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Spored
Igor Stravinski (1882–1971)
Koncert v D

1. Vivace 

2. Arioso 

3. Rondo 

Dmitrij Šostakovič (1906–1975)
Koncert za klavir, trobento in godalni orkester  
v c-molu, op. 35

1. Allegro moderato

2. Lento

3. Moderato

4. Allegro con brio

* * *

Béla Bartók (1881–1945)
Divertimento za godalni orkester, Sz. 113

1. Allegro non troppo

2. Molto adagio

3. Allegro assai

Franz Liszt (1811–1886)
Madžarska rapsodija št. 2  
(prir. Peter Wolf za komorni orkester)

V prvih dveh desetletjih 20. stoletja se je na piedestal so-
dobne glasbe zavihtel Igor Stravinski, zasluge za takšen 
preboj pa gre pripisovati predvsem balet nemu impresari-
ju Sergeju Djagilevu. Ta je razvajenemu pariškemu občin-
stvu skušal predstavljati rusko kulturo in pri tem največ 
uspeha požel z novimi baletnimi stvaritvami, za katere je 
glasbo napisal Stravinski. Tako so nastali baleti Ognjeni 

ptič, Petruška in Pomladno obredje. V njih se je Stravinski 
dokazal kot nadaljevalec ruske »koloristične« tradicije (v 
ospredju je izjemna inštrumentacija) Nikolaja Rimskega-
Kor sakova, ki jo je nadgradil z značilno mozaično formo (v 
izjemnem tempu se vrstijo in ponav ljajo kratke epizode) 
in ob koncu tudi s povsem novimi ritmičnimi strukturami. 
To še posebej velja za šokantno glasbeno umetnino Po-
mladno obredje, ki je ob svoji krstni izvedbi zanetila pravi 
recepcijski škandal. Toda na podobno škandalozen na-
čin je Stravinski nadaljeval tudi po svojih baletih – kljub 
temu, da je občinstvo v dvajsetih letih pričakovalo nove 
orgiastične in bombastične glasbene izpade, je Stravinski 
presenetil z izčiščeno govorico, ki se je jasno naslonila na 
predromantične zglede. Začela se je doba neoklasicizma, 
v kateri je Stravinski izrabljal modele baročne in klasici-
stične glasbe, ki pa jih je venomer prebadal z jasnimi zna-
menji sodobnosti.
V kontekst neoklasicizma je mogoče postaviti tudi Kon-
cert v D, ki je nastal leta 1946, po naročilu Paula Sacherja 
ob 20. obletnici njegovega komornega orkestra. 
Delo je nastalo v precej prelomnem času: v Evropi se je 
končala vojna morija, Stravinski pa je končno postal ame-
riški državljan in tudi podpisal pogodbo z novim založni-
kom, izdajateljsko hišo Boosey & Hawkes. Formalno je 
koncert v marsičem soroden koncertu Dumbartonski hra-
sti (1938) ali Ebony koncertu (1945) – vsa tri dela se nasla-
njajo na značilno tristavčno baročno obliko počasi-hitro-
-počasi, skladatelj pa ohranja tudi značilen okus po žanru 
concerto grosso, saj delo zaznamuje živahni dialog med 
solistično skupino (ripieno) in celotnim orkestrom (con-
certo grosso). Uvodni stavek še nosi obrise sonatne forme, 
kar pomeni, da sta okvirjajoči enoti še zasnovani kot ek-
spozicija tem in njihova ponovitev, toda središčni del ni 
klasična izpeljava, temveč s počasnejšim tempom pome-
ni tudi povsem novo glasbeno substanco in atmosfero. 
Srednji stavek prinaša za Stravinskega celo manj značilno 
široko razpeto lirično melodijo v violinah, sklepni rondo 
je daljši kot oba prejšnja stavka skupaj, zaznamuje pa ga 
tipičen »našpičen« ritem. Koncert v D je eno zadnjih skla-



dateljevih tonalnih del, v katerem je mestoma že čutiti, 
da so stare forme in kompozicijski sistem skladatelju po-
stale breme.

Podobno kot Stravinski tudi Dmitrij Šostakovič sodi 
med velikane ruske in svetovne glasbe 20. stoletja in 
podobno kot Stravinski si tudi Šostakovič svoje slave ni 
zaslužil kot glasbeni revolucionar, temveč bolj kot preta-
njen prisluškovalec tradicijam. Takšna estetska izbira pa 
ni bila povsem svobodna – sredi tridesetih let se je skla-
datelj namreč ujel v grozeče klešče sovjetskega politič-
nega aparata in je bil praktično prisiljen izbirati uhojene 
poti socialističnega realizma, ki jih je mukoma prebadal z 
lastno kreativno voljo. 
Podobno ambivalentno gre razumeti tudi glasbo Prvega 
klavirskega koncerta, ki je nastal kmalu po tem, ko je skla-
datelj dokončal svojo tragično opero Lady Macbeth Mcen-
ska. Skladatelj, ki je delo napisal tudi za lastne pianistične 
potrebe, si je koncert zamislil kot nekakšno parodijo na 
klasicistično-romantični tip virtuoznega koncerta: name-
sto grandioznih tem in vrtoglavih pasaž smo priča števil-
nim glasbenim »šalam«, aluzijam in parodičnim elemen-
tom. Nenavadna je že zasedba, saj je skladatelj godalom 
dodal solistično trobento (Šostakovič je imel ob pisanju 
parta v mislih prvega trobentača Leningrajske filharmo-
nije, Aleksandra Šmidta), za katero se zdi, da s svojimi ko-
mentarji ves čas »moti« gladek tok glasbe. Parodični ka-
rakter dela najavlja že sam začetek, v katerem lahko pre-
poznamo aluzijo na Beethovnovo sonato Appasionata, 
drugi stavek je melanholičen valček, tretji je zamišljen kot 
nekakšna prosta improvizacija, sklepni pa zopet prinaša 
kalejdoskop namernih banalnosti (spogledovanje z jaz-
zovsko in popularno glasbo), karikirane aluzije na glasbo 
preteklosti in robustne ostinate. Šostakovič si je takšno 
odprto radoživost, zafrkljivost in eksperimentiranje lahko 
privoščil zadnjič. Sledila je namreč uničujoča kritika ope-
re Lady Macbeth »Kaos namesto glasbe« (njeno avtorstvo 
mnogi pripisujejo kar samemu Stalinu), po kateri je moral 
skladatelj svoj glasbeni jezik bistveno obrusiti.

Med velikane glasbe 20. stoletja z evropskega vzhoda pa 
lahko upravičeno prištevamo tudi madžarskega sklada-
telja Bélo Bartóka, ki je podobno kot Stravinski prehodil 
kompozicijsko pot številnih estetskih premen in »osveži-
tev«, do nastanka nocojšnje skladbe pa so oba skladatelja 
vodile zelo podobne zunanje okoliščine in tudi sorodne 
estetske rešitve. 
Divertimento za godalni orkester je nastal v prelomnem 
zgodovinskem obdobju, ki je z vso močjo vplivalo tudi na 
nadaljnje življenje takrat v Evropi že uveljavljenega skla-
datelja. Tako se je leta 1939 skladatelj mudil v hišici na de-
želi v Saanenu blizu Berna, kjer je bil gost svojega mecena 
in vodje Baselskega komornega orkestra Paula Sacherja. 
Svojemu sinu je skladatelj pisal o tem, da načrtuje sklad-
bo, ki bo izhajala iz baročne oblike concerto grosso, za 
katero je značilno dialogiziranje med solistično skupino 
instrumentov in celotnim orkestrom. Prav v istem času pa 
je Sacher po uspešni izvedbi Glasbe za instrumente s stru-
nami, tolkala in čelesto pri Bartóku za svoj ansambel naro-
čil novo delo. Očitno navdahnjeni in od švicarske narave 
očarani skladatelj je izvirno idejo baročne oblike v zgolj 
šestnajstih dneh (od 2. do 17. avgusta) pretopil v Diver-
timento, torej delo, ki se v naslovu navezuje na lahkotno 
obliko razvedrilne glasbe iz 18. stoletja. Toda Bartókovo 
delo nikakor ni enoznačno enostavno in lahko dostopno 
– poleg skorajda nekoliko neoklasicističnega tona delo 
prevevajo tudi bolj temačni odseki, v katerih je mogoče 
slutiti napoved prihajajoče kataklizme. Le dva tedna po 
dokončanju partiture je izbruhnila druga svetovna vojna 
– Divertimento je tako zadnje delo, ki ga je skladatelj do-
končal v Evropi, torej pred emigracijo v Združene države, 
kjer Bartók ni našel širšega in naklonjenega umetniškega 
okolja. 
Tonaliteta, F-dur, in izbrani metrum devetosminski tak-
tovski način prvega stavka Divertimenta nam sugerirata 
značilni topos pastorale. In res se skladba odpre v neo-
bremenjeni, poudarjeno melodični maniri, vendar pa for-
malni obrisi sonatnega stavka kaj kmalu predstavijo tudi 
bolj ostre robove. Tema se iz svetlega F-dura postopno 



premika v »ljudsko« obarvani lidijski modus, druga tema 
pa prinaša več bolečih podtonov in nenavadnih sinkop, 
ki podirajo enostavni metrični utrip. Takšna mešanica 
bolj trpkih tonov, mestoma izpeljanih iz folklornih re-
miniscenc, prevladuje tudi v izpeljavi, tako da se končna 
oblika uvodnega stavka izkaže kot nekakšno postopno 
umirjanje začetne evforičnosti. Drugi stavek se dokončno 
preda tmurni, »nočni« atmosferi. Prevladuje kromatika, 
slišati je zvoke posmrtne koračnice, krike. Šele finale se 
povrne k uvodni neobremenjenosti, celo humorju. Te-
matsko se skladatelj napaja iz prvega stavka, vendar pa 
zdaj znani melodični obrisi dobijo plesne tone in utripajo 
v živahnih ritmih. Stavek ni brez ironičnih potez – zdi se, 
da se skladatelj norčuje iz psevdofolklornega sloga, kar 
je mogoče razbrati iz odsekov, v katerih imitira salonsko 
verzijo romske glasbe in tudi končne »pizzicato polke«.

Prav s svojim posebnim odnosom do folklore se je Bartók 
najodločnejše zapisal v glasbeno zgodovino; »kmečke« 
glasbe, kakor je sam imenoval različne ljudske plese in 
pesmi, ni obravnaval kot manjvredno gradivo, potrebno 
resne kompozicijske obdelave, ampak kot enakovredno 
kompozicijsko klico, ki lahko v začetku 20. stoletja preno-
vi od razbolele romantike utrujeni glasbeni stavek. Takšen 
odnos do ljudskega gradiva pa je bil v marsičem povezan 
z nenavadnim odnosom, ki ga je do vsega nacionalnega, 
ljudskega in eksotičnega spletlo romantično 19. stoletje, 
na Madžarskem pa še v prav posebni maniri Franz Liszt. 
Tako je dolgo veljalo prepričanje, da je bil pravi Bartókov 
predhodnik pri izrabljanju in obravnavi madžarske ljud-
ske glasbe Franz Liszt, kar naj bi še posebej jasno razkrival 
cikel Madžarskih rapsodij. Danes nam prav Lisztov odnos 
do »madžarske« ljudske glasbe razkriva tipično romantič-
no zablodo obsedenosti z vsem, kar naj bi bilo ljudskega. 
Številni skladatelji 19. stoletja so namreč ljudsko blago 
sprejemali brez slehernega jasnega premisleka o njegovi 
avtentičnosti. Danes vemo, da je Liszt večino gradiva za 
svoje rapsodije absorbiral v času svoje evropske koncert-
ne turneje na prehodu med letoma 1839 in 1840, ko je 

v Budimpešti poslušal vrsto ciganskih glasbenih zasedb. 
V Madžarskih rapsodijah je tako v resnici zastopan cigan-
ski glasbeni idiom, kar močno zamaja fantazmo o vzniku 
tako imenovanih nacionalnih glasbenih šol, ki naj bi bile 
tipične za 19. stoletje. Vendar pa Liszta v 19. stoletje ne 
postavlja le njegov v resnici površen odnos do ljudskega 
temveč tudi jasna izpostavitev virtuoznega elementa. Po 
letu 1839 se je razbohotila Lisztova bleščeča kariera kla-
virskega virtuoza, s katero je podrl vrsto mejnikov. Tako je 
postal prvi, ki je svoje nastope v celoti izvajal na pamet, 
prvi je izvajal tudi celotni klavirski repertoar, ki je v tistem 
času segal od Bacha do Chopina, klavir je na oder postavil 
tako, da je bil pokrov odprt in usmerjen direktno proti po-
slušalcem, sam pa je poleg vrste novih izvajalskih tehnik 
izumil tudi pojem »recital«. 
Niz skladateljevih rapsodij je nastal prav na presečišču 
romantično-nacionalnega in romantično-virtuoznega, v 
obojem pa je pozvanjala ideja absolutnega subjektiviz-
ma, izrazitega genialnega posameznika. Popularna Dru-
ga madžarska rapsodija se začne v navidez rapsodičnem 
slogu, ki prikliče v spomin zvoke ciganske violine, nato 
pa se tempo drastično stopnjuje do izrazito tokatne at-
mosfere.

Gregor Pompe

KOMORNI ORKESTER FRANZA LISZTA
Madžarski Komorni orkester Franza Liszta so leta 1963 usta-
novili nekdanji študenti budimpeške Akademije za glasbo 
Franza Liszta. Prvi umetniški vodja je bil priznan profesor 
akademije Sándor Frigyes, po njegovi smrti leta 1979 pa ga 
je nasledil izjemen violinist János Rolla. V pol stoletja trajajo-
či zgodovini je orkester zgradil mednarodni sloves z nasto-
pi v več kot 50 državah sveta, med drugim v dvoranah, kot 
so Carnegie v New Yorku, Operna hiša v Sydneyu, Suntori v 
Tokiu, Théâtre de la Ville v Parizu ter Concertgebouw v Am-
sterdamu. Zajeten repertoar orkestra vsebuje dela baročne-
ga, klasicističnega, romantičnega in tudi sodobnega reper-
toarja. Orkester je posnel že več kot 200 plošč ter sodeloval 



z velikimi solisti, kot so Svjatoslav Richter, Yehudi Menuhin, 
Jean-Pierre Rampal, Isaac Stern, Mstislav Rostropovič, Vadim 
Repin in Zoltán Kocsis. Orkester je sestavljen iz 16 godalcev, 
ki se jim občasno pridružijo pihala, harfa ali druga glasbila. 
V mednarodnih glasbenih krogih si kot predani predstavniki 
svoje države zmeraj prizadevajo za krepitev prepoznavnosti 
madžarske godalne tradicije.
Bogata petdesetletna zgodovina delovanja orkestra je prina-
šala tudi vedno nove izzive. Tako orkester nenehno išče nova 
sodelovanja tudi z umetniki z drugih področij. Sodeloval je 
npr. v gledališki produkciji Amadeus, z Baletom mesta Győr, 
z Budapest Klezmer Band, s slavno jazz skupino Robyja La-
katosa ter tudi s kitaristom Ferencem Snétbergerjem. A iz-
vajanje klasične glasbe je zmeraj zavzemalo osrednje mesto 
v delovanju zasedbe. Glasbeniki so sodelovali s solisti, kot so 
Emmanuel Pahud, Vadim Gluzman, Denis Macujev, Maurice 
André, Efim Bronfman, Gustav Rivinius, Markus Stockhausen, 
Gábor Boldoczki, Andrea Rost ali Steven Isserlis ter nastopa-
li na festivalih in koncertnih prizoriščih po vsem svetu, med 
drugim na Japonskem, v Združenih državah Amerike, Južni 
Ameriki, Indiji ter na številnih evropskih prizoriščih.

János Rolla, umetniški vodja orkestra, je leta 1969 diplomiral 
na Akademij Franza Liszta v Budimpešti pri slavnem violinistu 
Dénesu Kovácsu. Čeprav je v najprestižnejših dvoranah za-
slovel predvsem kot komorni glasbenik, je Rolla tudi izjemen 
solist. Kot vodja in ustanovitveni član Komornega orkestra 
Franza Liszta je leta 1979 v zasedbi prevzel tudi umetniško 
vodstvo. V znak priznanja širjenja madžarske glasbene kultu-
re tako doma kot v tujini je leta 1985 prejel najvišje državno 
kulturno priznanje. Leta 1992 je postal vitez kulture v Franciji, 
leta 1994 je prejel križ reda Madžarske republike in leta 2004 
vrhunsko priznanje predsednika, križ z zvezdo reda Madžar-
ske republike. Je ustanovitelj Festivala umetnosti Zemplén, 
zaradi svojih prizadevanj pa je leta 1996 postal tudi častni 
meščan Sárospataka. Od leta 2008 vodi Oddelek za komorno 
glasbo na Akademiji za glasbo Franza Liszta v Budimpešti. 

GABOR BOLDOCZKI
Madžar Gábor Boldoczki velja za enega vodilnih trobentačev 
svoje generacije. Zato ne preseneča, da ga je priznani časo-
pis Süddeutsche Zeitung imenoval za »vrednega naslednika 

kralja trobente« Maurica Andréja. Pri štirinajstih letih je ta 
izjemen trobentač prejel prvo nagrado na državnem tekmo-
vanju trobentačev Madžarske. Po izobraževanju na Konser-
vatoriju Lea Weinerja je študij nadaljeval še na Konservato-
riju Franza Liszta ter se dodatno strokovno izpopolnjeval pri 
profesorju Reinholdu Friedrichu. Zmaga na priznanem med-
narodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu pri 21-ih 
letih je bila njegova odskočna deska za mednarodno kariero. 
Kmalu je sledila še velika nagrada na tretjem mednarodnem 
tekmovanju Maurica Andréja v Parizu, najpomembnejšem 
tekmovanju inštrumentalistov trobentačev.
Avgusta 1999 je Gábor prejel tudi prestižno nagrado Davi-
doff Sklada Reemtsma za »tehnično dovršenost in polno raz-
vito umetniško virtuoznost«, čemur je sledila tudi nagrada za 
umetnika leta 2002. Je tudi prejemnik dveh nagrad echo, in 
sicer za novinca leta 2003 ter nato še instrumentalista leta 
2008. Na evropskih turnejah koncertira z znanimi orkestri, 
kot so Bavarski radijski simfonični orkester, Budimpeški fe-
stivalski orkester, Simfonični orkester Marijinega gledališča iz 
Sankt Peterburga in s komornimi orkestri Sinfonia Varsovia, 
salzburškim orkestrom Mozarteum ter Komornim orkestrom 
Franza Liszta. Nastopa tudi na gala koncertih z operno divo 
Edito Gruberovo.
Boldoczki je prvi solist trobentač, ki so ga povabili k izved-
bi koncertov za trobento Michaela Haydna na Salzburškem 
festivalu. Redno gostuje v najpomembnejših koncertnih hi-
šah, kot so Dunajsko glasbeno združenje, Concertgebouw v 
Amsterdamu, Filharmonija v Berlinu ali Palača umetnosti v 
Budimpešti, prejema pa tudi vabila za koncertne nastope v 
Južni Ameriki, Kitajski in na Japonskem. Tako je med drugim 
spremljal tudi Gidona Kremerja in njegov orkester Kremera-
ta Baltica na premierni izvedbi skladbe Georga Pelecisa na 
festivalu Les muséiques v Baslu. Na Mednarodnem dubrov-
niškem glasbenem festivalu je premierno izvedel Koncert 
za trobento Borisa Papandopula, na Festivalu Mecklenburg-
-Predpomorjansko pa koncert za trobento Lászla Dubrovaya.
Pri založbi SONY BMG je izdal še posnetke s Komornim orke-
strom Franza Liszta, s komornim orkestrom I musici di Roma 
ter s Sinfonio Varsovio.
Skupaj s Hedwig Bilgram in Lászlóm Fenyőm je posnel CD 
Gloria, na njem so zbrane tako sonate za trobento in orgle 
kot tudi sonate za trobento, violončelo in čembalo. Kritiki so 
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o izdaji zapisali: »Boldoczkega pogosto primerjajo z Mauricem 
Andréjem, s katerim je Bilgramova sodelovala več kot 30 let. 
Tukaj se nadaljuje tradicija igranja na baročno trobento, ki je 
morda še lahkotnejša, živahna, sodobna.«
Njegov posnetek Šostakovičevega Koncerta za klavir, tro-
bento in orkester z Orkestrom Gulbenkian pod vodstvom 
Lawrenca Fosterja in s pianistko Lise de la Salle je revija 
Grammophone aprila 2008 izbrala za posnetek meseca.
Na Festivalu Mecklenburg-Predpomorjansko je Gábor Bol-
doczki prejel nagrado za soliste ter s tem leta 2010 postal 
njihov rezidenčni umetnik. Med vrhunci festivala je bila sve-
tovna premiera Koncerta za trobento in orkester Fazila Saya, 
napisanega po naročilu festivala. Leta 2010 je prejel častni 
doktorat svobodnih umetnosti in profesuro na slavni Akade-
miji za glasbo Franz Liszt.
Gábor Boldoczki igra na inštrumente B&S.

ALEKSANDER ROMANOVSKI
Aleksander Romanovski je pri sedemnajstih letih prejel prvo 
nagrado na priznanem italijanskem tekmovanju Busoni, 
doslej pa je izdal je že tri kritiško izjemno dobro sprejete 
zgoščenke pri založbi Decca z deli Schumanna, Brahmsa in 
Rahmaninovega. Zato so v časniku New York Times o njem 
zapisali: »Poseben, ne samo izjemen tehnik s čutom za barvo 
in domišljijo, a obenem tudi čuten glasbenik in pretanjen inter-
pret.«
Romanovski, rojen leta 1984 v Ukrajini, je študiral pri Leonidu 
Margariusu na Pianistični akademiji v Imoli ter pri Dmitriju 
Aleksejevu na Kraljevem kolidžu za glasbo v Londonu. Ne-
davno je kot solist nastopil z orkestrom Marijinega gledališča 
pod dirigentsko palico Valerija Gergijeva v St. Peterburgu ter 
z Ruskim državnim orkestrom pod vodstvom Mikhaila Ple-
tnjova v koncertni dvorani Čajkovskega v Moskvi. Prav tako 
je s Kraljevim filharmoničnim orkestrom in z Angleškim ko-
mornim orkestrom navdušil v londonskem Barbicanu.
Pianist prejema številna vabila s strani velikih evropskih festi-
valov in prizorišč, med njimi omenimo La Roque d’Anthéron 
v Franciji, nemški Klavirski festival Ruhr ter Chopinov klavirski 
festival na Poljskem, obenem pa je tudi redni gost italijan-
skega Mednarodnega klavirskega festivala Arturo Benedetti 
Michelangeli v Brescii in Bergamu. Nastopal je že s Filharmo-
ničnim orkestrom St. Peterburga in se kot solist predstavil na 

turneji z Vladimirjem Spivakovim v Kijevu, baltskih državah 
in Franciji. Leta 2009 ga je zastopal tudi Sklad za mlade kon-
certne umetnike iz Londona.
Vse od selitve v Italijo leta 1997 je Aleksander nastopil v To-
rinu, Bologni, Neaplju, Firencah (Teatro della Pergola), Paler-
mu (Teatro Politeama), Milanu (Verdijev avditorij in Teatro dal 
Verme) ter v Rimu na slavni Akademiji Santa Cecilia. Prav tako 
je koncertiral že v ZDA in na Japonskem.
Med vrhunci preteklih sezon omenimo debi s Čikaškimi sim-
foniki in Jamesom Conlonom v Raviniji ter z Newyorškimi 
filharmoniki in Alanom Gilbertom v Vailu, koncerte na festi-
valih v Stresi in Colmarju ter nastope z Narodno filharmonijo 
Rusije in Vladimirjem Spivakovim, s Kraljevimi filharmoniki 
in Simfoničnim orkestrom Čajkovski z Vladimirjem Fedose-
jevim. V pretekli sezoni je Romanovski otvoril prestižno kla-
virsko 25. sezono v dvorani Concertgebouw. Debitiral je tudi 
v milanskem gledališču Scala s tamkajšnjim filharmoničnim 
orkestrom, z Orkestrom Hallé v dvorani Bridgewater v Man-
chestru, s simfoničnima orkestroma Bournemouth in Yomiuri 
Nippon, z Mladinskim simfoničnim orkestrom iz Caracasa ter 
s Stuttgartskimi filharmoniki. Prav tako se je odzval ponov-
nim vabilom in nastopil v Moskvi, St. Peterburgu, Milanu, 
Rimu ter z recitali v Bilbau, Genovi, Varšavi in Tokiu.
V bližnji prihodnosti ga čakajo koncertne turneje po Južni 
Ameriki in Aziji ter koncerti in recitali po evropskih deželah.


