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PokaÅ¾dé, kdyÅ¾ jsem sly&scaron;el hudbu "Tenkrát na ZápadÄ›" od Ennio Morricone, vÅ¾dy jsem vÄ›Å™il, Å¾e to byl Å¾e
Jaký omyl! V této skladbÄ› sly&scaron;íme "theremin". Je to jediný hudební nástroj, na který se dá hrát, aniÅ¾ by se ho
sólista musel dotýkat, opravdu! Je pomÄ›rnÄ› snadné nauÄ•it se ho ovládat, ale extrémnÄ› tÄ›Å¾ké na nÄ›j hrát.

TeÄ• trochu informací o nástroji i o jeho vynálezci: byl jím ruský vÄ›dec Lev SergejeviÄ• TÄ›rmen, který v roce 1919 pÅ™edved
bol&scaron;evickému vÅ¯dci Vladimiru IljiÄ•i Leninovi podivnou krabici, ze které trÄ•ely dvÄ› kovové antény. Zvuk nástroje
Lenina natolik uchvátil, Å¾e sám zaÄ•al brát u TÄ›rmena lekce hry na theremin. ZároveÅˆ rozkázal, aby bylo v SovÄ›tském
svazu vyrobeno prvních &scaron;est stovek kusÅ¯.

TÄ›rmen byl na vrcholu své kariéry. Lenin ho vyslal na nákladné a dlouhé turné po EvropÄ›, aby imperialistÅ¯m
pÅ™edvedl, co komunistický vÄ›dec dokáÅ¾e. Turné bylo zakonÄ•eno ve Spojených státech, kde si TÄ›rmen svÅ¯j nástroj nech
patentovat.
Psal se rok 1928, kdyÅ¾ práva na jeho výrobu prodal americké spoleÄ•nosti RCA. BohuÅ¾el osudový krach na
newyorské burze o rok pozdÄ›ji znamenal, Å¾e se na sci-fi instrument na dlouhá léta zapomnÄ›lo.

Princip hry není vÅ¯bec sloÅ¾itý. V&scaron;echno, co hráÄ• musí udÄ›lat, je, Å¾e vloÅ¾í své ruce mezi dvÄ› kovové antén
vyÄ•uhující z dÅ™evÄ›ného stojanu. Vzdálenost jeho ruky od antény pak ovlivÅˆuje vlastnost tónu. Pravá ruka ovládá
vý&scaron;ku tónu &ndash; tím, Å¾e hráÄ• s ní hýbá nalevo od svislé tyÄ•e. Levá má pak na starosti hlasitost &ndash; hráÄ•
pohybuje rukou smÄ›rem nahoru od vodorovné tyÄ•e. ÄŒím blíÅ¾e je k tyÄ•i, tím ti&scaron;&scaron;í je vyluzovaný zvuk. Poku
tyÄ•e dotkne, theremin ztichne.
Theremin je tvoÅ™en dÅ™evÄ›nou skÅ™íní se dvÄ›ma anténami a je ovládán pouze p
paÅ¾í, dlaní a prstÅ¯. Vzdálenost ruky od pÅ™íslu&scaron;né antény ovlivÅˆuje vlastnost zvuku. Pravá ruka ovládá
vý&scaron;ku tónu (frekvenci), levá jeho sílu (amplitudu). Zvuková barva thereminu je podobná zvuku smyÄ•cových
nástrojÅ¯ nebo lidskému hlasu. U prvních nástrojÅ¯ byla zvuková barva nemÄ›nná, u novÄ›j&scaron;ích nástrojÅ¯ ji Ä•asto
lze regulovat. Zvukový projev thereminu je velmi charakteristický, je pro nÄ›j typické glissando a vibráto. Staccato lze
zahrát také, ale je to velmi obtíÅ¾né. KromÄ› obÄ•asného vyuÅ¾ití ve váÅ¾né hudbÄ› se theremin objevuje pÅ™edev&scaron
hudbÄ› experimentální, populární a filmové. Zvlá&scaron;tÄ› oblíbené bylo jeho pouÅ¾ívání v polovinÄ› 20. století v hudbÄ› k
hororÅ¯m a fantastickým filmÅ¯m. Theremin ov&scaron;em pouÅ¾ívali ve svých skladbách nÄ›kteÅ™í skladatelé váÅ¾né hudby
mezi nimi Edgard Varèse, Alfred Schnittke, John Cage a Bohuslav MartinÅ¯.

Theremin se objevil napÅ™. v nahrávkách skupin Led Zeppelin (skladba &bdquo;Whole Lotta Love&ldquo;), Jean Ven
Robert Hal, Riverside, Portishead, Plastic People of the Universe Ä•i u Toma Waitse nebo Jean-Michel Jarre. Theremin
inspiroval téÅ¾ americkou skupinu Beach Boys, která si pro svou skladbu Good Vibrations z roku 1966 nechala postavit
snáze ovladatelný nástroj s podobným charakterem zvuku Tannerin (Electro-theremin). Theremin byl pouÅ¾it i ve znÄ›lce
seriálu VraÅ¾dy v Midsomeru, kde hraje hlavní melodii, stejnÄ› tak je pro nÄ›j byla sloÅ¾ena úvodní melodie ke hÅ™e The
Legend of Zelda. Vzhledem k tomu, Å¾e se jedná o elektronický nástroj, zvuk vzniká jako elektrické kmity. Theremin
pracuje na záznÄ›jovém principu - elektrické kmity s frekvencí ve sly&scaron;itelné oblasti vznikají jako záznÄ›j (rozdílová
sloÅ¾ka) mezi kmity dvojice nesynchronizovaných oscilátorÅ¯, nejÄ•astÄ›ji tvoÅ™ených LC obvody, které kmitají na frekvenci
nÄ›kolika set kHz. Frekvence jednoho oscilátoru je pevná, frekvence druhého se mÄ›ní pÅ™ibliÅ¾ováním pravé ruky k anténÄ›
pÅ™ipojené k ladÄ›nému LC obvodu. Signály z obou oscilátorÅ¯ jsou vedeny do smÄ›&scaron;ovaÄ•e, ve kterém se oba
signály slouÄ•í. VytvoÅ™í se zde tzv. záznÄ›j, jehoÅ¾ frekvence je rovna rozdílu frekvencí vstupních signálÅ¯. Pokud jsou oba
oscilátory naladÄ›ny na shodnou frekvenci, záznÄ›j zanikne. Malým rozladÄ›ním jednoho z oscilátorÅ¯ lze pÅ™elaÄ•ovat výstupn
zvukový signál v &scaron;irokém rozsahu. Zvukový signál je dále veden do obvodu, který ovládá amplitudu signálu.
Je Å™ízen tÅ™etím oscilátorem s vlastní anténou urÄ•enou pro levou ruku.

A zde ukázka: "Tenkrát na ZápadÄ›", na theremin hraje Katica Illenyi MICHAL, pÅ™eju pÅ™íjemné poslouchání ...
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