
r EDUARD DoUŠA ť1951/
K|avírní trio operation Anthropoid Eduarda Douši vznik|o roku 2014
z oodnětu Čeil<eno tria. Sk|aáate| ke své sk|adbě říká: Je to
v|astně hudební freska pro hous|e, vio|once||o a k|avír inspirovaná
historickou udá|ostí v období 2. světové vá|ky. Konkrétně jde

o hrdinský boj českých parašutistů Gabčíka a Kubiše, kteří by|i

vysazeni spolu s desanty Silver A a Silver B v prosinci 1941

na územítehdejŠího tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Dne
27. května 1942oba přís|ušnícidesantu Anthropoid spo|ečně s
rotmistrem Va|číkem z desantu Si|ver A a npor. opá|kou z desantu
Out distance zaútočiIi na vozid|o zastupujícího říšského protektora

Heydricha. Ten by| při výbuchu zraněn střepinou a4' čeruna1942
na nás|edky zranění zemře|. Atentátníkům se díky pomoci

domácího odboje podaři|o ukrýt. Teprve vinou zrady jednoho

z výsadkářů, rotného Kar|a Curdy z výsadku out distance, se
německé vyŠetřovací orgány dosta|y aŽ ke kryptě pravos|avného

chrámu svatých Cyri|a a Metoděje v Ress|ově u|ici v Praze, kde

se atentátníci skýva|i spo|ečně s přís|uŠníky da|šÍch výsadků. 
.l8.

června 
,l942 zde doŠ|o k těŽkému boji mezi výsadkáři a německými

jednotkami, při kterém KubiŠ s Gabčíkem a s da|šími pěti výsadkáři
pad|i' PřestoŽe parašutisté zahynu|i, by|a mise povaŽována za
úspěšnou, neboť zadaný úko| by| v p|ném rozsahu sp|něn.

Samotná |ikvidace Heydricha se vŠak sta|a předmětem řady sporů,

nebot'přes k|ady, které mě|a (např. mezinárodníoh|as a nás|edné

odstoupení signatářských zemí od Mnichovské dohody, které
později přispě|o k znovuobnovení pová|ečné ČSR v předmnichov-

ských hranicích), přines|a i ve|ké utrpení' V reakci na atentát

němečtí nacisté zavraŽdi|itisíce Čechů, mj. vypá|iIi obce Lidice
aLeŽáky' ProtoŽe v roce 2015 si připomeneme 70 |et od konce
2. světové vá|ky, do jejíhoŽ dějinného kontextu ná|eŽí i výše
připomenutá udá|ost, chtě|jsem právě na ní demonstrovat
absurditu, nesmys|nost a z|ovo|nost vá|ek, při nichŽ nejvíce trpí

obyčejní a nevinní |idé.

Jednovětá sk|adba je v podstatě programní freskou siIně drama-

tického výrazu, Po rapsodickém úvodu hous|ía vio|once||a přichází

sty|izace Morseovy signa|izační abecedy, v níŽ by|i přís|uŠníci

desantů mj' důk|adně ško|eni' Její rytmická struktura přináší s|ova

,,VÁLKA" -'SMRT" -,,PRoČ?" Potézazni odhodlané téma
parašutistů, které vystřídá poma|é, výrazně melodické téma české
krajiny. Nás|edný konf|ikt vyjádřený střetem motivu parašutistů

a motivu nacistického marše vyústí v reprízu rapsodického úvodu

a otázkou opět v podobě Morseovy abecedy - nyní uŽ jen v podo-

bě otazníku ,,?... Sk|adbu uzauirá citát pravoslavného zpěvu
Gospodi pomiIuj, vyjadřující smrt paraŠutistů v chrámové kryptě.

Chorá|ní zpěv je zároveň tichou poctou všem obětem této zrůdné
vá|kv.

r JOHANNES BRAHMS /1833-1897/
Mezi roky 1876-,|885 se Johannes Brahms soustřediI především

na tvorbu pro orchestr, komorní tvorba stá|a poněkud stranou.

Výjimku tvoří|éto 1882, které strávi|v |ázních |sch|, kdy kromě

Smyčcového kvintetu op, BB dokonči| Iaké Klavírní trio č. 2 op' 87,
jehoŽ první věta vznik|a o dva roky dříve. Trio je povaŽováno za
jakýsi komorní pendant krátce předtím komponovaného Klavírního
konceftu č, 2' Začíná stručným h|avním tématem, jehoŽ materiá| se
neustále proměňuje. RovněŽ druhé téma se objevuje nenápadně,
jako náznak taneční me|odie, která teprve postupně získává
me|odický obrys. Ze závěru provedení se vynoří h|avnítéma
v nové podobě nejprve ve vio|once||u, za soustavného nek|idu

a přeruŠování hudebního toku konf|ikt řeší a uzavírá aŽ koda,
postavená opět na h|avním tématu' Soukromě zazné|o trio v srpnu

1882, veřejná premiéra se uskutečni|a 29. prosince 1882 v rámci

komorního večera Muzejníspo|ečnosti ve FranKurtu nad

Mohanem s Brahmsem u k|avíru. C|ara Schumannová si o sk|adbě
poznamena|a do deníku, Že ji sice ,jednot|ivosti nadch|y, a|e z
ce|ku - kromě Andante - nemám uspokojivý pocit... Navíc projevi|a

nespokojenost s autorovou na její vkus pří|iš razantní k|avÍrní hrou.

SmíŠená atmosféra tria působi|a potíŽe přijeho přijímání i později,

stá|e znovu |ze číst bezvýhradnou chvá|u variační poma|é věty,

zatímco ostatní věty budi|y rozpaky. Poma|á věta je bezesporu
nejvděčnější, avŠak kontrast' jakým působí ve sk|adbě Scherzo
a jak je budován vztah mezi úvodní a finá|ní větou je dok|adem

Brahmsova zv|ádnutí koncepce čtyrvěté formy, kterou dokáza|y
ocenit teprve pozdější generace.

Vlasta Reiftererová

. ČrsxÉ rnlo
Bohatá koncertní činnost Českého tria zahrnuje ročně desítky
koncertů doma i v zahraničí. Ved|e pravide|ného hostování na

evropských koncertních pódiích si získa| soubor svou pevnou
pozici i u zámořských pos|uchačů - ve Spojených státech a v

Japonsku. Bývá pravide|ným hostem významných mezinárodních
hudebních festiva|ů. Síři repertoáru Ceského tria dokumentují
i kompaktní disky pro firmu Arco Diva s nahrávkami stěŽejních
dě| českého i světového repertoáru.

Všichni č|enové souboru patří k vynikajícím instrumenta|istŮm

ve svých oborech, věnují se i só|ovému vystupování' Působí jako

uznávaní pedagogové na PraŽské konzervatoři nebo na AMU,
kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním
studentům. Ceské trio pokračuje v práci předchozích s|avných trií

téhoŽ jména, která v téměř nepřetrŽité řadě od roku 1897 šířila
s|ávu českého interoretačního umění.




