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Marij Kogoj (1892–1956)
Foxtrot iz suite Če se pleše
Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Koncert za violončelo in orkester št. 2,
op. 126
Largo
Allegretto
Allegretto

Alexander Zemlinsky (1871–1942)
Mala morska deklica
Zelo zmerno razgibano
Sehr mäßig bewegt
Zelo razgibano, šelesteče
Sehr bewegt, rauschend
Zelo razvlečeno, z bolečim izrazom
Sehr gedehnt, mit schmerzvollem Ausdruck

k sporedu
Marij Kogoj zavzema izstopajoče mesto v slovenski
glasbi prve polovice 20. stoletja. Skupaj s Slavkom
Ostercem ga namreč lahko razumemo kot začetnika
slovenskega glasbenega modernizma, pri čemer pa
sta skladatelja ubrala vsak svojo pot do nove glasbe. Za
Kogoja je bilo odločilno šolanje na Dunaju, kamor se je
odpravil, da bi študiral pri Arnoldu Schönbergu. A ta je
tisti čas dobil službo v Berlinu, zato je Kogojev profesor
postal znameniti operni skladatelj Franz Schreker. Sprva
je bil odnos med učiteljem in učencem obetaven, nato
pa se je vse bolj krhal – Kogoj si je moral bivanje na
Dunaju prislužiti s težaškim fizičnim delom in je zato
pogosto manjkal na predavanjih, hkrati pa ga je tudi v
estetskem smislu vleklo vse bolj proč od Schrekerjeve
postromantične dekadence. V tretjem letniku je Kogoj
šolanje prekinil in nato kmalu poiskal zatočišče na
seminarjih, ki jih je Schönberg po vrnitvi iz Berlina
pripravljal na Dunaju na Schwarzwaldski šoli. Toda po
koncu prve svetovne vojne in razpadu monarhije se je
Kogoj vrnil v domovino in opravljal številna priložnostna
glasbeniška dela, javnost pa je še najbolj razburil s svojimi
iskrenimi in odločnimi kritikami. Iz teh je razpoznati
jasen konflikt med domačo ‚sceno‘, ki je bila še zavezana
domačijskosti čitalništva 19. stoletja, in kozmopolitsko
miselnostjo skladatelja, ki je sodoben razgled po glasbi
prejel v avstrijski metropoli. Del mlajšega slovenskega
izobraženstva je Kogoja sprejemal kot izstopajočo
umetniško osebnost, zato ne čudi, da je odigral
pomembno vlogo v okviru novomeške pomladi leta 1920
in se tako zavezal krogu tistih slovenskih umetnikov,
ki so v domačo umetnost vnašali odločnejše poteze
sodobnosti.
Kogoj je sprva še pisal klavirsko glasbo, samospeve in
zbore, kar kaže na institucionalno utesnjenost slovenske
glasbene kulture, ki med obema vojnama ni premogla
rednega simfoničnega življenja. A Kogojev največji
dosežek je gotovo opera Črne maske, katere vsebinske

Marij Kogoj, 1940, neznani avtor

zavoje je treba razumeti v povezavi s skladateljevim
vprašanjem lastne identitete. Marij Kogoj namreč v
resnici ni bil Marij, temveč Julij – ko se je vpisoval v šolo,
so iz rodnega Trsta poslali napačne papirje –, hkrati mu
je zelo zgodaj umrl oče, mama pa odšla neznano kam.
Izjemno operno delo razpira prav vprašanje identitete
osrednjega junaka, ki je del boja med dobrim in zlim,
pri čemer slednjega predstavljajo črne maske. Krstna
izvedba je bila leta 1929 – kritika je bila navdušena,
nekoliko manj občinstvo, ki se mu je zdelo, da v močno
izrazni glasbi že lahko prepozna zametke kasnejše
skladateljeve bolezni.
Po dokončanju opere je bil Kogoj utrujen, hkrati pa
je bil to že čas, ko se je v Ljubljano vrnil Osterc, poln
vtisov s študija v Pragi, od koder je prinesel značilne
neoklasicistične slogovne poteze. Uperjene so bile prav
proti poudarjeni izraznosti in nabuhlosti ekspresionizma

ter so iskale zavetje v izčiščenosti in objektivni
neprizadetosti klasicizma ter tudi sočasne popularne,
torej plesne glasbe. Takšne odmeve lahko odkrijemo v
edini Kogojevi dokončani orkestrski skladbi, suiti Če se
pleše. Plesnost skladbe izdaja stalni ritmični impulz,
ki poganja vse tri stavke – počasni valček središčne
Chopiniane uokvirjata takrat modna plesa fokstrot
in tango. Seveda pa je tudi Kogojevo približevanje
novi stvarnosti izrazito osebno. Kot je razbrati že iz
uvodnega Foxtrota, je še vedno zavezan minucioznemu
motivičnemu delu: skladba v celoti raste iz majhne
motivične klice, ki je prek različnih variant razvita v gosto
kontrapunktično predivo, medtem ko harmonija ni več
tako močno disonantno napeta, ritem pa je konstanten.
Toda še v enem pogledu se Kogojevo spogledovanje z
novo stvarnostjo izkaže kot mimobežno – plesni vzorci
ostajajo ves čas stilizirani, mehko umaknjeni v ozadje
in prav takšna je tudi suverena orkestracija, v kateri
ne zasledimo distanciranja, ironije, spogledovanja z
idiomom popularne glasbe. Zdi se, da je Kogoj nove
tendence motril varno izza svoje palete moderne in
ekspresionizma.
Življenje skladatelja Dmitrija Šostakoviča je bilo
usodno zaznamovano s sovjetsko politiko in v času
po drugi svetovni vojni tesno povezano s stalnimi
otoplitvami in nato tudi ponovnimi ideološkimi pritiski.
Skladatelj je sicer užival ugled, prejemal priznanja in tudi
državne nagrade, a hkrati se je zavedal, da nevarnosti še
vedno ni konec, da je predvsem lutka v rokah sovjetske
propagande. Oba skladateljeva koncerta za violončelo
je navdahnilo izrazito solistično mojstrstvo violončelista
Mstislava Rostropoviča. V sedmih letih, ki ločijo izvedbo
prvega (1959) in drugega koncerta (1966), se je bistveno
zaobrnila politična klima države. Če je bilo ob koncu
petdesetih let, po Stalinovi smrti, v času vladavine
Hruščova mogoče občutiti rahljanje ideoloških vezi,

so te postajale za umetnika v drugi polovici šestdesetih
let spet bolj omejujoče (ruski vodja Leonid Brežnjev
je nekako zaustavljal proces destalinizacije). Prav v
tem je mogoče ugledati občutno razliko v osnovnem
razpoloženju obeh koncertov: če je prvi izrazito
ekstrovertiran, virtuozno naravnan in živi od krepkega
ritmičnega zamaha, je skladateljev Drugi koncert za
violončelo in orkester bistveno bolj introvertiran,
celo asketski, zato morda ni tako enostavno razumljiv.
Koncert tudi nima prave solistične kadence, namenjene
razkazovanju solistovih akrobacij, zato pa je veliko več
monoloških mest, pri čemer je še posebej značilen
nenavaden dialog med violončelom in velikim bobnom
v prvem stavku. Skladatelj je sprva nameraval napisati
Štirinajsto simfonijo, vendar pa je kasneje material
pridobil koncertantne poteze; končno obliko je skladatelj
pripravljal v sanatoriju blizu Jalte, kamor se je bil prisiljen
umakniti zaradi vse slabšega zdravja, čemur je kasneje
sledil tudi prvi srčni infarkt.
Že prvi stavek koncerta je temačen in kontemplativen.
Začenja se s solistično izjavo violončela, v kateri lahko
razpoznamo ponavljajoče se padajoče sekunde –
predstavljajo celico, iz katere raste večina materiala
stavka. Ukinjena se zdi metrična enotnost, glasbeni
stavek in orkestracija fragmentirana. Drugi stavek
prestopa v skladateljev značilni groteskni idiom,
melodično osnovo pa predstavlja ljudski napev Preste,
kupite moje preste, na katerega se je skladatelj spomnil
na novoletni večer leta 1965, ki ga je preživel v družbi
z Rostropovičem. Zadnji, v razpoloženjih in materialih
izrazito raznolik stavek napovedujejo fanfare v rogovih,
ki se nato umaknejo nežno zibajoči glavni temi, tej pa
kontrastira odsek s spremljavo enakomernih, delikatnih
zvokov tolkal, ki spominjajo na urni mehanizem. Ves
material je nato vključen v izmenjujoči se vrtinec,
koncert pa se zaključuje prav s takšnim izginjajočim
‚mehanizmom‘ in elegičnimi mislimi violončela.

Koncert navzven ne izžareva virtuoznih potez, v
načinu oblikovanja se bolj približuje simfonični logiki,
v čemer je mogoče razpoznati tudi vpliv Koncertantne
simfonije za violončelo in orkester Sergeja Prokofjeva,
ki jo je Šostakovič zelo cenil. V introvertiranih tonih
koncerta je morda mogoče ugledati modrost skladatelja,
ki je spoznal, da se v življenju ne bo mogel izogniti
takšni ali drugačni prisili. Pa vendar je morebiti iskanje
programskih ali celo avtobiografskih vzgibov v povezavi
z drugim koncertom za violončelo manj smiselno – zdi
se, da skladatelj izkorišča predvsem imanentno glasbeno
govorico. Prijatelju Isaaku Glikmanu je aprila leta 1966
zapisal: »Težko ti povem kaj o koncertu, saj nima za
podlago nobenega literarnega programa ali teksta.« A kot
je pri Šostakoviču pogosto, so odkrito zapisane besede
lahko tudi prikrivale bistveno bolj kričečo resnico …
Vzpon Hitlerjevega nacionalsocialističnega režima ni
prinesel pretresov le na geopolitični karti Evrope, temveč
je dodobra spremenil tudi družbeno in kulturno življenje.
Dvanajst let diktature je pomenilo tudi dvanajst let
kulturne izolacije, katere posledice je Evropa začutila
predvsem po končani vojni. Nova generacija skladateljev
se je obrnila v radikalni modernizem, saj ni hotela imeti
prav nobenega stika z glasbo, v kateri je lahko zrasla
nacistična diktatura. Tradicija se je želela izbrisati, zato
ne čudi, da se je med pozabljenimi skladatelji znašel tudi
Alexander Zemlinsky, čigar glasbo je sicer z odlokom
o t. i. »Entartete Kunst« – degenerirani umetnosti –
prepovedal že Hitler. Šele ko se je sredi šestdesetih let
začela renesansa Mahlerjeve glasbe, je bilo mogoče
tehtneje razmišljati o glasbi obdobja fin de siècle – analize
glasbene ‚secesije‘ pa nikakor niso mogle mimo glasbe
Alexandra Zemlinskega, ki predstavlja povezovalni člen
med romantičnim izročilom glasbe 19. stoletja in inovaciji
zapisano novo glasbo.

Alexander Zemlinsky,
okoli leta 1900,
neznani avtor

Že nenavadno razvejano družinsko poreklo postavlja
Zemlinskega za tipičnega predstavnika donavske
monarhije, ki se ji je proti koncu 19. stoletja počasi,
a opazno iztekal čas. Očetovi predniki so pripadali
slovaški družini, medtem ko je skladateljeva mama
izhajala iz sarajevske muslimansko-judovske družine,
zato je mogoče trditi, da je bil Zemlinsky tipičen
Dunajčan – v njem se je pretakalo še najmanj nemške
krvi. Mladi Zemlinsky je začel s trinajstimi leti obiskovati
dunajski konservatorij ter tam študiral harmonijo in
kontrapunkt pri Franzu Krennu in Robertu Fuchsu
– učiteljih, ki sta študijsko pot prekrižala že Gustavu
Mahlerju. Na konservatoriju je prevzel Hanslickovo
estetiko, ki je bila zavezana klasicističnemu izročilu

in je zato na glasbeni piedestal postavljala Johannesa
Brahmsa. Vendar pa je podobno močno kot Brahmsa
občudoval tudi Wagnerja, kar se je zdelo v tistem času
nenavadno. Schönberg, ki ga je zasebno učil kompozicije,
je v svojih spominih zapisal: »Ko sem spoznal
Zemlinskega, sem bil izključno brahmsovec. On pa je
enakovredno občudoval Brahmsa in Wagnerja, tako da
sem tudi sam kmalu postal goreč privrženec obeh.«
Že v času študijskih let je Zemlinsky na podlagi
Brahmsovega priporočila postal član Dunajskega
združenja skladateljev, v katerem so se združevali
predvsem tisti skladatelji, ki so ostajali zavezani
Hanslickovi estetiki, torej nadaljevanju klasicističnega
izročila in prevladi glasbene forme pred izrazom. Prav v
devetdesetih letih 19. stoletja pa se je začela duhovna
klima na Dunaju močno spreminjati. Z odločnim
delovanjem, ki je bilo uperjeno proti vsemu staremu,
historizmu in naturalizmu, so nastopili literati Peter
Altenberg, Arthur Schnitzler, Karl Krauss, slikar Gustav
Klimt in njegovi kolegi, združeni v secesijsko gibanje,
za razvoj glasbene umetnosti pa nista bili brez pomena
smrti Brahmsa in Antona Brucknerja ter začetek
direktorske ere Gustava Mahlerja na čelu Dunajske
dvorne opere. Med pesniki, ki so močno vplivali na
Zemlinskega in njegovega prijatelja, zdaj že tudi svaka,
Arnolda Schönberga, sta bila predvsem Richard Dehmel
in Jens Peter Jacobsen – skladatelja sta se pod njunim
vplivom začela odtujevati Hanslickovi estetiki, in potem
ko je Dunajsko združenje skladateljev odklonilo izvedbo
Schönbergove Ozarjene noči, češ da zveni, kot da bi z
njo pobrisal še svežo partituro Wagnerjevega Tristana,
se je zgodil dokončni prelom. Oba skladatelja sta iz
društva izstopila in kmalu zatem ustanovila Združenje
ustvarjalnih skladateljev, katerega častni predsednik je
postal Mahler. Zemlinsky in Schönberg sta se v tem času
preživljala kot prirejevalca in instrumentatorja operet,
v vzponu pa je bila tudi dirigentska kariera Zemlinskega,

saj je postal dirigent Dunajske ljudske opere in tam
med drugim pripravil prvo dunajsko izvedbo razvpite
in spotakljive Straussove Salome.
Med učenci Zemlinskega pa se ni znašel samo
Schönberg, temveč tudi naš Josip Ipavec in mlada
gospodična Alma Schindler, bodoča žena direktorja
Dunajske dvorne opere Gustava Mahlerja, ljubica
arhitekta Walterja Gropiusa in slikarja Oscarja
Kokoschke ter žena pisatelja Franza Werfla. Jeseni
leta 1900 je Alma začela s poukom pri Zemlinskem in
šele z njim dobila učitelja, ki si je redni obiskovalki vseh
pomembnih aristokratskih čajank upal povedati, da
ima talent, a precej šibko kompozicijsko znanje. Taka
odločnost je mladi Almi imponirala in kmalu se je med
učiteljem in učenko razvila ljubezenska romanca, zato
so njune ure potekale na precej nenavaden način. V svoj
dnevnik je zapisala: »Ah, kako lepo je bilo danes. Delala
sva – se poljubljala – spet delala – spet poljubljala in
tako dalje.« Nedolžna romanca med muhasto Almo,
ki je že prej omrežila slavnega slikarja Gustava Klimta,
in plahim učiteljem pa ni trajala dolgo. Gospodična se
je kmalu zavedela, da le-ta zanjo ni ne dovolj lep ne
dovolj bogat ali vpliven. Zato se je zdel veliko boljša
partija direktor Dvorne opere, karizmatični dirigent in
skladatelj Gustav Mahler, ki ga je neznansko občudoval
tudi Zemlinsky. Poraz in izguba sta bila zato še večja in
Alma je Zemlinskemu prizadejala rano, ki je zaznamovala
njegovo ustvarjalnost naslednjih petnajst let.
Prav v atmosferi ljubezenskega razočaranja je začela
nastajati simfonična pesnitev Mala morska deklica,
ki se mora za svoj nastanek zahvaliti tudi posebni
publicistični evforiji, povezani s krstno izvedbo
simfonične pesnitve Junakovo življenje Richarda Straussa
leta 1899. Kritika je namreč trdila, da gre za največje
simfonično delo, s katerim je kak skladatelj glasbeno
popisal zunajglasbeni program. S takšno trditvijo se nista
mogla sprijazniti Zemlinsky in njegov učenec Schönberg,
zato sta se odločila, da napišeta vsak svojo simfonično

pesnitev. Schönberg si je po Straussovem nasvetu izbral
Maeterlinckovo dramo Peleas in Melisanda, Zemlinsky
pa Andersenovo pravljico o morski deklici. Skladatelja
sta deli končala med letoma 1902 in 1903 in ju nato
predstavila na skupnem koncertu leta 1905, na katerem
je veliko več odobravanja poželo delo Zemlinskega,
čeprav se je kasneje v repertoar trdneje zasidrala
Schönbergova skladba.
Andersenova pravljica govori o morskem bitju, ki se
zaljubi v človeškega princa. Da bi se ljubezen lahko
uresničila, deklica čarovnico prepriča, da ji da človeško
podobo, zaradi česar pa bo ostala nema. Princ se na
koncu odloči za princeso in razočarana morska deklica
se mora vrniti v morje, kjer se razpusti v morsko peno.
Zemlinsky je sprva zelo natančno sledil obrisom
zgodbe, nato pa se zdi, da se je v procesu komponiranja
oddaljeval od programa (od tod tudi podnaslov
Fantazija) in je začrtano naracijo vse bolj spreminjal v
zaporedje razpoloženj in barv. Končno verzijo fantazije
je prav zaradi njene orkestrske barvitosti – v prvem
delu lahko prepoznamo pljuskanje podvodnega sveta,
v drugem lovski prizor in v tretjem bleščeči prinčev dvor
– mogoče razumeti kot nemško verzijo impresionizma.
Formalno skladbo povezujejo iz Wagnerjeve glasbene
drame prevzeti vodilni motivi – glasbene ideje, ki
označujejo protagoniste in se skupaj z njimi v glasbenem
toku spreminjajo. Wagnerjanske zglede pa potrjujejo
tudi razširjena harmonija, izdatna uporaba kromatike v
melodiki in ljubezenski patos, kakršen zaznamuje opero
Tristan in Izolda in v katere transcendenčnem koncu je
lahko skladatelj utopil svoje nesrečno razmerje z Almo
Schindler, zdaj že Mahler.
Gregor Pompe
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dirigent
Valentin Urjupin

Valentin Urjupin se je uveljavil kot koncertni klarinetist
in dirigent. Študiral je na Moskovskem konservatoriju,
kjer je bil njegov učitelj slavni dirigent Genadij
Roždestvenski. Kasneje se je izpopolnjeval še kot asistent
dirigent Valerija Gergijeva in Vladimirja Jurowskega,
leta 2017 pa je zmagal na osmem mednarodnem
dirigentskem tekmovanju Georga Soltija. Od leta 2015
je prvi dirigent in umetniški vodja Simfoničnega orkestra
iz Rostova ob Donu, redno pa vodi tudi predstave

Državnega akademskega gledališča opere in baleta
iz Novosibirska, koncerte Orkestra Moskovske
filharmonije in Ruskega državnega akademskega
simfoničnega orkestra Jevgenij Svetlanov. Gostoval je
med drugim še v Kraljevem gledališču Madrid, Grški
nacionalni operi v Atenah, pri Simfoničnem orkestru
Jugozahodnega nemškega radia, Dunajskem radijskem
simfoničnem orkestru ORF in Simfoničnem orkestru
Giuseppe Verdi iz Milana ter sodeloval s Komornim
orkestrom iz Lozane, Nizozemskim filharmoničnim
orkestrom in Orkestrom Mestnega gledališča iz
Bologne. Njegov operni repertoar je izrazito širok,
saj obvlada kar 30 oper in baletov, pogosto pa
dirigira tudi sodobno glasbo (J. Adams, G. Kančeli,
H. Dutilleux, J. Widmann). V letošnji sezoni bo
nastopil s številnimi ruskimi orkestri (Ruski nacionalni
orkester, Moskovski virtuozi), videli pa ga bomo tudi
na Tirolskem festivalu Erl in s Haydnovim orkestrom
iz Bocna in Trenta. V snemalnem studiu trenutno
pripravlja s Filharmoničnim orkestrom Nemškega
radia Saarbrücken Kaiserslautern in violinistom
Friedemannom Eichhornom posnetek vseh del za
violino in orkester Alfreda Schnittkeja.
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violončelist
Maximilian Hornung

Nemški violončelist Maximilian Hornung sodi danes
med najbolj izstopajoče virtuoze na svojem glasbilu.
Študij je začel z osmimi leti, njegovi mentorji pa so med
drugimi bili Eldar Issakadze, Thomas Grossenbacher
in David Geringas. Vrsto let je igral v Triu Tecchler,
pri triindvajsetih letih pa je postal prvi violončelist
Simfoničnega orkestra Bavarskega radia. V letu 2013
se je odločil za samostojno solistično kariero ter od

takrat nastopil s številnimi najuglednejšimi orkestri
(Londonski filharmonični orkester, Simfonični orkester
iz Pittsburga, Orkester Philharmonia, Orkester Tonhalle
iz Züricha, Češka filharmonija, Dunajski simfoniki,
Nemška komorna filharmonija iz Bremna, Bamberški
simfoniki, Simfonični orkester Švedskega radia) in
dirigenti (Daniel Harding, Yannick Nézét-Séguin,
Mariss Jansons, Esa-Pekka Salonen, David Zinman,
Pablo Heras-Casado, Andrés Orozco-Estrada, Semjon
Bičkov, Bernard Haitink, Manfred Honeck, Antonello
Manacorda, John Storgårds, Jonathan Nott, Kristjan
Järvi, Andrew Manze in Robin Ticciati), med svoje
solistične partnerje pa lahko prišteva Anne-Sophie
Mutter, Antje Weithaas, Hélène Grimaud, Daniila
Trifonova, Christiana Tetzlaffa, Liso Batiašvili, Françoisa
Leleuxa, Joshuo Bella, Yefima Bronfmana, Larsa Vogta,
Jörga Widmanna in Tabeo Zimmermann. Skupaj s
kvartetoma Arcanto in Casals je nastopil na festivalih
v Schwetzingenu, Salzburgu, deželi Schleswig-Holstein,
Rheingauu, Luzernu, Verbierju in Ravinii. Letos bo
ponovno nastopil s Simfoničnim orkestrom Tonhalle
iz Züricha, Jeruzalemskim simfoničnim orkestrom,
Dunajskimi simfoniki in Bavarskim državnim orkestrom,
hkrati pa deluje kot rezidenčni umetnik v Jenski
filharmoniji. Posnel je že več plošč, za katere je med
drugim prejel nagrado ECHO, in bil leta 2011 imenovan
za mladega umetnika leta.
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