
V ORKESTRU

Ko se je v 16. stoletju do konca raziila
druiina godal (violina, viola in violonielo ter
kontrabas), so se li instrumenti zaieli druiiti v
uetje sesta.r'e po rzoru perskega ztrora. Nastal
je BAROC\I ORKESTER. ki je imel po vei
instrumentov razlitne uglasitve, podobno kot
so bili pevci v pevskem zboru razvr5teni v
sopran, alt, tenor in bas. Tako so 5e v Bacho-
vih protestantskih koralih soprane podpirale
prve violine, alte druge violine. tenorje viole
in base violondcli ali kontrabasi. Kadar pa je
barodni orkester godel sam, ga je spremljal
dembalo, prednik klavirja. ki je imel svoj part
zapisan v obliki o5teviltenega basa.*.

Skladtle, napisane za barotne orkestre, so
imele obitajno suitno+ obliko, V tej so se pri
hitrih stavkih instrumenti iivahno izmenjevali
in drug za drugim prevzemali vodilno glasbeno
misel ter jo prepletali z dopolnilnimi idejami,
temur pravimo POLIFONIJA. V potasnih
stavkih je v glavnem v eni od instrumentalnih
skupin prevladovala melodija, druge skupine
pa so jo spremljale, podpirale. To imenujemo
HOIIOFONIJA. Tej duhoviti igri s toni so
veliki barotni mojstri dajali vsak svoj osebni

poudarek; po katerem vrednost njihove glasbe
lotimo od manj pomembnih ustvarjalcev. Dva
izmed najkvalitetnej5ih skladateljev te dobe
sta prav gotovo Johann Sebastian Bach in
Georg Friedrich Hiindel.

, r ,, Y.; .sredini 18. stoletja, v dasu prehoda iz
baroka prek rokokoja v glasbeni klasicizem,
se v srii glasbenega ustvarjanja marsikaj spre-
meni. S preteZno duhovne glasbe poudarek
prehaja rra posvetno, ki zabavnosti odmerja
vse vedji pomen in veljavo. Poleg razvoja
velikih oblik - sonate in simfonije - se takrat
razbohotijo tudi zabavnejSe oblike, kot so
serenade, divertimenti in Stevilni ljudski plesi,
v avstroogrskih deZeiah predvsem t. i.
Deutsch. Prav te oblike so bile naklonjene
muziciranju godalnega orkestra. (To je raz5ir-
jen godalni kvartet s kontrabasom, se pravi.
da po vec enakih instrumenlor igra isti part:
prve violine, druge violine, viole, ielo in kon-
trabas).

Na tas teh lahkotnih skladb spominjajo tudi
nekatere dragocene umetnine, med njimi sere.
nada Mala notna glasba W. A. Mozarta, ki je
priljubljenost pri izvajalcih in obtinstvu ob-
drZala prek dve stoletji. vse do danes.

Ze v drugi pololici 18. stolelja pa so se v
orkestrskih sestavih zateli mnoiiti razlilki
pihalnih instrumentov. Najprej sta se uvelja-
vila klarinet in krilni rog, pridruiile so se
trobente. Beethoven, ki ni za godalni orkester
napisal nobene skladbe, uvaja celo pozavne.
Tucli pavke so postale nepogreiljive, uporabil
rih ie Ze Haydn.

eedalje vetja osebna izpovednost in z njo
povezana dramatiinost sta pogojevali vse vetji
orkester, dokler ni sredi romantike priilo do
prave eksplozije v instrumentaciji. Ta razvoj
je bil dokaj nagel: medlem ko je bil Havdn
presreien, ko so mu leta 7791 v Londonu dali
na razpolago 40-dlanski orkester (doma na
dvoru grofa Esterhazyja je imel le dobrih 20
glasbenikov), je Stiri desetletja pozneje franco-
ski romantik Hector Berlioz napisal svojo Fan-
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tastidno simtbnijo za vei kot 100-dlanski orke_
ster (samo godalcev ie zahteval naimani 601t.

Od tistih tasov .ie sim[.rnicni orkl:ter'ohranil
itevilino moino zasedbo. tako dr qa polee oihal-
trobil. tolkal in brenkal tharte) :esiarijalo'gtUata
pribli2no v tem Stevilu:

_ ^12 {o i6 prvih violin. 12 do t6 <lrugih violin, g do
12 viol. 6 do 10 violondelov in 4 clo fkontrabasov.

. Klj.ub temu pa v dobi romantike najdemo
imenitne skladbe za manjSe orkestre; tudi
godalni sestav. Te so nastale pri narodih, ki so
takrat prvit stopili v krog evropske vrhunske
kulture_(na primer eajkor:ski v ilusiji. Droiak
na.Ce5kem, Grieg na Norve5kem).- Zapoznel
pojav imamo tudi pri nas: konec preiiniesa
stoletja je Benjamin Ipavec napisuf ,ioi'io
mitno Serenado za godala.

Sele 20. stoletje ji'e s svojo vsestransko slo-
govno razvejanostjo spet naSlo stik s komor_
nim in godalnim orkestrom. Sereda na povsem
nove natine, v novi obliki in novi obleki. Eden
prvih, ki se je oddaljil od romantiine zanese-
nosti. je bil arstrijski skladatelj Arnold Schiin_
tlerg v svoji skladbi Oiar.iena not.

Danes nam ta skladba ne zveni vet revolucionar-
no, v 6asu svojega nastanka (1900) pa se je zdela
prevratniSka, Podobnemu postionianiidnemu
nadinu se je pri nas Se najbolj pribliZal skladatelj
Lucijan Marija Skerjanc,.iol" Simfonierro za
godala. Vecina drugih slovcnskih skladrteljcv sc je
pred_in po drugi svetovni vojni rajsi odiodila ia
novoklasidni kompozicijski slog. Nasiajale so sklad_
be. noklonjene sreri surtni ,Iliki (na primer ll.
simfonija za godala Danera Skerla. L suitr za
godala^ Marijana Lipovika. prigodnrca za god2l1
Pavla Sivica in podobne).

. \'_okr-iru deloranja treh velikih duna.iskih
skladateljev z zacetka naiega stoletja (Sc"htin_
berga, Berga.in Weberna)-ter pod njihovim
vplivom-so zateli prevladovati ddcela diu gaini
tokori. Dovolj je. da posluiamo kratke siilad_
bice opus l0 Antona ilcberna. da spoznamo.
kako tu ni vet sledu o klasiini harmonili, kako
imajo toni svoje samostojne funkcije"in niso
povezani r motile ali t6me. da .iih ni podpira
in ne porezuje vet niti ritem,

Glissandi. igranle pri kohiiici. tla7r,ls1i, ,n
druge novorti dalejo rem skladbam posebno
barvo. ki \e popolnorna urztikuje od irldicio_
nalnega godalnega zvoka. pokazalo se je, da
tudi sam goclalni orkester lahko izpolni Lkdne
lahteve-,.k9t 

jih je Ze okoli leta 19i0 preclpisal
Anton Webern. Taki obravnavi glasbine snovi
in igre je pri nas nakionjen sklidatelj primoZ
RamovS.

Omenimo na kotcu $e vlogo gndal v oper_
nem orkestru. Ta .je doiirel-podoben raivoi
kot simfonicni. godala pa imajo v niem marsikl
daj zelo.pomembno tiogo. (er r 
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sler predvsem podpir-a dt_rgajanjc na oclru. ic
ta glasba polna sprememh v sb6u1jLr. Svetla.
rntenztvnt rn rir(uoznu igrlr godal pogosto
stopnjuje o{r9k9 dogajanje, merlreni iio je
neZnejii godalni zvok namenjen pomirjaniu
strasti, izraZanju notranjih eustvenih dtanj.
Pogosto.je godalom prepu(cena uvodna glas_
ba.. medigre. spremljava recirativov. . i.p
prrmer le.uvod r .1. 6.1rni. Verdi.jt.t., Tr.;rr ir-
te. kjer. igra godal vselruje vso nrcrrc\ljivotragiko dogajanja, ki sledi.-

Kateri skladatelj z
zaletka tega stoletja, kijr
deloval na Dunaju, je
poleg A. Schiinberga
pomemben za razvoj
sodobnega zvoka
orkestra, predvsem
komornega?
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