výuky na tiranské HAMU je profesorem i v Institutu pro
hudební vědu Innsbrucké Univerzity, kde učí Vývoj hudebního jazyka 20. století a hudební
transkripce. Jeho přednášky mají velmi pozitivní přínos pro albánskou tvorbu, vzhledem
k tomu, že jako příklady v přednáškách používá často albánské skladby. Shupo je velmi
aktivní i v albánském uměleckém životě. Je zakladatelem festivalu Tiranský podzim, který
je festivalem moderní hudby a různých souborů a společností zabývajících se moderní
hudbou. V roce 2001 založil Centrum pro dokumentování albánské a regionální hudby.
Toto centrum je velmi důležité pro albánskou hudbu z hlediska zachování notových
materiálů a hudebních dokumentů. Sokol Shupo je dnes děkanem tiranské HAMU,
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profesorem na Institutu pro hudební vědu Innsbrucké Univerzity, členem Société français
d’Analyze Musicale (Francouzská společnost hudební analýzy), Balkan music forum
(Balkánské hudební fórum), Forum Européen pour les Arts et l’ Heritage (Evropské fórum
pro umění a dědictví) atd. Jeho tvorba je velmi rozsáhlá. Za období komunismu byl Shupo
znám hlavně svou Klavírní rapsodii (2. Cena v Květnových koncertech v roce 1978).
Dalšími skladbami toho období byly Sonáta (1977), Variace pro čtyři ruce (1979), Osm
klavírních kusů (1982) atd. Tvorba po pádu komunistického režimu má zcela jiný
charakter. To kvůli experimentování s harmonií a aplikaci směrů 20. století. Pro komorní
soubory napsal zajímavé skladby jako Trio pro klarinet, violu a klavír (1996), Tří albánské
lidové písně pro housle, kytaru, kontrabas a klavír (1997), Klavírní trio (2000) atd.
Z klavírních skladeb se proslavily AvA pro sólový klavír (1998), Klavírní kusy (2001,
na objednávku) atd. Sokol Shupo je v dnešní době jedna z největších hudebních
osobností Albánie, ne jenom jako skladatel, ale i jako hudební teoretik a manažer
albánského umění.
Dalším významným skladatelem současnosti je Vasil Tole (*1963). V. Tole
studoval hudbu v Korçë, později (od roku 1984) studoval skladbu na tiranské konzervatoři
u K. Lary. Od roku 1991 se zabýval albánským folklorem a vyučoval ho i na tiranské
AMU. To výrazně ovlivnilo jeho tvorbu. Během tohoto období se účastnil několika
kvalifikačních kurzů v Německu, Řecku atd. V roce 1997 se stal ředitelem Albánského
národního divadla opery a baletu. V roce 1999 toto místo opustil a věnoval se pouze výuce
na tiranské AMU a skládání. Jeho význam tkví i v propagaci albánské nové hudby. Je
spoluzakladatelem společnosti Nová albánská hudba. V roce 2001 vyhrál mezinárodní
soutěž Dimitris Mitropoulos se svou operou Eumenides. Díky vítězství v soutěži zazněla
tato jeho skladba během OH v Řecku v roce 2004. Po pádu komunistického režimu Tole
skládá různé druhy hudby, včetně hudby atonální. Jeho tvorba se zaměřila na komorní
hudbu. Slavnou skladbou v této kategorii se stala Epitaf dhe britmë (Epitaf a výkřik) pro
flétnu, klarinet, fagot, smyčcový kvartet a klavír. Kromě komorní hudby složil zajímavé
skladby pro sólový klavír jako Symbolický portrét (1992), Age of Cage
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(1993), R. I. P

(1997), Pět klavírních kusů atd. V této kategorii se proslavila skladba „88“.
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Tuto skladbu napsal na památku Johna Cage (5. 9. 1912 - 12. 8. 1992). Podle čísel jeho data narození a

úmrtí jsou napsané i noty této skladby.
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Ve skladbě „88“ používá jednu klávesu jen jednou během celé skladby. Každý takt
je v jiném metru s rozměrem od 1/64 do 4/4. V sudém taktu se hodnota not zkrátí
o polovinu. V této skladbě používá autor fráze po osmých taktech, osm pedálových
a dynamických znaků, osm pomlk apod. To vše dohromady tvoří strukturu této skladby,
která se proto nazvala „88“ 90.

*Vzor č. 24 Vasil Tole, 88, takt 1 - 8, výtah z ručně psaného notového zápisu

Bohužel dnes je málo albánských skladatelů, kteří se ještě stále živí touto profesí.
Po nástupu tržní ekonomiky nedostává většina umělců pomoc od státu, musí pracovat
a mají nedostatek času na vlastní tvorbu. Kromě S. Shupeho, A. Peçiho a V. Toleho
nenapsal již nikdo jiný kvalitní hudbu 91. Jedním z důvodů je možná i to, že publikum není
stále dostatečně připraveno na moderní hudbu, jelikož směry 20. století začaly v Albánii
působit až s nástupem devadesátých let. Další z důvodů je vliv komunistické myšlenky, že
hudba bez albánských prvků je bezvýznamná.
Současné albánské publikum preferuje nejvíce romantismus nebo pozdní
klasicismus, ale díky festivalům moderní hudby je v kontaktu i s dalšími směry. Ovšem
stále je zde určitá zdrženlivost v návštěvnosti koncertů neznámých skladatelů.
Velké návštěvnosti se těší představení komorních souborů a klavírní, houslové nebo
cellové recitály. Klavír patří v současnosti mezi nejoblíbenější nástroje, možná i díky
zvýšenému zájmu amatérů o tento nástroj.
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JOHNSON, J. A survey on Albanian piano literature. Kansas City (Missouri, USA) : University of

Missouri, 1997, str. 155
91

Mluvíme o klasické hudbě
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V dnešní době je v Albánii mnoho hudebních festivalů. Nejvýznamnějšími festivaly
jsou Podzimní koncerty (pod záštitou Albánské národní opery a baletu), koncertní sezóna
tiranské AMU, koncertní sezóna Symfonického orchestru albánského rozhlasu, Allegretto
Albania (pod záštitou italského velvyslanectví a italského ministerstva kultury), koncertní
sezóna Tiranské cammeraty a nově založená koncertní sezóna zvaná Klasik – Tirana.
Nejnavštěvovanějším festivalem je Allegretto Albania, které koncerty pořádá nejenom
v Tiraně, ale i ve Vloře, Drači, Fier a Skadar. Velké pozitivum této koncertní sezóny je
vystoupení různých kvalitních souborů a sólistů ze zahraničí. Někdy je hostem této sezony
i albánský sólista. Hudební soubory ze zahraničí mají často kombinaci nástrojů, která
v Albánii ještě nebyla použita. Koncertní sály, které jsou k dispozici, jsou koncertní sály
uměleckých lyceí nebo městská divadla. V Tiraně se používá hlavně koncertní sál AMU.
Existují i festivaly zaměřené na moderní hudbu jako Vjeshta e Tiranës (tiranský podzim),
který je zaměřen na moderní komorní hudbu 92.

92

Tento festival byl založen v roce 1994 prof. S. Shupem.
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5. ZÁVĚR
Klavír jako koncertní nástroj má v Albánii poměrně krátkodobé dějiny. Za počátek
albánského klavírního umění jako takového je považováno otevření konzervatoře v Tiraně
v roce 1962. Hned od počátku byl o tento nástroj velký zájem, který pokračuje dodnes.
Albánské klavírní umění urazilo velký kus cesty a výuka klavíru v Albánii je do určité
míry srovnatelná s výukou na evropských školách, ve kterých výuka klavíru fungovala
o mnoho desítek let déle. Možnou příčinou rychlého rozvoje klavírního umění byla velká
obliba tohoto nástroje, která stále vzrůstá.
Albánská klavírní tvorba byla ovlivněná hlavně třemi faktory. Prvním faktorem je
albánský hudební folklor, druhým faktorem je řízení umělecké činnosti komunistickým
režimem a třetím faktorem je pád komunistického systému a počátky demokracie. Počátek
demokracie přinesl nové směry, svobodu ve výběru repertoáru, možnost hrát dříve
zakázaný repertoár a samozřejmě také pronikání mnoha kvalitních klavírních škol.
Hudební folklor byl a stále je jasnou inspirací pro albánské skladatele.
Tato inspirace se projevila v albánské klavírní tvorbě již v počátcích klavírního umění
v Albánii. Albánský hudební folklor je velmi různorodý, bohatý na rytmy a na krásné
melodie a právě tyto charakteristiky mohou být inspirací nejenom pro albánského
skladatele. Také církevní mody jsou velmi patrné v albánské klavírní tvorbě, tak jako
střídavé rytmy. Cikánské stupnice jsou následek turecké okupace a jsou patrné především
v městské hudbě. Díky používání melodií městských písní v albánské literatuře pro
klasické nástroje byly tyto stupnice přijaté do albánské klasické hudby. Rytmy jako 7/8
nebo 5/8, které se používají po celé zemi, jsou velmi oblíbené a přijatelné pro všechny
albánské klavíristy. Někdy je velmi těžké stanovit hranici mezi hudebním folklorem
a albánskou klasickou hudbou a to hlavně kvůli imitaci albánských folklorních nástrojů
v tzv. klasických skladbách nebo použití těchto nástrojů v klasických orchestrech.
Albánský folklor si zaslouží pozornost a oprávněně byl a je jádrem albánské klavírní
literatury.
Komunistický režim přinesl umělcům spoustu překážek a problémů, ale musí se mu
přiznat i jeho významná role při podpoře albánské klasické hudby. Již před nástupem
tohoto režimu existovala v Albánii tzv. klasická hudba, ale za období komunistické vlády
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došlo k velkému rozvoji albánské klasické hudby a to zejména v ohledu na kvalitu
a kvantitu. Vzhledem k tomu, že u albánské klasické tvorby byl požadavek, aby měla
kořeny ve folkloru, byla tato tvorba velmi bohatá na melodie, rytmy, mody apod. Kvůli
mezinárodní izolaci se mnoho kvalitních skladeb nemohlo dostat na mezinárodní scény
a docházelo k jejich pomalému zapomínání. Díky požadavkům ze strany komunistického
režimu byla klasická hudba autentická, vyloženě albánská a tím i velmi zajímavá. Musíme
ale uznat, že občas je v této tvorbě cítit vliv ruských mistrů, jelikož celá generace
skladatelů byla školena na moskevské konzervatoři.
Největší úspěch klavírní tvorby byl v pedagogické literatuře. Albánští skladatelé
dokázali upoutat pozornost dětí albánskými melodiemi a rytmy, které jim byly nejbližší.
I koncertní tvorba postupně dosáhla světové úrovně. Můžeme říci, že albánské klavírní
umění dosáhlo největšího rozvoje během padesáti let v komunistickém režimu, jelikož
podpora umění byla velká. Díky podpoře měli umělci a skladatelé možnost skládat
a koncertovat na náklady státu. Často byl umělcům bez nákladů zapůjčen klavír anebo byli
dlouhodobě finančně podporováni. To vše bylo velmi pozitivní pro rozvoj albánské
klavírní literatury. V této době se kladl velký důraz na kvalitu učení. Klavír mohl učit jen
absolvent tiranské konzervatoře a díky tomu byla výuka po celé Albánii celkem jednotná.
Komunistický režim přinesl mnoho dobrého do albánské hudební tvorby, ale vzniká
otázka, zda to vše omlouvá persekuce a téměř zákaz svobodného vyjádření. Je třeba, aby
čtenář této diplomové práce pochopil celou ekonomickou a sociální situaci v tehdejší
Albánii, aby mohl soudit. Komunismus, jako každý režim, měl svoje pozitivní a negativní
stránky. Bohužel svoboda, jak to chápeme dnes, a lidská práva nebyly silné strany tohoto
režimu.
Rozvoj albánského klavírního umění pokračuje i dnes. Vzhledem k tomu, že
Albánie neměla svou klavírní školu, vyučuje se většinou podle nejlepších světových
klavírních škol, se kterými jsou učitelé seznamováni na kurzech v zahraničí. Koncertní
život je v poslední době velmi oživen. Problém je ale ve vyšším uměleckém vzdělávání.
Kvůli uzavřenosti za období komunismu nedosáhlo toto vzdělávání patřičné úrovně, ale
dnes se hodně pracuje na tom, aby se i tento stupeň vzdělávání zkvalitnil. Hlavně díky
možnosti cestovat a vzdělávat se v zahraničí se kvalita hry na klavír brzy přiblíží
k evropskému standardu. Je tu ovšem oprávněná obava, že studenti studující v zahraničí se
již do své rodné země nevrátí. Proto se rozběhlo několik programů (hlavně program
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„brain gain“, který nabízí albánským občanům, kteří dostudovali v cizině, lepší pracovní
podmínky v Albánii), aby se tito studenti vraceli zpět do země a přispěli tak k rozvoji
albánského umění. Že se albánské klavírní umění postupně zlepšuje ukazuje i fakt, že
mnoho mladých talentovaných klavíristů vyhrálo několik prestižních soutěží i v zahraničí.
Albánské klavírní umění je nezaslouženě neznámé. Ovšem má nesporné kvality,
které budou jistě objeveny a patřičně doceněny. Věříme, že jednou přijde čas, kdy albánská
klavírní literatura dostane svoje zasloužené místo na světové scéně.
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PŘÍLOHA I
CD vol. 1
Ç. ZADEJA
1.

Toccata

2.

Variace e moll
F. IBRAHIMI

3.

Valčík

4.

Tanec pro klavír
T. HARAPI

5

Sonatina 1. věta

6

Sonatina 2. věta

7

Sonatina 3. věta

8.

Večerní píseň

9.

Variace
A. KOMINO

10. Polyfonická píseň
11. Píseň
T. DAIJA
12. Valčík
J. PAPADHIMITRI
13. Malá pastýřka
A. PAPARISTO
14. Scherzo
15. Tanec
K. LARA
16. Balada č. 2
17. Sonáta č. 2
R. SOKOLI
18. Albánská rapsodie č. 2
S. GJONI
19. Preludium e moll
20. Toccata

1

CD vol. 2
F. IBRAHIMI
1.

Toccata pro klavír
K. LARA

2.

Píseň

3.

Pochod

4.

Balada č. 4 „Pastorální“

5.

Tanec: moderato

6.

Tanec: allegro
P. VORPSI

7.

Variace pro klavír, na lionovo téma
J. PAPADHIMITRI

8.

Ukolébavka
A. KOMINO

9.

Dětský tanec
A.

PAPRISTO

10. Çiftelia
11. Prastará píseň
12. Humoreska
S. GJONI
13.

Píseň statečností
R. SOKOLI

14. Nokturn č. 2
Ç. ZADEJA
15. Impromptu
16. Humoreska
17. Preludium
18. Toccata
T. HARAPI
19. Romance As dur
20. Tanec: andante noc motto
21. Malá bolest
22. Tanec: allegro vivo
23. Romance a moll
24. Sladké jablko
25. Valčík na lidové téma
A. AVRAZI
26. Toccata

2

PŘÍLOHA II

Systém výuky hry na klavír v Albánii

3

V loňském roce prošel albánský školský systém reformou. Vzdělávání na Základních
uměleckých školách se prodloužilo z osmi na devět let, vzdělávání na střední umělecké škole
neboli uměleckém lyceu se zkrátilo ze čtyř na tři roky.

Základní umělecká škola
Základní umělecké školy v Albánii jsou v podstatě dva typy českých škol spojených
dohromady- základní a základní umělecká. Děti mají standardní základní vzdělávání
s přidanou uměleckou školou v odpoledních hodinách. Tuto školu mohou navštěvovat i děti,
které nechtějí studovat hudbu. S výukou klavíru, houslí a violoncella se začíná pouze v prvním
ročníku, děti, které si zvolí např. dechové nástroje, začínají s výukou nástroje až od šestého
ročníku. Kromě výuky nástroje mají žáci během studia i několik hodin týdně intonaci a
hudební nauku.
Vzdělávání na Základní umělecké škole se dělí na první a druhý stupeň. První stupeň
má 5 let a druhý stupeň 4 roky.

Podle nejnovějších osnov se v prvním ročníku prvního stupně žák seznámí s klavírem a
základy teorie. Žáci se naučí nejdříve hrát portato, později legato a staccato. Během prvního
roku musí zvládnout látku v rozsahu třiceti až čtyřiceti etud a skladbiček, ve kterých musí
předvést legato, staccato, dynamiku a použití všech prstů. Podle programu schváleného
ministerstvem školství musí žák na konci 1. roku zahrát zpaměti 1:

Doporučená literatura:
•

1

Alespoň jedno etudu: F. Beyer, C. Czerny (etudy op. 599), J. Bastien atd.

SELENICA, K. Kopje e materialit teorik të përdorur gjatë proçesit të trajnimit. Vlora, 2006
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•

Alespoň dvě skladby od cizích autorů: A. Nikolajev (Hra na klavír), M. Gnesin
(Klavírní abeceda), F. Beyer (Klavírní škola), B. Bartók (Mikrokosmos), A. Diabelli
(čtyřruční skladby op. 149), S. Cesi (přepsané eutdy od C. Czerného a A. Diabelliho
pro čtyři ruce) atd. 2

•

Alespoň jedno skladbu od albánských autorů: T. Harapi (preludia nebo Malá růžička),
L. Dizdari (cyklus Malé skladbičky, Etudes), G. Avrazi (Atdheu) atd.

V druhém ročníku se žáci seznámí s polyfonií. V tomto ročníku začíná práce
s pedálem. Dále se musí žák naučit základní durové stupnice3, arpeggio a akordy, vše obouruč
v paralelním pohybu. Během roku se koná pět tzv. technických kontrol, kde žák musí zahrát
jednu stupnici (včetně arpeggia a akordů) a dvě etudy (vše zpaměti). Do konce roku musí žák
absolvovat: osm až deset Etud, tři polyfonní skladby, alespoň dvě sonatiny, dvě skladby
albánských autorů a dvě skladby ze zahraničních autorů 4.

Doporučená literatura:
•

Etudy: M. Gnesin, L. Dizdari, L. Schytte, H. Berens atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach, K. Kunze (200 krátkých kánonů), alba Lahivickaje
(z jeho výběrů polyfonických skladeb od G. F. Händla, J. S. Bacha, A. Corelliho atd.)

•

Sonatiny: L. W. Beethoven, W. A. Mozart, T. Haslinger, I. Pleyel, a další.

•

Skladby albánských autorů: výběr z Klavírního alba pro základní školy, Ç. Zadeja
(oblíbené skladby jsou např. Tanec, Příběh babičky), T. Daija (Tanec), F. Ibrahimi
(Toccatina, Preludium, Malý zajíček), T. Harapi (Preludium) atd.

•

Skladby zahraničních autorů: P. I. Čajkovskij, B. Bartók (Mikrokosmos), R. Schumann
(op. 86), J. Thompson (výběr), C. Franck (například Bolest panenky), D. Kabalevskij
(op. 30) atd.

2

Novým rysem jsou i jazzové skladbičky pro děti například od L. Schytteho (Jazz piano for the young pianist)

3

Maximálně do dvou oktáv

4
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Ve třetím ročníku se přidají nové elementy jako změny tempa apod. Žák se setká
i s mollovými stupnicemi. I během tohoto ročníku je pět technických kontrol, na kterých musí
žák zahrát jednu stupnici a dvě etudy (zpaměti). Na jedné z těchto technických kontrol musí
zahrát žák i jednu polyfonní skladbu, ale tu může hrát z not. V tomto ročníku žák hraje se
spolužáky i čtyřruční skladby. Do konce ročníku musí žák absolvovat: čtyři až šest stupnic,
deset až dvanáct etud, tři polyfonní skladby, dvě sonatiny, alespoň jednu albánskou skladbu a
dvě skladby cizích skladatelů 5.

Doporučená literatura:
•

Etudy: H. Lemoin (op. 37), H. Bertini (výběr od 25 etud op. 100), C. Czerny (op. 849),

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (malá preludia), R. Sokoli (Kánony) atd.,

•

Sonatiny nebo variační cykly: M. Clementi, A. Diabelli, F. Kulahu (Variace G dur), D.
Kabalevskij (Variace Fis dur) atd.

•

Skladby albánských autorů: M. Kaçinari (z alba Malé ručičky), výběr z cyklu Klavírní
album pro základní školy, T. Harapi (výběr z cyklu Skladby pro mladé klavíristé), Ç.
Zadeja (Kombajnat, Tanec, V brigádě atd.), F. Ibrahimi (Tanec, Malý pastýř) atd.

•

Skladby zahraničních autorů: R. Schuman (výběr z Alba pro mládež), B. Bartók (výběr
z cyklu Mikrokosmos, druhý sešit), J. Haydn, W Mozart, P. I. Čajkovskij (výběr z Alba
pro mládež op. 39), Bradacev - Hrashocev (výběr z alba První úspěchy) atd.

•

Čtyřruční skladby: B. Bartók (Šest skladeb pro dva žáky), A. Diabelli (Dvě sonatiny), I.
Stravinskij (Pět malých kusů) atd.

Ve čtvrtém ročníku se stupnice hrají až do čtyř oktáv. V tomto ročníku se žák naučí i
stupnici chromatickou. Během roku se koná pět technických kontrol, na kterých žák opět
předvede jednu stupnici a dvě etudy. V jedné z kontrol musí žák hrát (může i z not) jednu
polyfonní skladbu. V tomto ročníku musí žák přehrát: deset až dvanáct etud, tři polyfonní
5
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skladby, jednu kompletní sonátu nebo variační cyklus, tři skladby (podle vlastního výběru)
albánských a zahraničních autorů (včetně čtyřručních skladeb)

Doporučená literatura:
•

Etudy: C. Czerny (výběr z op. 449), S. Heller (op. 47), H. Lemoin (op. 37) atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (malá preludia), M. Glinka (dvojhlasé fugy) atd.

•

Sonáty nebo variační cykly: L. W. Beethoven (např. Sonatina F dur, Variace F dur,
Variace G dur), W. A. Mozart (např. Vídeňská sonáta), J. Haydn (sonatiny apod.), M.
Clementi, F. Kulahu, D. Kabalevskij atd.

•

Skladby albánských autorů: výběr z Klavírního alba pro základní školy, T. Harapi,
Ç. Zadeja (cyklus tanců), T. Daija (Suita), L. Dizdari (miniatury) atd.

•

Skladby zahraničních autorů: R. Schumann (Album pro mládež), Z. Kodály (Dětské
hry), L. W. Beethoven, E. Grieg atd.

•

Čtyřruční skladby: F. Schubert (Variace e moll op. 10), A. Diabelli (Sonatiny),
R. Schumann (op. 85) atd.

V pátém ročníku se ke hře stupnic v oktávách přidá hra v tercích a decimách. Všechno,
včetně chromatické stupnice, se hraje v rozsahu čtyř oktáv. Dále se pracuje s polyfonií.
V prvním semestru je pouze jedna technická kontrola, na které se hrají dvě etudy. V druhém
semestru jsou kontroly tři a žák na nich musí zahrát dvě etudy a v jedné z kontrol i polyfonní
skladbu. Během tohoto ročníku musí žák absolvovat: deset až dvanáct etud, tři polyfonní
skladby, dvě celé sonáty a tři skladby, kde jedna má být od albánského autora, jedna čtyřruční
a jedná libovolná 6.

Doporučená literatura:

6

•

Etudy: C. Czerny, H. Berens (op. 61 Škola rychlosti), H. Lemoin (op. 37) atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bacha (malá preludia, dvojhlasé invence atd.)
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•

Sonáty nebo variační cykly: M. Clementi, J. Haydn, W. A. Mozart (např. C dur
Facile), F. Kulahu, D. Cimarosa, L. W. Beethoven (6 sonatin, Variace G dur),
D. Kabalevskij (Variace op. 51), L. Dizdari (sonatiny, miniatury) atd.

•

Skladby albánských autorů: K. Lara (Ditë te gëzuara), T. Harapi (Výběr skladeb
albánských autorů pro mladé klavíristy), T. Daija (Suita) atd.

•

Skladby zahraničních autorů: R. Schumann (Album pro děti, Album pro mládež),
F. Schubert (2 scherza), S. Prokofjev (Hudba pro děti), C. Debussy (Dětský koutek), B.
Bartók (Mikrokosmos), B. Martinů atd.

•

Čtyřruční skladby: R. Schumann (op. 85), W. A. Mozart, F. Kulahu (sonatiny op. 44,
op. 66), A. Dvořák (Bagatela op. 47), C. Debussy (Na lodi).

S tímto ročníkem končí první stupeň základní umělecké školy. Předpokládá se, že během
tohoto stupně žák dosáhl potřebných technických schopností pro postup do druhého stupně.

V šestém ročníku neboli prvním ročníku druhého stupně, musí žák absolvovat: deset
etud, tři polyfonní skladby, dvě sonáty, alespoň jednu skladbu albánského autora, jednu
skladbu zahraničního autora a jednu čtyřruční skladbu 7.

Doporučená literatura:
•

Etudy: C. Czerny (op. 299), H. Berens, M. M. Moszkowski (op. 18) atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (dvojhlasé invence nebo francouzské suity),
G. F. Händel (Pasacaglia, Malá suita g moll atd.).

•

Sonáty nebo variační cykly: M. Clementi, J. Haydn, D. Cimarosa, W. A. Mozart,
L. W. Beethoven, D. Scarlatti, D. Kabalevskij (Sonáta C dur, Lehké variace D dur)
atd.

7
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•

Skladby albánských autorů: T. Harapi (Téma a variace nebo skladby z alba Výběr
skladeb albánských autorů pro mladé klavíristy), K. Lara (Veselé dny), A. Paparisto
(Hračka), M. Kaçinari (Suita), F. Ibrahimi (Tanec, Preludium) atd.

•

Skladby zahraničních autorů: J. Ph. Rammeau (např. Tamburín), F. Schubert (Moment
musical, Scherzo), R. Schumann (Bunte Blätter op. 99), F. Mendelssohn (Písně beze
slov), A. Borodin (Malá suita), B. Bartók (14 Bagatel op. 6), A. Dvořák (Silhouette op.
8) atd.

•

Čtyřruční skladby: W. A. Mozart, L. W. Beethoven (Pět malých kusů pro čtyři ruce),
F. Schubert (variace, Sonáta), B. Smetan (Rondo pro dva klavíry) atd.

V průběhu sedmého ročníku se hrají další stupnice. V tomto ročníku jsou jen čtyři
technické kontroly. V každé z nich musí žák zahrát dvě etudy a v jedné kontrole musí zaznít
polyfonická skladba. Do konce školního roku musí žák absolvovat: deset etud, tři polyfonní
skladby, dvě sonáty a tři skladby (albánská, zahraniční a čtyřruční) 8.

Doporučená literatura:
•

Etudy: C. Czerny (op. 299), S. Heller (op. 47), M. M. Moszkowski (op. 18), atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (např. dvojhlasé invence a francouzské suity),
G. F. Händel (suity) atd.

•

Sonáty, variační cykly nebo klavírní koncerty: W. A. Mozart, J. Haydn, první věta
klavírního koncertu J. S. Bacha (D dur nebo H dur) nebo Händela (F dur) atd.

•

Skladby albánských autorů: T. Harapi (miniatury, variační cykly nebo Concertino pro
klavír a orchestr), L. Dizdari (cyklus miniatur), K. Lara (Preludium, Tanec atd.), A.
Peçi (Skladby pro klavír a orchestr z pohádek), Ç. Zadeja (Lidový tanec), A. Paparisto
(Prastará píseň 9, Lodra), atd.

8
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•

Skladby zahraničních autorů: F. Shubert (Moment musical, Scherzo, Bunte Blätter
atd.), F. Mendelssohn (Písně beze slov), B. Bartók (14 bagatel), A. Borodin (Malá
suita), A. Dvořák (např. Valčík op. 54) atd.

•

Čtyřruční skladby: F. Schubert (sonáty), O. Respighi (šest malých kusů), C. Debussy
(Malá suita) atd.

V osmém ročníku jsou požadavky stejné jako v předchozích ročnících tohoto stupně.
Ale v tomto ročníku jsou již vyšší nároky na interpretaci.

Doporučená literatura:
•

Etudy: M. Clementi, C. Czerny (op. 299), Lebert - Stark (výběr z New method
complete piano vol. 3), E. Pozzoli, atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (trojhlasé invence, anglické a francouzské suity apod.),
G. F. Händel (např. Suita E dur)

•

Sonáty, variační cykly nebo klavírní koncerty: J. Haydn (např. sonáta D dur nebo
klavírní koncerty D dur a G dur), W. A. Mozart (např. F dur KV 332, D dur KV 448, C
dur KV 545 atd.), L. W. Beethoven (např. f moll a c moll op. 2, c moll op. 10, c moll
op. 13 atd. muže se hrát i koncert B dur op. 19), J. S. Bach (koncert D dur nebo H dur)
atd.

•

Skladby albánských autorů: T. Harapi (miniatury, variační cykly nebo Concertino pro
klavír a orchestr), L. Dizdari (cyklus miniatur), K. Lara (Preludium, Tanec atd.), A.
Peçi (Skladby pro klavír a orchestr z pohádek), Ç. Zadeja (Lidový tanec), A. Paparisto
(Prastará píseň 10, Lodra), atd.

•

Skladby zahraničních autorů: F. Shubert (Moment musical, Scherzo, Bunte Blätter
atd.), F. Mendelssohn (Písně beze slov), B. Bartók (14 bagatel), A. Borodin (Malá
suita), A. Dvořák (Valčík op. 54 atd.) atd.
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•

Čtyřruční skladby: F. Schubert (sonáty), O. Respighi (Šest malých kusů), C. Debussy
(Malá suita) atd.

Devátý ročník neboli čtvrtý ročník druhého stupně základní umělecké školy, je
posledním ročníkem tohoto cyklu. Žák se musí připravit i na absolventský koncert. V tomto
ročníku se hraje osm až deset stupnic včetně chromatické stupnice. Hrají se i oktávy nahoru a
dolů i s tremolem. Akordy se hrají s přidanou septimou. Nehraje se pouze arpeggio, ale hrají
se i arpeggiata. Žák musí absolvovat deset až dvanáct etud, tři polyfonní skladby, jednu celou
sonátu a jednu větu z klavírního koncertu, tři skladby (alespoň jedna od albánského skladatele)
11

.
•

Etudy: C. Czerny (op.740), M. Clementi (Gradus ad parnassum), J. B. Cramer, atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (Francouzské a anglické suity, výběr z Dobře
temperovaného klavíru atd.)

•

Sonáty, variační cykly nebo klavírní koncerty: J. Haydn (Sonáta Es dur č. 9, D dur č.
11, E dur č. 19, G dur č. 21, nebo jeho klavírní koncert D dur nebo G dur),
W. A. Mozart (Sonáta D dur KV 284, C dur KV 309, F dur KV 332, H dur KV 333, D
dur KV 311, C dur KV 330 nebo jeho klavírní koncerty Es dur, F dur, d moll, A dur
atd.), L. V. Beethoven (klavírní koncert B dur op. 19, Téma a variace č. 2 nebo D dur
op. 76 ) atd.

•

Skladby albánských autorů: z doporučených skladeb dřívějších ročníků.

•

Skladby zahraničních autorů: J. Haydn (Fantazie C dur, Capriccio G dur),
W. A. Mozart (ronda), F. Schubert (Impromptu As dur, Es dur, H dur), F. Mendelssohn
(Scherzo op. 16, Písně beze slov atd.), R. Schumann (Lesní scény), F. Chopin
(Mazurky, Valčíky), E. Grieg (Lyrické kusy), C. Debussy (Dětský koutek, Arabesky), M.
Ravel (Menuet sur le nom de Hayden), F. Poulenc (Pièce brève sur le nom d'Albert
Rousse) atd.

11
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Tento ročník je ukončen veřejným absolventským koncertem, který je i závěrečným
koncertem celého cyklu. Až po absolvování tohoto cyklu může žák právo přihlášku na
umělecké lyceum.

Střední umělecké školy neboli umělecká lycea
I systém tohoto stupně studia prochází reformou. Aktuálně není úplně jasné, jak střední
umělecké školy budou fungovat. Dříve byly tyto školy čtyřleté a základní umělecké školy
osmileté. Reforma ve školství prodloužila povinné základní vzdělání na devět let s tím, že
první rok gymnázia neboli střední umělecké školy patří do devátého ročníku základního
vzdělání. Proto gymnázia a střední umělecké školy, které byly čtyřleté, jsou v současné době
tříleté. V minulosti i dnes je školský systém jiný než v České republice. V Albánii není
konzervatoř a právě umělecká lycea mají plnit tuto funkci až do maturity. Kromě hudebních
teoretických předmětů jako dějiny hudby, harmonie a základy kontrapunktu, intonace, hra na
nástroj atd. se v těchto školách učí i obecné předměty jako matematika, fyzika a chemie (jen
v prvním ročníku, obecné základy), zahraniční a albánská literatura, světové a albánské dějiny,
sociologie, filozofie a další společenské předměty. V novém školském zákoně je uvedena
povinná maturita z literatury a matematiky pro všechny školy středního vzdělání včetně
uměleckých lyceí.
V prvním ročníku se stupnice hrají v oktávách, tercích, kvintách, dále se hraje také
chromatická stupnice. Pak se hrají oktávy postupně a sestupně a také tremolo. Do konce
tohoto ročníku musí žák absolvovat minimálně: osm stupnic, deset až dvanáct etud, tři
polyfonní skladby, jednu celou sonátu nebo klavírní koncert a jednu větu ze sonáty nebo
klavírního koncertu, dvě albánské skladby a dvě skladby cizího autora, jednu čtyřruční
skladbu 12.
Doporučená literatura:
•
12

Etudy: F. Chopin, F. Liszt, I. Moschelles, M. Moszkowski atd.

SELENICA, K. Kopje e materialit teorik të përdorur gjatë proçesit të trajnimit. Vlora, 2006

12

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (preludia a fugy z Dobře temperovaného klavíu, partity,
suity apod.)

•

Sonáty nebo variační cykly: L. V. Beethoven, W. A. Mozart, F. Schubert (Sonáta A
dur op. 120) atd.

•

Klavírní koncerty: L. V. Beethoven (Klavírní koncert č. 1 a č. 2), W. A. Mozart
(Klavírní koncert H dur KV 595 a C dur KV 467), F. Mendelssohn (Klavírní koncert č.
1 a č. 2), J. S. Bach (Koncert E dur či A dur atd).

•

Skladby zahraničních autorů: F. Chopin (mazurky, polonézy, nokturna apod.),
F. Schubert (moment musicales, imprompu apod.), R. Schuman (Fantasiestücke op. 12,
Romance, Arabeska apod.), J. Brahms (Balada, Rapsodie apod.), C. Debussy (Dětský
koutek, Arabesky atd.), M. Ravel (např. Menuet antique, Pavana pro mrtvou infantku
atd.), F. Liszt (Léta putování), S. Prokofjev (op. 12), D. Šostakovič (Tři fantastické
kusy op. 1) atd.

•

Čtyřruční skladby: F. Mendelssohn (Variace op. 83), G. Bizet (Dětské hry), G. Fauré
(suita op. 56), M. Ravela (Moje matka husa), B. Bartók atd.

•

Skladby albánských autorů: Ç. Zadeja (Humoreska

13

), F. Ibrahimi (Toccata

14

),

L. Dizdariho (Valle atd.) atd.
V druhém ročníku musí žáci absolvovat: osm až deset stupnic, šest až deset etud (etudy od
Liszta nebo od Chopina se počítají jako dvě), tři polyfonní skladby, jedna sonáta a jedna věta
z klavírního koncertu, dvě skladby albánského a dvě skladby cizího autora 15.
Doporučená literatura:
•

Etudy: F. Chopin, F. Liszt (Transcendentalní etudy), S. Rachmaninov (např. Etude
tableaux op. 23), C. Debussy, A. Skrjabin, M. Moszkowski, C. Czerny atd.

13

Viz CD vol. 2, stopa 16

14

Viz CD vol. 1, stopa 1

15
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•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (výběr z Dobře temperovaného klavíru, partity atd.),
D. Šostakovič (24 preludií a fug op. 87), G. F. Händel (suity) atd.

•

Sonáty: L. V. Beethoven, W. A. Mozart (c moll KV 475, C dur KV 330, D dur 448
atd.), F. Schubert (A dur, a moll), E. Grieg (op. 7), M. Ravel, P. Hindemith
(Sonatina) atd.

•

Klavírní koncerty: doporučované v předchozím ročníku, F. Mendelssohn,
D. Šostakovič (F dur) atd.

•

Skladby zahraničních autorů: F. Schubert (impromptu), R. Schuman (Papillon,
Arabeska, Fantazie atd.), F. Chopin (balady, polonézy, scherzo, nokturny, preludia
atd.), C. Debussy (preludia), G. Fauré (nokturny, impromptu atd.), S. Prokofjev
(op.12, Příběh babičky), S. Rachmaninov (preludia apod.), A. Schönberg (klavírní
kusy op.33) atd.

•

Z albánských autorů: Ç. Zadeja (téma s variaci), T. Harapi (téma s variaci), A.
Vorpsi (téma s variaci) atd.

•

Čtyřruční skladby: F. Schubert (Velká sonáta, variace atd.), C. Debussy (Šest
antických epigrafů) atd.

Třetí ročník je poslední ročník uměleckého lycea. Během tohoto ročníku musí žák absolvovat
šest až osm stupnic, pět až osm etud, dvě polyfonní skladby, jednu sonátu nebo jeden celý
klavírní koncert, alespoň jednu albánskou skladbu nebo jednu zahraniční. Požadavky na
stupnice jsou stejné jako předchozí ročníky 16.
Doporučená literatura:
•

Etudy: F. Chopin, F. Liszt, A. Skrjabin, C. Debussy, R. Schuman atd.

•

Polyfonní skladby: J. S. Bach (Italský koncert, partity, suity, Chromatická fantazie
atd.).

16

SELENICA, K. Kopje e materialit teorik të përdorur gjatë proçesit të trajnimit. Vlora, 2006

14

•

Sonáty nebo klavírní koncerty: W. A. Mozart, L. V. Beethoven, R. Schumann,
S. Prokofjev, A. Skrjabin, E. Grieg (Klavírní koncert a moll op. 16), I. Stravinskij
(klavírní koncert) atd.

•

Z albánských autorů: Ç. Zadeja (koncertní preludia), K. Lara (Klavírní rapsodie,
klavírní koncert), N. Zoraqi (klavírní koncert) a další.

•

Na konci ročníku musí žák odehrát absolventský koncert.

15

Metodický

řazené

album

albánské klavírní literatury
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