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flavta 
»Že davno sem ugotovil, da lepota 
tona fl avte izhaja iz dobrote srca 
fl avtista.«
Marcel Moyse 

Poglejmo v glasbo  
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Družina fl avt 

Prečna fl avta je eden najbolj priljubljenih inštrumentov klasične 
glasbe. Za bleščečo zunanjostjo pa se v tem primeru skriva tudi ble-
ščeč ton. Pomenljivo ime – prečna fl avta ali preprosto fl avta – nam 
pojasni, da inštrument spada v družino pihal in da se v nasprotju s 
kljunasto fl avto igra postrani.  
Ton proizvajamo s pihanjem v odprtino na glavi glasbila. Tok zraka 
v njem ustvari zračni vrtinec, ki omogoča nastanek vibriranja zrač-
nega curka v trupu. S tem nastane zvok. Flavtist s pritiskanjem na 
tipke  igra različne tone. 
Izvajalec mora igrati s posebno pozicijo ustnic, da lahko ustvari ton. 
Rečemo ji tudi nastavek (angleško embouchure, iz francoščine – 
l'embouchure). Pri igranju je pomembna tudi pozicija čeljusti, glave, 
vratu, trupa in v bistvu celotnega telesa, saj vsaka sprememba lah-
ko vpliva na igranje inštrumenta. Dobra in sproščena drža je pogoj 
za dobro igranje fl avte. 

Družina fl avt

Najbolj znana je koncertna fl avta. Najdemo jo v klasični in tudi v 
zabavni glasbi. Ima 12 zaklopk in je uglašena v C. Sestavljajo jo trije 
deli:  

● glava, na kateri je ustnik in se na eni strani zaključuje s pre-
mičnim zamaškom;

● trup, na katerem so zaklopke (tipke) in mehanizem, ki te 
luknje s pritiski na tipke zapira in odpira;

● noga, na kateri so tri ali štiri tonske luknje (odvisno od tega, 
ali imamo H- ali C-nogo). 

Danes so  koncertne fl avte najpogosteje narejene iz zlata, srebra, 
platine ali lesa (ebenovina ali kokosov les). Njihov obseg je običaj-
no od C1 do E4, pri čemer se največ uporabljajo toni do C4, višji toni 
pa zelo redko in le v moderni literaturi.
V simfoničnem orkestru navadno zasedajo tri mesta, pri čemer je 
tretja fl avta zadolžena tudi za igranje pikola.
Piccolo ali pikolo je inštrument, velik 31 cm, sestavljen pa enako 
kot koncertna fl avta, zato se imenuje tudi mala fl avta. Ima zelo pro-
doren zvok, zveni oktavo višje in ustvarja najvišje zvoke med vsemi 
pihali. Narejen je iz lesa ali kombinacije lesa in kovine. Od akadem-
skih fl avtistov se pričakuje, da znajo igrati tudi ta inštrument. Soli-
stični repertoar za pikolo še zdaleč ni tako obsežen kot repertoar za 
koncertno fl avto in se ne izvaja pogosto. 
V družini fl avt poznamo še altovsko fl avto, uglašeno v G. Spozna-
mo jo po temačno obarvanem spodnjem registru. Njena cev je 
debelejša in daljša. Uporablja se še redkeje kot pikolo, navadno v 
sodobni orkestrski in komorni literaturi. 
Basovska fl avta je uglašena oktavo pod koncertno fl avto. Zaradi 
dolžine cevi ima glavo oblikovano v črki »J«, kar omogoča lažje igra-
nje. Obstajajo še nižje uglašene fl avte kot so kontrabasovska, sub-
kontrabasovska in hiperbasovska . Igrajo se zelo redko – samo v 
orkestru fl avt – in so nekoliko nepraktične za igranje. 

Zgodovina fl avte 

Zibelka fl avte je prav v našem prostoru. Najstarejšo piščal (okoli 
43.000 let) so arheologi odkrili v jami Divje babe. Izdelana je bila iz 
kosti jamskega medveda. 
Flavta se je pod vplivom različnih civilizacij različno razvijala. Ta in-
štrument ima zelo dolgo tradicijo v Aziji. Prve prečne fl avte so se raz-
vile na območju Kitajske in Japonske, kjer so še danes priljubljen in-
štrument,  npr. v japonskih zvrsteh gledališča noh in kabuki. Seveda 
so bila to preprosta lesena pihala s samo nekaj luknjicami, večinoma 
iz bambusovega lesa. 
Prečna fl avta, kakršna se igra danes, je prišla v Evropo v obdobju 
srednjega veka, verjetno iz Otomanskega cesarstva prek takratnega 
Konstantinopla. Potujoči glasbeniki so jo razširili po vsem kontinen-
tu. V srednjem veku in renesansi se je uporabljala predvsem v vojski, 
za razvedrilo ter ples.

Zlata doba glasbila se je začela v baroku. V drugi polovici 17. stole-
tja so ga začeli izpopolnjevati; namesto iz enega kosa so ga začeli 
izdelovati iz dveh ali treh. Flavta je bila še vedno lesena in je ime-
la luknjice, v 18. stoletju pa so ji dodali tudi nekaj tipk. Tak baročni 
instrument se imenuje fl auto traverso ali samo traverso. Igral se je 
predvsem na dvorih v komornih ansamblih, v zasedbah z general-
nim basom1 pa je nastalo ogromno sonat za fl avto. Traverso je bil 
tudi pogost član standardne triosonate zasedbe – traverso s še enim 
solističnim inštrumentom (violina, oboa) ter bassom continuom. Dru-
ga pogosta oblika za fl avto je bil koncert, ki ga izvaja solo fl avta s 
spremljavo godal in bassom continuom. Seveda je v baroku nastalo 
tudi mnogo drugih skladb, raznih komornih sestavov in solo skladb. 
Traverso je hitro postal eden najbolj priljubljenih inštrumentov 
v Evropi. Sprva je doživel slavo v Italiji (od tod tudi ime), nato pa v 
Nemčiji, Franciji, pozneje tudi v Španiji, Skandinaviji in Veliki Britaniji. 
Od druge polovice 17. stoletja naprej sta se oblikovali dve središči 
prečne fl avte: v Franciji in Nemčiji. Tam se je nadaljevala bogata tra-
dicija, ki je prinesla najboljše fl avtiste, večino železnega repertoarja 
in se nadaljuje vse do danes. V tem času je fl avta postala tudi inštru-

1 Slov. generalni bas, it. basso continuo (ang. fi gured bass, nem. Generalbass): har-
monska spremljava, značilna za obdobje baroka (17. in 1. polovica 18. stoletja). 
Izvaja se na dveh inštrumentih: melodičnem, ki igra linijo basa – violončelo, 
viola da gamba, fagot, in akordnem, ki igra akordično spremljavo – čembalo, 
lutnja.

Flavta traverso 
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Jacques-Martin Hotteterre 

ment v orkestru: prvič leta 1668 v opernem orkestru na francoskem 
dvoru, ki ga je vodil Jean-Baptiste Lully. 
Vse do 20. stoletja je bila navada, da so bili fl avtisti tudi skladatelji 
in so pisali skladbe za svoje potrebe. Obenem so bili tudi pedagogi 
(imeli so svoje metode in šole) ter izdelovalci fl avt.
V Franciji je eden prvih pomembnih baročnih fl avtistov v Parizu ro-
jen Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763). Postal je dvorni glas-
benik (poleg fl avte je igral tudi fagot, musette in oboo), deloval je še 
kot pedagog, skladatelj, izdelal pa je celo svoj model fl avte traverso. 
Najbolj znan je kot avtor prve znane šole za fl avto – L'Art de préluder 
sur la fl ûte traversière, ki jo je izdal leta 1719. 
Johann Joachim Quantz (1697–1773) je užival sloves kot najboljši 
fl avtist svojega časa. Služil je na več kraljevih dvorih v Nemčiji. Ni bil 
le izjemen virtuoz na svojem inštrumentu, ampak je napisal več sto 
skladb za fl avto ter tudi poučeval po Evropi. Ustalil se je na pruskem 
dvoru, kjer je doživel višek svoje kariere. Tam ga je podpiral kralj 
Friderik II. Pruski, znan tudi kot Friderik Veliki (Friedrich der Große; 
1712–1786), ki je bil tudi sam izvrsten fl avtist. Quantz je bil njegov 
dolgoletni učitelj fl avte in je zanj napisal večino skladb – sonat, kon-

certov, duetov in vaj. Njuno delo je bilo silno plodovito; Friderik je 
po pričevanjih napredoval do zelo dobrega glasbenika in je znan 
kot eden najboljših amaterskih glasbenikov v zgodovini. Skladbe 
Quantza so odličen primer poznobaročne glasbe sredi 18. stoletja; 
po značaju lahkotna in graciozna glasba je bogato okrašena ter zelo 
virtuozna, vsebuje pa ogromno zahtevnih pasaž. Na splošno je bilo 
okraševanje in improviziranje melodične linije stalna praksa baročne 
glasbe in vsak dober fl avtist je moral obvladati to umetnost. 

Quantz je torej znan kot eden najboljših fl avtistov v vsej zgodovini, 
spomin nanj pa je tudi njegova slavna metoda za fl avto Versuch einer 
Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (1752), v kateri je podrobno 
opisal, kako igrati ta inštrument, obenem pa je predstavil tudi takra-
tno izvajalsko prakso – opisal je, kako se izvajajo okraski, kako se im-
provizira ter kakšne so zakonitosti takratne glasbe. Danes je njegova 
šola neprecenljiv vir za študij baročne glasbe. 
Veliki mojstri baroka so pisali za traverso. Ti mojstri so bili Antonio 
Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel in seveda 
Johann Sebastian Bach. Dela slednjega predstavljajo nekakšen vrh 
baročne glasbe za fl avto. Napisal je sedem sonat za fl avto in conti-
nuo, triosonate in nekaj drugih komornih del, Partito za solo fl avto, 
fl avto pa je uporabil kot solo inštrument v Orkestralni suiti št. 2 v h-
molu in v enem od Brandenburških koncertov. Frideriku Velikemu je 
posvetil cikel Glasbeno daritev. Za fl avto so pisali tudi njegovi sinovi; 
predvsem Carl Philipp Emmanuel Bach je napisal obsežen in še da-
nes izvajan opus za ta inštrument, po slogu pa predstavlja prehod iz 
baroka v klasicizem. 
V obdobju klasicizma se je glasbilo razvijala naprej – dodali so nekaj 
tipk, uporabljali so druge vrste lesa –, vendar pa je zanimanje za ta 
inštrument med skladatelji upadlo. Vseeno moramo omeniti Mo-
zartove kompozicije za fl avto, ki so danes biseri našega repertoarja. 
Čeprav anekdote pravijo, da skladatelj ni maral tega inštrumenta, je 
napisal dva koncerta za fl avto in orkester, koncert za fl avto, harfo in 
orkester, kvartete za fl avto in godala ter nekaj sonat za fl avto in klavir. 
V 19. stoletju se je zgodilo nekaj premikov na področju igranja in 
tehnik izvajanja. Ta se je hitro razvijala,  instrumentu so dodajali če-
dalje več tipk in eksperimentirali z materiali. Nastalo je veliko različic, 
saj je vsak fl avtist želel odpraviti težave z intonacijo, tonom in pr-
stno tehniko. Veliki prelom se je zgodil leta 1847, ko je nemški fl av-
tist Theobald Böhm (1794–1881) patentiral nov model z dodanim 
ustnikom in mehanizmom, v celoti sestavljenim iz tipk, ter konično 
cevjo. Böhm je za material izbral srebro, vendar so fl avtisti še dolgo 
ostali navajeni na lesene inštrumente. 
Večino fl avtistične literature romantične glasbe 19. stoletja so napi-
sali fl avtisti sami, največ skladb pa je za fl avto in klavir. Te so primer 
salonske glasbe in po kakovosti niso ravno izjemne, so pa vse virtu-
ozne in tehnično zahtevne. Theobald Böhm je na primer pisal težke 
skladbe, v katerih je pokazal, kaj vse zmore nov model tega pihala. 
Romantične skladbe za fl avto so variacije in fantazije, pogosto na 

Adolph Menzel: koncert Friderika Velikega v palači Sanssouci, 1852
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operne teme, saj je takrat na glasbeni sceni prevladovala prav opera. 
Tako je nastalo nešteto variacij in fantazij na razne operne teme za 
fl avto in klavir. Fantazija na Bizetovo opero Carmen, ki jo je napisal 
Francois Borne, je še danes priljubljena. 
Med znanimi skladatelji je bil Albert Franz Doppler (1821–1883), ki 
je s svojim bratom Karlom potoval po Evropi in navduševal občinstvo 
z bravuroznimi izvedbami. Po vzoru Franza Liszta je pisal skladbe na 
madžarske teme (Madžarska pastoralna fantazija, Duettino hongrois 
itd.). V Italiji je bil odličen pedagog Giuseppe Gariboldi, v Nemčiji 
pa Ernesto Köhler (1849–1907), ki se je preselil v Sankt Peterburg in 
postal solo fl avtist v carjevem orkestru. Njegove etude so še danes 
obvezni del šolanja fl avtistov. 
V Franciji se je nadaljevala tradicija fl avte iz 17. stoletja. V začetku 
20. stoletja je Pariz postal središče umetnosti in pariški konservatorij 
(Conservatoire national supérieur de musique de Paris) je postal glav-
ni sedež francoske fl avtistične šole, ki je ustvarila vrsto legendarnih 
glasbenikov, ki so postavili temelje modernega igranja. Francosko 
šolo je utemeljil Paul Taff anel (1844–1908), prvi izmed zvezdniških 
fl avtistov. Izkazal se je kot odličen profesor na konservatoriju. Nasle-

dil ga je njegov učenec Philippe Gaubert (1879–1941). Skupaj sta 
napisala zbirko tehničnih vaj za fl avto, ki je še danes osnova. Gaubert 
je pozneje deloval tudi kot dirigent v pariški operi. Francoski fl avtisti 
so bili vedno znani po lepem in čistem tonu, pri tem pa so izhajali iz 
operne tradicije. Tudi Marcel Moyse (1889–1984) je vedno govoril, 
da mora fl avtist zveneti kot operni pevec. Moyse je dosegel veliko 
slavo v svoji karieri, predaval na konservatoriju in napisal vrsto knjig 
za tehniko s precej zahtevnimi vajami. 

Za francosko šolo fl avte je bilo značilno, da so poleg lepega tona po-
zornost namenjali tudi tehnični perfekciji in muzikalnosti. Francosko 
šolo so fl avtisti Gaston Crunelle, Louis Fleury, Jean-Pierre Rampal, Mi-
chel Debost, Maxence Larrieu in drugi ponesli po vsej Evropi, zatem 
še v ZDA (Moyse) in nato po preostalih kontinentih. 

Izbor koncertantnih del za fl avto slovenskih 
skladateljev:

Blaž Arnič, Koncert za fl avto, godala, harfo in čelesto, op.54 (1956)
Dušan Bavdek, Koncert za fl avto in orkester (2010)
Nenad Firšt, Koncert za fl avto in orkester (2005)
Milko Lazar, Koncert za fl avto in orkester (2004)
Ivo Petrić, Koncet za fl avto in orkester (1954-1957)
Anže Rozman, Phoenix za fl avto in orkester (2015)
Nina Šenk, Koncert za fl avto in orkester (2005)
Pavel Šivic, Koncerrt za fl avo in orkester (1984)
Črt Sojar Voglar, Dvojni koncert za fl avto, harfo in komorni 
orkester (2000)
Črt Sojar Voglar, Koncert za fl avto in orkester (2007)

Jean-Pierre Rampal

Emmanuel Pahud

»Veliki dogodek malega pi-
ccola«, tako smo v naši reviji 
predstavljali že drugi evrop-
ski pikolistični festival, ki ga je 
organiziral slovenski virtuoz 
na pikolu Matjaž Debeljak. Na njegovo pobudo je nastalo veliko 
število novih del, ki so zaživela tudi na portretni plošči tega glas-
bila z naslovom Grafi ti. Naslov zanjo je navdihnila nova skladba za 
pikolo, ki jo je napisal Aldo Kumar.

Izbor del Edicij DSS razkriva prvo koncertantno delo za ta instru-
ment in številna komorna dela za najrazličnejše sestave srednje 
in mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev. Za nadaljnje razisko-
vanje svetujemo pregled spletnih strani DSS, v tokratni predsta-
vitvi pa izpostavljamo tri dela:

Uroš Krek: Concertino za piccolo in orkester, 1967 
Peter Kopač: Sonatina za pikolo solo, 2005
Peter Šavli: Pipicopolopo za pikolo, 2009

Piccolo 
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Festival fl avtistov Slovenije 

Od leta 1996 Zagorje ob Savi gosti tudi mednarodno izjemno 
cenjen festival fl avtistov Slovenije. Že na samem začetku so bile 
želje organizatorjev jasno postavljene in nato skozi leta bogato 
izpolnjene. Osnovni cilj festivala je bil, da se mlajšim glasbeni-
kom – fl avtistom predstavi »končni cilj« učenja inštrumenta in 
da se na enem mestu lahko spozna in sliši vrhunske glasbenike, 
ki večinoma predstavljajo glasbo iz svoje dežele – in še to pred-
vsem sodobnejšo glasbo. In prav to tudi dokazuje dejstvo, da je 
ta festival med evropskimi in svetovnimi fl avtisti postal tako zelo 
prepoznaven, da ga po kakovosti izbranih izvajalcev, predvsem 
pa po drugačnem konceptu (ki temelji na festivalski/raznoliki 
predstavitvi), uvrščajo med najboljše v Evropi. Prireditev, ki je ne 
moremo primerjati z nobeno podobno obliko dejavnosti, pou-
darja netekmovalni značaj. V ospredju so predvsem izmenjava 

mnenj, izkušenj, 
poslušanje 
vrhunskih kon-
certov in javnih 
predavanj ter 
učnih ur, mo-
žnost preizkuša-
nja novih inštru-
mentov, nakup 

zgoščenk in not ter strokovne literature. Med izjemne spomine 
se je pred nekaj leti zapisalo predavanje dr. Ivana Turka, ki je 
našel najstarejšo piščal, in prav zaradi nje oziroma želje po doda-
tnih informacijah marsikateri fl avtist pride v Slovenijo. 

Več na www.slo-fl ute-festival.org.

Flavtisti danes 
20. stoletje lahko označimo kot novo zlato dobo fl avte. Francoska 
šola je naredila to pihalo ponovno popularno in navdihnila številne 
skladatelje za skladanje sodobnih del, v katerih pogosto preizkušajo 
sodobne tehnike igranja. Med vidnejše skladatelje spadajo André 
Jolivet (njegova skladba Chant de Linos je v času nastanka veljala za 
neizvedljivo in še danes ostaja ena najtežjih skladb), Eugene Bozza, 
Olivier Messiaen in Frank Martin. Dva izmed najbolj znanih kon-
certov za fl avto sta napisala Jacques Ibert in Carl Nielsen. 
V drugi polovici stoletja so skladatelji v toku časa pisali čedalje bolj 
eksperimentalno glasbo. Luciano Berio je napisal prvo Sequenzo 
ravno za solo fl avto, Toru Takemicu je črpal navdih iz japonske tradi-
cionalne glasbe, Pierre Boulez je pisal za fl avto in elektroniko. Flavta 
se je izkazala za vsestranski inštrument, ki ponuja ogromno možno-
sti, učinkov. Ob dejstvu, da je toliko sposobnih fl avtistov, je znan od-
govor na vprašanje, zakaj je fl avta še danes tako popularen inštru-
ment in še vedno navdihuje množico skladateljev, da pišejo zanj. 
Do danes se je zvrstilo toliko izjemnih fl avtistov, da je visoko raven 
igranja zelo težko preseči. Francija še vedno ostaja velesila med fl av-
tisti, vendar pa je zdaj ta scena povsem globalna – vsaka država je 
izoblikovala svoj krog fl avtistov. Med najboljše seveda spada irski vir-
tuoz sir James Galway (roj. 1939). Emmanuel Pahud (roj. 1970) je 
francosko-švicarskega porekla in je ustvaril izjemno bogato kariero 
kot mednarodni solist in prvi fl avtist orkestra Berlinskih fi lharmoni-
kov. Mediji so o njem izjavili, da se zgodovina fl avte deli na dva dela: 
pred Pahudom in po njem. Tradicijo francoske šole nadaljujeta Phili-
ppe Bernold v Parizu in Julien Beaudiment v Lyonu. 
V Sloveniji se je tradicija fl avte začela precej pozno, šele v drugi po-
lovici 20. stoletja. Boris Čampa (1926–2000) je bil nekakšen začetnik 
te tradicije. Predaval je na ljubljanski glasbeni akademiji, med njego-
ve študente pa spada tudi izjemna Irena Grafenauer (roj. 1957), do 
danes ena najboljših fl avtistk in fl avtistov nasploh. Veliko slovenskih 
fl avtistov študira in deluje v tujini. Med najuspešnejše se uvršča Mar-
tin Belič, drugi fl avtist v orkestru Münchenskih fi lharmonikov, širši 
javnosti pa je poznana Eva-Nina Kozmus, zmagovalka evrovizijske-
ga tekmovanja na področju klasične glasbe.

Daniel Golob

Piščal iz Divjih Bab 

Sir James Galway in Lady Jeanne Galway na Festivalu fl avtistov Slovenije 2014 

Koncert za fl avto 
Letošnji Prešernov nagrajenec Ivo Petrić je eden redkih sloven-
skih skladateljev, ki so napisal koncertantno skladbo  za našo 
svetovno znano fl avtistko Ireno Grafenauer. Skladbo Jeaux 
concertans Iva Petrića je Irena Grafenauer izvajala v Sloveniji, z 
zagrebškim orkestrom pa je z njim gostovala po Nemčiji, Rusiji 
in drugod. 
Koncert za fl avto in orkester je krstno izvedel najprej Boris Čam-
pa, profesor Irene Grafenauer, ona pa ga je posnela in uvrstila 
na ploščo skupaj z Mozartom in Stamitzem. 
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