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ПАКТ СА ТИШИНОМ
На крају трибине савремених композитора

На крају 20. века композитори су, чини се, веома усамље- 
ни. Прошла су времена скандалозних неуспеха, трулих jaja 
која се на уметнике бацају из публике и више или мање суб- 
верзивних артистичких организација Бечких серијалиста, Ру- 
ског балета Ђагиљева или Трупе шесторице. Данае се изгледа 
отишло с оне стране уговора са Дијаболосом, пакта који je 
ствараоце с почетка 20. века - као оног Мановог Адријана Ле- 
веркина - одвео у недосањане и још неоткривене пределе, 
даље и од атоналности и од дванаестотонске лествице.

Завршена je још једна Трибина композитора, пета по ре- 
ду. Како рече селектор Милан Михајловић: „Трибини су прет- 
ходили велики проблеми, али и средни тренуци. Захваљујући 
великом интересовању иностраних стваралаца, Трибина je 
имала све услове да прерасте у велики интернационални фе- 
стивал савремене музике.”

А на Трибини?
Композиција Брзина (Velocity), Холанђанина Луја Ан- 

дрисена, дело Soft, Италијана Франка Донатонија, Хипопо- 
тамске етиде Душана Костића, Vis-a-Vis за две трубе Брати
слава Петковића, Arcana за гудачки квартет Енрика Коређа, 
Derives, Пјсра Булеза... Тешко je отети се утиску да стварао- 
ци данашњице стварају дела, али и наслове. Имена дела нису 
више као она у доба Бетовена (Пасторална симфонија, трио 
Надвојвода), па чак ни као код Арнолда Шенберга (Преобра
жена ноБ). Не, наслови одређују профил, ток, па и врсту са- 
става за ко j и се пише. Композитори стварају у осами, како би 
казао Енрико Јосиф. Њихови савезници више нису стандард- 
ни музички облици и састави. Сонатна форма често je само
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далека прошлост, симфонија се сахрањује од почетка 20. ве
ка, али j ош нико није позван на спровод ових традиционал- 
них формы.

Ствараоци краја века выше нису чланови уметничких 
асоцијација, па уза се немају манифесте и програмска опреде- 
љења која ће их упутити у тренуцима недостатка инспираци- 
је. У постмодерном добу, када je свет постао глобално инфор- 
матичко али и уметничко село, више се не пишу писма (осим 
електронских), посете пријатељима су све ређе, а уметници су 
се затворили у своје атељее, сакрили иза клавира или компју- 
терских екрана и глуме монашку посвећеност и одељеност. У 
таквим околностима наслов дела je j едини правы путоказ и 
проверены пријатељ, а зна се - у невољи се савезници не би- 
рају. Склопивши пакт са тишином, композитори су у сталним 
разговорима и преговорима j едино са насловом своје компо- 
зиције. Обичај насловљавања могао би се тако схватити и као 
навыка причања са самим собой.

Али, није то најгоре што je задесило (пост)модерне ствара- 
оце. Доктор Михајло Ђорђевић родио се 1950. године, дакле у 
време када и последњи предратни надреалисты у тајпосты мења- 
ју своје старинске међуратне навыке и кад наступа неодређени 
конгломерат, неко Ke казати ђубриште артистичких идеја звано 
постмодернизам. Овај стваралац данас пише композицију 
„1,3373011168 секунде” за препарирани и добротемперовани 
клавир, и пише: „Када звезда негде у космосу потроши своје ну- 
клеарно гориво, долази до гравитационог колапса. Новонастала 
неутронска звезда (супернова) ротира брзином чигре и емитује 
радио-зрачење са запањујућом правилношћу временског интер
вала.” Погађате, то je фамозних 1,3373011168 делова секунде!

Неког Ke ово констернирати, али није крив савремени 
стваралац господин Ћорђевић. Посебно није крив због тога 
што жели да буде у току са временом у к oj ем живимо. Музи
ка je на капији новог миленијума у готово параноичној потра- 
зи за предметом свога постојања или, како би се казало сар- 
тровски: егзистенције. Некада je ова уметност била апстракт- 
на, затворена у унутрашњу логику сазвучја и облика. Затим je 
накратко (у односу на укупну историју музыке) била програм
ска, па импресионистичка, сценска и, најзад, амбијентална. 
Данас музика, као у некој црној комедији Душана Ковачеви- 
Ka, хоће да зна који je шеи део стварности.
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А резултат? Резултат ове потраге за изгубљеним предме
том артизма у право je као у једној реплици драме Маратонци 
трче почасни круг. Музици се нуди „оволики” (са, или без 
безобразног покрета руку) део стварности. Па сад, сваки ства- 
ралац може одмах да га уновчи, или стави под хипотеку. Што 
се Едуард Ханслик окреће у гробу, то нема везе. Музика - то 
je акциони план за 21. век - мора да се отме од, или из нота, 
она треба да постане нешто иза, или изнад нота.

Ипак, ако je судити по Петој трибини композитора, доме
ти у овој потрази за предметом постојања још су мршави. Му
зика и даље слабо слика (а кад би добро сликала, чему би он- 
да служило сликарство); музика још рђаво приповеда (а кад 
би добро приповедала, зашто би још постојала књижевност). 
Успут je, међутим, заборавила да лева. Али, не треба због ова- 
кве ситуације нетом падати у очај. Музика je уметност у којој 
су, као вал,да ни у јсдној другој, чињени спектакуларни про- 
машаји у процени савремених дела. Дуга je листа срамних не
успеха на праизвођењима, касније антологијских дела. Брам
сов Виолински концерт, Бизеова опера Кармен, Посвећење 
пролећа Игора Стравинског... А сви ти промашаји у сагледа- 
вању нових дела чињени су због недостатка предмета бестеле- 
сне музике и самим тим и правих мерила за њено вреднован-е.

Ето, дакле, сличности савремене музике са традиционал- 
ном. Музика и даље не зна шта joj je облик, предмет и цил,, па 
ни посетиоци Коларчеве задужбине не могу са сигурношћу 
рећи да ли су током недељу дана трајања Пете трибине ком
позитора можда били сведоци праизвођења неког антологиј- 
ског дела, или je њихове уши мучио голи медиокритет.

Политика, Културни додатак, јун 1996.
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ОПЕРА У КРИЗИ
Издвојено мишљење

Недавно смо на страницама Политике и од славног со- 
прана Барбаре Хендерикс нули да je опера у кризи. Када се 
код нас то спомене, обично се дигне велика галама. Помињу 
се успеси наших певача по свету, сјајна школа коју имамо, 
број поставки и гостовања. Ипак, нисмо ми у томе изузетак. 
Сваки прави посетилац опере воли да га опера враћа у 19. век, 
попут времеплова. Сваки поштени љубитељ ове уметности за- 
право je носталгичар и све би дао да се некако пробуди у Па- 
ризу 1896. године. Проблем je само у томе што je оваквих за- 
љубљеника у „belle epoque” све маше и што je ово ипак 1996. 
година. Да ли je опера у кризи?

Проблем опере je у томе што je она и драмска, прецизније 
речено сценска појава. Ипак, за разлику од театра, оперу није 
дотакла ни j ед на од уметничких револуција 20. века. Нико није 
чуо за реалистичку оперу, Шенберг je понешто покушао са екс- 
пресионистичком опером, али све се завршило на практично 
једном покушају. О надреалистичкоЈ опери, опери апсурда или 
опери „отворене форме” не може се ни размишљати.

Чак и она оперска дела 20. века која су попут Шенберго- 
вог Мојсија и Арона модерна у музичком смислу - могло би се 
казати експресивна - у драмском то свакако нису. Опера се и 
данас, две стотинс педесет година после Расина и Корнеја, те- 
мељи на драмским принципима француског класицизма, а то 
je толико декадентно да о томе не вреди ни говорити.

И није због тога крив Кристифор Вилибалд Глук, утеме- 
љивач овакве опере, криве су оне хиљаде ситничавих душа 
које креирају лице и наличје опере већ вековима. Хировите 
певачице, каприциозни тенори, харизматични диригенти, ми- 
томанији склони управници опера, конзервативни импресари- 
ји... Опера као да привлачи све мизантропе, апокрифне педан-
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те и намћоре уметничког света. У опери изгледа свако, па и 
последњи музичар „из рупе” води своју политику.

Због тога je опера таква уметност. Зато je само у опери 
могуће да голобрадог војника Дон Хосеа „глуме” певачке зве
зде од педесет и више година, да Павароти са сто и више кила 
буде египатски освајач, да разне Кармен „стрељају” очима по 
ислуженим канонима који су у театру и на немом филму на- 
пуштени пре више од пола века. У опери се, кратко речено, ве- 
ома лоше глуми, па отуд ти еурипидовски заплети - те да ли 
волети забрањену жену, или истрајати у патриотизму - изгле- 
дају отужно, скоро као пародија на важне теме с којима се 
onaj говорни театар хвата у коштац веіт декадама.

А шта тек рећи о костимима, сценографији, шминки? Бо- 
јим се да мом детету, које ће живети у 21. веку, све ово неће 
изгледати боље од циркуса! Да je будућност опере таква, или 
би могла изгледати таква, у свету су се већ досетили, па се у 
опери прибегава „ничим оправданим сценским ефектима”. 
Опера je у озбиљној кризи и потребна joj je брза и ефикасна 
трансфузија модерности. Отуд у једној немачкој поставци 
Моцартове Отмице из Сараја примећујемо, негде уз ограду 
харема, једну малу продавницу јужног воћа смештену у камп- 
-кућици! А радња се одвија као и иначе, лева се никако друга- 
чије до моцартовски, само све сада добија неки „додир’ ита- 
лијанског филмског реализма педесетих. Или можда вреди 
споменути и једну швајцарску поставку Дон Ђованија од 
истог аутора, у којој су сви актери обучени и играју као да су 
изашли из неке Чеховљеве драме с почетка 20. века. Или, Haj- 
после, ваља се сетити и најмаштовитијег новијег захвата: Пу- 
чинијеве Тоске која се игра дрвеним марионетама на мал oj 
сцени унутар велике. Певачи, који оперу заправо изводе као 
концертно извођење, обучени су као за пријем, крећу се око 
марионетске сцене, певају веома осећајно и са патњом посма- 
трају посрнућа јунака опере који падају и уздижу се затегну- 
ти марионетским концима.

Какав je резултат свих ових поставки? Он je чудесан, та
ко очаравајућ да га сигурно ни Моцарт, ни Пучини не би 
оспорили. Изгледа, отуд, да je будућност опере у некаквом 
еклектицизму, ономе што би се у архитектури назвало меша- 
ним стилом. Оперу треба депатетизовати, j ер патетично je на 
најнижој цени при крају 20. века. Због неких дубоко укорење-
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них оперских предрасуда, све се то може учинити само меха- 
ничким додавањем неких сценских или костимографских по- 
ступака.

Резултат се неком може учинити као постмодерна лакр- 
дија, али цена се, то се изгледа у свету схвата, мора платити, 
јер у противном каћиперне и хировите опере више неће бити.

Политика, Културни додатак, август 1996.
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БУКА ГОМИЛЕ И БЕС МУЗИЧАРА
Музичар на крају 20. века

Иако интелектуализам и популизам никако не иду зајед- 
но, ипак нема ни једног уметника или, једноставније казано, 
човека који нуди нешто на увид јавности а да не сања о слави 
и популарности. Након првог кратког измирења са масама - 
када су после Француске буржоаске револуције преко ноћи од 
занатлија, дворских слугу и интенданата постали нешто више 
- музичари су се веома брзо посвађали са масама, или им je 
проста светина, једноставно окренула леђа. Било je то време 
када су подруку ишле идеје енциклопедизма и свакодневни 
методи јакобинства, доба у којем je сасвим исправно примеће- 
но да најнижем слоју „санкилотима”, треба након свргнућа и 
срамног гиљотинирања господара понудити нове недостижне 
узоре.

Богови буржоаске револуције тада су „полубожанстви- 
ма” прогласили музичаре и друге уметнике, који од тада више 
или мање „уздишу”, „чекају праву инспирацију”, „служе као 
пример и водиља”, „друже се с недостижним вечитим идеали- 
ма”, „нагишу се над ивицом амбиса, па почесто и упадају у 
шега” - и да се не набраја даље. Неколико деценија касније, у 
том превратничком 19. веку, постало je невероватно да je у 18. 
веку, дакле тада не тако давно, j сдан Себастијан Бах понизно 
молио свог господара и за најмању ситницу, као прави слуга. 
И није Бах молио за музику, шену слободу или право на креа
тивност. Не, отац Јохана Фридемана и Јохана Кристијана пре- 
клишао je да му се одобри куповина дела за оргуље, право да 
поправи цреп над капелом која прокишшава, могућност да 
школује синове... Убрзо се открйлр1^ у претходним веко- 
вима Вилијем Шекспир вел^к^Дело с^в^рио као позоришни



скитница, који je у викторијанско време схватан тек нешто бо- 
љим од жонглера или обмањивача лаковерне масе.

Пошто су, дакле, постали нешто, песници и музичари у 
ондашњем сликарству представљају се оденути у уредну гра- 
ђанску одећу, са тек понешто нехајно замршеном косом. Сто- 
je усправни, пркосећи ветру и страшним силама, са иронич- 
ним смешком на усницама и сјајем револуционара у очима. 
Али, брак интелектуализма и популизма, склопљен за време 
Француске буржоаске револуције, неће се дуго одржати. Још 
само једном покушаће се са мирењем елитизма и народног ду
ха. Биће то у 20. веку, после нове сталешке револуције, знане 
као Октобарска револуција у Русији. И ново „познанство” и 
„приближавање ставова” елитног и популарног трајаће ваљда 
исто онолико кратко колико и оно на прагу буржоаске рево- 
луције, јep већ тада феноменологија и Хусерлова упутства ja- 
сно стављају до знања да je писање музике за масе заправо - 
немогуће.

Крах je тада - можда ће се тиме филозофији придати ве
лики значај - у теоријским наукама већ превиђен и био je и у 
пракси на видику. Уметници с краја 19. века повлаче се у ин- 
телектуалне и артистичке кружоке који имају наглашено уто- 
пистичка обележја. Они из 20. века беже у слободни свет пре
ко Атлантика или остају у Европи у некој врсти добровољне 
кућне изолације. У претпрошлом веку само неко кратко вре
ме Вагнерову музику свирају на скитачким верглима по ули- 
цама; само на моменте Гетеови стихови знају се у народу на- 
изуст, тек с увертиром 1812 Петар Чајковски на пољу поред 
Петрограда скупља сто хиљада људи да га слушају, а и то су 
ваљда само непроверене легенде...

А данас? Данае, на крају 20. века, идеје елитизма и про
зелитизма никада, чини ее нису биле удаљеније. Такво je ста- 
ње, уосталом, било на крају последња три века, па што би се 
20. по томе разликовао. Академски кругови на крају столећа 
обично су мислили да су им њихови учени разговори - нео- 
бично налик грчким хомоеротичним симпозијумима - довољ- 
ни. Плебс je, насупрот томе, на крају векова исувише често 
уверен да су народна весеља, вашари по бањама и прела врху- 
нац контемплације и интелектуалног уздизања.

Нема, по томе гледано, разлике ни на крају 20. века, али 
постоји једна несличност. Наше столеће озваничило je попу-
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ларну културу која иде до повраћања и артистичке онаније 
кад joj се прохте. Академска култура се окренула, увредила, 
згадила над тим, па je безмало објавила да ће стварати у крај- 
ње компликованим серијама, јалово закукуљена интелектуал- 
ним самозадовољавањем. „Озбиљна уметност” на чијем челу 
стоји „озбиљна музика” никад није била неразумљивија маса- 
ма. A „озбиљни ствараоцн” за то као да не хају и баш им je ми
ло што их нико не разуме. Већ je модернизам током тридесе- 
тих година 20. века начео „старе свађе интелектуалаца и ма- 
са, а репертоар се кретао од нарцистички уврнутог надреали
зма и поспрдних: експресионизма и дадаизма. Колико je те 
спорове после Другог светског рата заоштрио постмодерни- 
зам, о томе не вреди трошити речи, ни простор у новинама.

Но, док су интелектуалци 20. века били увређени, ни ма- 
се „нису остале дужне”. Тужни робовски црначки напеви по 
кратком поступку су прошли пут од соула, преко блуза, џеза 
и даље до рока и Елвиса Прислија и Битлса. Од првих попу- 
ларних црначких састава по клубовима Њу Орлеанса до ври- 
штећих томила девојака у пубертету које прогањају четвори- 
цу „Буба” где год да мрдну, прошле су непуне три деценије. 
Популарна уметност тако je добила право грађанства, обезбе- 
дила своје историчаре, критичаре, тумаче и практичаре. Тиме 
je круг затворен и у овом тренутку, на крају 20. века чини се 
да помирења измену интелектуалне музике и оне популарне, 
професионалаца и аматера - више нема.

А данас, у нашој средини? И у нас се данас ломи све оно 
што и у свету, уз незаобилазно бизарне детаље. Нас све ране 
света боле, али наша публика није фриволна као она на запа
ду и северу Европе, није joj досадно и овде се не очекује ни- 
шта ново. О 21. веку једва да се и помишља, као да он, у зе- 
мљи која je одлучила да заустави време, неће ни доћи. Спор 
између наше јавности и овдашњих интелектуалаца заоштрава 
се, ваљда и стога, до правог рата. Jep, рат je, признаћете, нор
малан поредак ствари на овим просторима. Ратовало се речи- 
ма, па потом одиста оружјем. Ратује се због утицаја, због про
фита; ратовале су и ратују млађе и стар nje генерације музича- 
ра и уметника. Публика je у последњој земљи социализма у 
Европи - рећи ћу то и овог пута отворено - у потпуности или 
готово у потпуности напустила уметнике и интелектуалце. 
Изопаченост народног весеља, издашно помогнута државним
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дотацијама као да je реч о националном добру, досегла je та- 
кве размере да се то једино може описати речју баханалије, 
нека ми опрости грчки Бакхе или римски Бах који би се и сам 
ваљда над тим згадио.

Интелектуализам, све озбиљно: од озбиљне музике до 
озбиљних истраживача - климаво прихвачено у овој средини, 
затенено на кривој нози у јесен 1991. године - пуштено je да 
одумре само од себе, као нешто што нашим, у плаво шатира- 
ним, до зуба наоружаним момцима и девојкама више не тре
ба. А овдашњи музичари и уметници нису стигли чак ни да се 
зграну, па ни да се констернирају (омиљени израз у интелек- 
туалним круговима). Наши уметници тужно су прихватили 
своју судбину, затечени по разним „академијиним музиколо- 
шким институтима”, заостали на катедрама Факултета музич- 
ке уметности и у уредништвима фантомских музиколошких 
часописа који су толико каснили да су издавали троброје, че- 
твороброје и петоброје, не би ли како-тако пристигли себе и 
себи задан темпо излажења.

Они храбрији међу уметницима одлучили су се за инте- 
лектуално самоубиство. Отишли су. И данас ми потврђују - 
заувек. Иселили су се онамо: у Холандију, Аустралију и Кана
ду. Довели су тако одлуку да умру у овој и, уз много неизве- 
сности, покушају да се роде у новој и за њих ипак непознатој 
уметничкој и музичкој средини. За разлику од овдашњих 
уметника, ти артистички исељеници барем су покушали да 
свој глас, који нису могли да подигну у својој, пренес^ у неку 
нову средину. Осим старог „уметничког емигранта” Ивана 
Јефтића, сада се овом списку додају и имена Вребалове, Раич- 
ковића и одиста многих других композитора. Можда ће се не- 
кад вратити кући, и понудити понеко своје ново дело, али за 
то ће по свему морали да сачекају, j ер у нашој средини про- 
глашена je смрт уметности и већ се многи утркују ко ће сачи- 
нити текст умрлице.

Масе тако у нас потпуно надбијају и на обе плећке оба- 
рају елиту, као мало где и као мало кад у историји. Ко неће да 
буде композитор, може да иде на поља, речи су најомиљени- 
јег опозиционог политичара, које ми још одзвањају у ушима. 
Можда би join понеко од оних који се шаљу у пол>а и да се бо
ри. Ево једног пркосног одговора. Модерни уметник, коме не 
наводим име, тако недавно тврди: „Снага речи којом je овде
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одбачено оно што и јесте било вредно одбацивања, нагове- 
штавала je напуштање сваког духа моралне сумње. Али, мо- 
рална одрешитост, с оне стране знања, с оне стране слободне 
и неслободне спознаје, не значи ли она опет неко поједноста- 
вљење, неку моралну обичност света и душе и, дакле, јачање 
зла, света забрањеног и морално немогућег.”

Компликовано јесте, али je порука je сасвим слична не
ким већ виђеним. Уметност je мртва, а елитизам се има заба- 
вљати самим собом. Бог да им душу прости, али тако je најбо- 
л>е за саме интелектуалце.

В реме, март 1998.
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МУЗИКА KAO ИДЕЈА О ИДЕЈАМА
Бах, двеста педесет година након смрти

В-А-С-Н. Иза овог акронима крио се Јохан Себастијан 
Бах, скромни капелиста, оргуљаш и напокон кантор на мно
гим дворовима и црквама. Да му je неко казао да ће постати 
синоним за универзалну идеалистичку музику, да Бе у њего- 
вом наоко хладном вишегласју инспирацију тражити чак и до- 
декафонисти 20. века и да Бе његова Токата и фуга у де-молу 
отиБи у космос као узорак људске музике - сигурно не би по- 
веровао. Jep, био je Бах једноставан и тих, иако не стога што 
je по природи био скроман и повучен. Управо супротно, био je 
ненаметљив и Бутљив jep je живео у пребетовеновско време 
када су музичари били неслободни и ником од њих није пада
ло на памет да се не уклони с пута неком велможи. Ево, како 
то изгледа у документима. Ово je текст уговора који je Бах, 
највеБи оргуљаш свог времена, потписао и на основу којег je 
добио место дворског оргуљаша на двору Антона Гинтера. У 
њему се каже:

„Овим Наш узвишени и врло Племенита Гроф и Госпо- 
дар Антон Гинтер, j сдан од Четири Грофа Царства, дозвоља- 
ва Јохану Себастијану Баху да буде примљен и запослен као 
оргуљаш у Новој цркви, на основу чега сте ви дужни да му, 
пре света, будете лојални, верни и послушни, и особито да се 
покажете приљежни и достојни поверења у вршењу звања и 
упражњавања уметности и науке које су вам поверене. Да се 
не мешате у друге послове и звања: да будете недељом, пра- 
зничним данима и другим данима ј авне божије службе у наре- 
ченој Новој цркви за оргуљама к oje су вам поверене. У обаве- 
зи сте да се у свакој прилици понашате с поштовањем према 
Богу, Узвишеној власти и својим претпостављенима као што
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приличи службенику и оргуљашу који држи до своје части. За 
то ћете добијати годишњу плату од 50 флорина и 30 талира за 
станарину.”

А да je онај који je тада већ написао већину својих цр- 
квених и световних кантата био скроман, то није. Јохан Се- 
бастијан Бах врхунац je идеалистичког схватања музике, те- 
оцентричног и симболичног поимања компоновања које у 
дело укључује све познате идеје као у складни органон. У че
му je тајна оваквог стварања? Једноставно, музика се не ор- 
ганизује око једне идеје или намере, већ се све оне укључују 
у ширу организацију мисли о појединачним мислима. Дакле, 
надмисли насупрот мислима. Наликује ломало ово стање ду
ха снимцима ћелија под електронским микроскопом, где се 
примећује мноштво вијугавих и округластих телашаца, али 
сва она пливају у јединственом и веома сложеном телу j ед не 
ћелије.

И сам Јохан Себастијан Бах овако je органски посматрао 
дело к oje je стварао и по томе je онолико различит од осталих 
барокних композитора Букстехудеа, Штамица, Рамоа, Фукса, 
Купрена или Галупија, колико су Критика чистогума и Кри
тика Mohu суђења Имануела Канта различите од филозофира- 
ња његових претходника што су у „догматском дремежу” 
(Кантов израз) трагали за основицама света. И што je најва- 
жније, Бах je света овога чини се био свестан. Годинама je 
пристајао на то да му име буде везано уз оргуље, да га сматра- 
ју најбољим свирачем свог времена, али из писама Јохана 
Кристијана Баха, писаних после очеве смрти, јасно се види да 
je, попут свих генијалних стваралаца, Бах био тих и затворен 
у себе, али и охол и суров у процени дела својих савременика.

Па ипак, ослушкивао je „најбољи оргуљаш свог времена” 
пажљиво опусе својих опонената и исписника. Радио je то 
стога што je од њих желео нешто да усвоји и чак научи. Ни- 
шта чудно, ова пракса позната je многим мајсторима до данас. 
Нешто пре смрти Владимир Хоровиц - onaj што je међу нај- 
већим пијанистима нашег столећа - изјавио je да je доста 
усвојио од с в oj их учитеља Пушалског, Тарновског и Блумен- 
фелда, али да je заправо највише научно од лоших ученика! 
Да ли су лоши и осредњи ученици и Баху понудили доста ма
териала за иновирање грандиозног опуса? На ово питање од- 
говор je дало Бахово дело, које се испрва ослањало на проте-
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стантски корал, али je потом, готово неприметно усвајало ен- 
глеске рационалистичке и антропоцентричне идеје, францу- 
ске просветитељске назоре и италијанску световну вокалну и 
инструменталну праксу.

Но, јесу ли Бахови господари овога били свесни? Нису. 
Бах се углавном жалио на њих. Били су махом неиспавани, 
осорни, прости и немузикални. Нећемо много погрешили уко- 
лико их будемо замишљали попут оних стереотипних касно- 
средњовековних властелина који су одевени у крзно и свилу, 
и изнад свега воле да се добро забављају, рукама нешто поје- 
ду и науживају у младим телима службеница. У Кетену, код 
другог владара код кога се задржао, Бах je испрва наишао на 
музикалног господара, но убрзо овај се оженио. Ево, шла се 
потом догодило. Ово je део Баховог писма Георгу Ердману, 
писано у Лајпцигу 28. октобра 1730. године: „Сећам се да еле 
се љубазно распиливали око неких новосли из мојега живола. 
Животопис мота младалачког живота вама je већином познал, 
као и промена која ме je као музичког директора у Кетену за- 
десила. У Кетену сам био службеник младог и окретног прин
ца који je волео музику онолико колико je он могао да je ра
зуме. Мислио сам да hy довека остати у Кетену, када се принц 
оженио принцезом од Беренбурга. Од тог тренутка његова му- 
зичка посвећеност почела je да се претвара у равнодушност и 
све то због нове принцезе која je била збиља празноглава.”

Због оваквог става својих господара, Бах се и селио. Ли- 
небург, Арнштад, Вајмар, Кетен, Либек, Дрезден... Нису то 
биле селидбе као данашње и није Јохан Себастијан давао 
оставку на службу, како су писали многи модерни историо- 
графи. Да би променио господара - то je знао чак и децснија- 
ма касније Моцарт - музичар je морао да пронађе новог за- 
штитника међу племићима, и то je био тек први корак. Сле- 
дећи je био join много тежи и наликовао je данашњим тран- 
сферима фудбалских звезда које за 80 или чак 120 милиона 
евра прелазе из једног краљевског у други краљевски клуб. 
Новог велможу требало je тамошњим везама, найме, нагово
рити да се уопште заинтересује за малог службеника, на кога 
најчешће није могао гледати много дугачије него као на двор- 
ског дрводељу или церемонијал-мајстора. Потом je (нешто 
као) кабинет новог племића морао да се обрати (нешто као) 
кабинету претходног власника. Обазриво и са много бираних
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речи требало je не увредити дотадашњег господара (неће се 
вад-да због оргуљаша започињати рат) и потцртати да се тран
сфер генијалног музичара одвија на обострану корнет. Трећи 
корак био je најкомпликованији. Стари племић требало je на 
све то да пристане, а најчешће je то чинно само онда када je за 
старог кантора или „maestra di kappella” имао достојну замену 
у новом. Није била реткост, стога, да онај који жели да проме
ни господара више моли своје противнике на старом него по- 
штоваоце на новом двору. Jep, у средњем веку ништа није мо
гло за собой да остави нразнину и све je морало да иде као ка
да челичне кугле истискују једна другу...

Па ипак, музичари су мењали дворове, пошто су и сами 
господари били заинтересовани да их мењају, jep су сви они 
били део моде и тренутног престижа. Као одабрани музички 
тим, најужа дворска екипа састојала се обично од пет или 
шест музичара: најчешће капел-мајстора, директора опере, 
оргуљаша и дворског композитора. Мењао се генијални фла- 
утиста за обећавајућег диригента, обдарени радник са цркве- 
ним хористима за тамо неког Волфганга Амадеуса... И Јохан 
Себастијан je тако улазио у „трансфере”, али није попут мно
гих држао до њих. Баху никада није пало на намет да попут 
Хендла или касније Хајдна, оде чак до Енглеске. Изгледа да 
Бах није марио ни за то што веки део његових поклоника ни- 
je ни помишљао да je он будуће велико име које неће утрнути 
вековима.

Не, Јохан Себастијан, отац Карла Филипа Емануела Баха, 
Јохана Кристијана Баха, Вилхелма Фридемана Баха, био je по- 
вучен. Два нута се женио, Маријом Барбаром и Аном Магда
леной, и на чудан начин био уверен да за своју уметност не 
мора много да чини. Највише што je на њеној популаризаци- 
ји урадио било je готово трагикомично. Коначне принципе - 
како je сам мислио - свог контрапункта намерио je да уграви- 
ра на бакарну плочицу. Ни овај посао није окончао, а он raje 
готово стајао вида и озбиљно му нарушио старачко здравл-е. 
Умро je пре два и по века, 28. јула 1750. године у Лајпцигу. 
Одмах по смрти дело му није пало у заборав, како веле роман - 
тични уџбеници музике, већ у некакав засенак. Бах je био су- 
више озбиљан, одвећ сериозан и строг у својим принципима, 
тако да није чудно што се протомоцартовска музика његових 
синова више од века стављала испред његове.
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Тек после 1830. године стасала je публика довољно 
озбиљна и пробирљива за старог Баха. Тако je до данас.

Уз Баха се не пева, уз Баха се не плеше.
Уз Баха се присећа. Уз Баха се контемплира. Уз Баха се 

мисли. Уз Баха се умире.
Мени пустите Арију из Треће оркестарске свите...

Политика, Културни додатак, октобар 2000.
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ЈУНАЦИ ЦРНО-БЕЛИХ ДИРКИ
Потрага за изгубљеним временам

Било je добрих времена. Није увек било као данас, када 
су пијанисти тихи и вредни радници, бледуњави и непрепо- 
знатљиви махом. Није било тако давно кад су пијанисти бро- 
јани у романтичне хероје за клавиатурой; када je, причају, 
Франц Лист бацао преко клавиатуре своју монашку пелерину 
и дивље преко ње ударао по црно-белим диркама не грешећи 
ни један тон своје Шпанске рапсодије, дела које се и данас 
сматра једним од најтежих за пијанисте свих генерација. Не- 
кад давно, много пре noj аве цеза, попа и рока, уз теноре, пија- 
нисти су сматрани за полубожанства.

У време измену два светска рата, када се ова мала новин- 
ска прича одвија, свирали су пионири бележења тона. Међу њи- 
ма сами великани: Немци Валтер Гизекинг, Емил Фон Зауер и 
Артур Шнабел, Шкотланђанин Фредерик Ламонд, Швајцарац 
Едвин Фишер, словенски Јевреји Морис Розентал, Јозеф Хоф
ман, Симон Барер и Игнац Фридман, Пољак Раул фон Кочал- 
ски, Француз Алфред Корто, и наравне - Руси: Сергеј Рахма- 
њинов, Сергеј Прокофјев, Александар Софроницки, Марија Ју- 
дина... Какво je то време било? За нас романтично, неки кажу 
знатно доба пијанизма. Сви пијанисти били су тада самосвојне 
личности и нимало нису личили једни на друге. Какво су нам 
богатство понудили, склони да на ничијој земљи најпре одреде 
темеље, а потом сазидају монументалну интерпретативну гра- 
ђевину себи у славу. Нема ту препознатљивих стилова, или до- 
минантног облика музичке градње. У златна времена пијани- 
зма, пијанисти су, попут филозофа, одређивали најпре сопстве- 
ну онтологију, па гносеологију и, најзад, епистемологију. На- 
ликовали су ти стари мајстори клавира неким усамљеним лаво-
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вима: као уметници живели су претежно сами, у пијанистички 
лов кретали су не полажући рачуне ником.

Па ипак, жалили су се на своје време као и ми на своје. 
Техника бележења звука била je заостала, те су пијанисти све 
до краја двадесетих година 20. века морали јаче да „лупају” 
левом руком по клавиј атури него десном, j ер се Едисонова 
труба за бележење звука налазила ближе сопранским дирха
ма. Многи од међуратних лавова живот су проводили као ве- 
чити путници: на прекоокеанским бродовима, у хотелима, ко- 
ји тада ни изблиза нису били скупи као данас. Многи и нису 
имали своју кућну адресу, те није било ретко да се писма за- 
почињу овако: „Поштовани господине Ламберт, како ћу сле- 
дећих седам дана провести у хотелу Ансониа у Њујорку, то вас 
молим да пошиљке за мене шаљете на горн-у адресу. Ваш, 
одани вам...”.

Kora од тадашњих величина издвојити? Рахмањинова, ка- 
заће готово без размишљања готово сваки љубитељ пиани
зма. И одиста, Сергеј Рахманинов (1873-1943) збиља je био 
нека врста краља те пијанистичке џунгле на подијумима. Чак 
и међу изузетним савременицима нарочита je појава. Сви они 
као да су акварелиста, j едини он - и можда Јозеф Хофман - 
мајстори уљаног сликарства. Но, не треба ширити маглу и твр- 
дити како je Рахмањиновљев звук био мистичан и настављао 
иједну од представа његових земљака Достојевског, Берђајева, 
или Соловјева. Пијанисти, какав je био Рахмањинов, практи- 
цисти су у основи. Они своје идеје представљају слушаоцима 
као када би писар записивао нечији говор у једном бескрајно 
дугачком реду. Но, у случају Руса о коме je овде реч, било je 
ту још слојева. Често je спомињано да je Рахмањинов био нај- 
већи клавирски архитекта свога доба. Како je градио овај по- 
вучени зидар? Рахмањиновљева идејна архитектоника није 
била платоновског типа, већ пре аристотеловског: стуб je ре- 
зултат стремљења основе, али и садржај за капител; капител je 
оправдање стуба, но у исто време основа за фриз...

Како je примењивање овакве филозофије изгледало у 
Рахмањиновљевом случају? Рахмањинов je музицирао у кон- 
центричним круговима, за које се збиља чинило да су поста- 
вљени j сдан изнад другог. Сам je то називао „трагањем за по- 
ентама ’. Сергејева пријатељица Маријета Шегињан записала 
je: „Једном приликом ми je објаснио да свако дело обликујс
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према кулминационој тачки: читава звучна маса мора бити 
премерена тако да врхунац наступи сасвим природно. ’

Његова супротност био je један од многих словенских Je- 
вреја, који су и „во времја она”, као и данас, владали светом 
уметничке музике. Уз Фон Билова, Штавенхагена, Д’Албера и 
Зилотија, Мориц Розентал (1872-1946) био je j ед ан од најзна- 
чајнијих Листових ученика. Шта je ове „племените клавирске 
величине” карактерисало? Сви су се они држали музицирања 
у великом маниру и били слични митским свирачима. Чинило 
се да композицију изводе тако шта са собом носе неки златни 
Бун пијанизма - па час из њега помало просипају дивне тоно- 
ве, час га у згодном часу испусте и пусте да се сав пролије. 
Овако се држао и Мориц Розентал - и ту није било разлике из- 
међу њега као једног од последњих, и Ханса фон Билова као 
првог Листовог ученика. Само, Розентал се овим аутентичним 
Листовим методом користио вештије од Бернарда Штавенха
гена, бујније и од Феруча Бузонија. Розенталово свирање има
ло je нечег старински бујног и наликовало оним пуначким го- 
спођама које су биле идеал сликара ранијих столећа. Била je 
то на почетку века ознака тонског педигреа, али времена, а с 
њима и укуси, почели су брзо да се мењају. И Розентал je та
ко још као младић постао, ако не старомодан, а онда традици- 
оналан. Но, имао je добру школу, широко однегован хумани 
поглед на уметност, те није било бојазни да ће постати заста- 
рео или досадан.

Да ли се мајсторство пијанизма исцрпљивало на овој 
двојици уметника? Не, замак пијанизма, како je једном казао 
Харолд Шонберг, био je довољно простран да прими jош мно- 
штво клавирских духова. У ери историјског хука многи пија- 
нистички лавови градили су каријере. Већина као да je прожи- 
вела по неколико живота. Сем несрећних Симона Барера и 
Динуа Липатија који су умрли млади, остали хероји моно-до- 
ба поживели су између шездесет и осамдесет година, што би 
се могло оценити као просечан век за, иначе веома дуговечне, 
пијанисте.

Животе су махом започињали далеко у 19. веку, а завр- 
шавали их у нашем, већином попут уморних и болесних луди 
на асфалту Америке. Kao младићи, на првим турнејама по Сје- 
дињеним Државама, осетили су последњи дах „дивљег запа
да” и сазнали да на сваком другом или трећем концерту неко
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тамо припуца из „колта”. Као зрели људи, омирисали су зада- 
хе челичана и парних чекића за ударање клинова. Као старци 
доживели су берзански слом и велику депресију. Кад су уми
рали, почињало je атомско доба и хладни рат...

А какви су многи од њих били музичари? То je за неку 
другу и ипак много дужу причу.

Политика, Културни додатак, октобар 2001.
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ГЕНИЈЕ У КРЛЕЦИ
Пет последних Бетовенових клавирских соната

Сигурно je да нема композитора који попут Бетовена 
затвара једну, а отвара другу епоху у музици. Гледано према 
очекивањима његовог времена, Бетовен je најнеобичнији ком
позитор који je икад писао музику. Компоновати за пола века 
стваралаштва света 135 опуса и учинити их тако обимним да 
многи трају дуже од сата, за Бетовеново време било je исто 
толико невероватно као кад би данас неко довршио тек дваде- 
сетак дела и начинио их толико крупним да нека од њих трају 
и дуже од једног дана! Судећи по томе, рекло би се да je 
Бетовеново доба имало стрпљења и поверења у Бетовена. А 
није да овај композитор од почетка није показао у ком се 
правду упутио.

Join од прве Клавирске сонате из Опуса 2, Бетовен je 
показао да се неће, попут претходника, служити полуготовим 
музичким производима свог времена. Овај композитор скоро да 
нема једноставног цитираша популарних игара, а резултат тога 
лако се може предвидели. Бетовен je довршио једанаест пута 
мање симфонија од Хајдна и четири пута маше од Моцарта! Док 
његовим претходницима ставови трају око шест минута, j едай 
Бетовенов, већ у првом Квартету из Опуса 18, траје близу десет 
минута! Ово je била једна, иако никако j едина од Бетовенових 
особина која je умела да саблазни ондашшу публику. Ипак, join 
од првих дела овај композитор не посустаје у пантагруелској 
жељи да осим уобичајених сонатних тема у своје ставове 
укључи и варијације и фугу. Од ових „прекомерних” жеља уне- 
колико одустаје у делима средшег периода, али се огромним 
формама враћа у старости, страсно их проширујући и унапређу- 
јући, увек за корак даље од вероватног и могућег.
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Готово ниједно касно Бетовеново дело није написано, а да 
у њега није укључен бар један став који као да у себи уједињу- 
је неколико. Тако je и са последњих пет соната за клавир. Ова 
дела мајстор je писао од 1816. до 1822. године. Било je то за 
Бетовена тешко време. Душевне напетости, разјареност, 
глувоћа и болести које су га сустизале једна за другом учинили 
су да се Бетовен потпуно затвори у свој свет. У то време нерви- 
рали су га млади и стари, преписивачи и мецене. У једном 
писму тих година пише: „Један мангуп који од других краде 
новац, ишчекује комплименте уместо да му се извуку магареће 
уши. Шкрабало! Глупачино! У потпису: Бетовен.” Због свега 
тога Бетовен у позним годинама реже и последњу нит са реал- 
ношћу и повлачи се у своје интимне пределе. Тамо га чека 
j ед ан чудесан свет, мешавина старе класичарске и нове роман- 
тичне музике, простор потпуне инвенције и крајње слободе.

Шта се догађа с последњих пет клавирских соната? У 
њима долази до усложњавања, већ и иначе компликоване 
Бетовенове музичке мисли. Погледајмо их најпре у светлу 
упоредних података: 28. Соната има четири става, 29. исто 
толико, 30. Соната има три става, 31. три (или четири, ако се 
Фуга и Алегро одвоје, као у неким редакцијама), и последња, 
32. Соната, два става. Но, број ставова не говори довољно, j ер 
последња довоставачна соната једно je од најзамршенијих 
дела икад написаних за клавир. Погледајмо зато још података. 
Бетовен се дуго колебао између народњачких (романтичних) 
ознака ставова на немачком и учених на италијанском. Ако 
гледамо само ознаке ставова, 28. Соната je романтична (сва 
четири става на немачком), 29. je учена (сва четири става на 
италијанском), 30. Соната je посебно занимљива, j ер су нат- 
писи мешани (први и други став на италијанском, последњи 
на немачком), док су у последњим двема сонатама ставови 
исписани само на италијанском. Но, какве год биле ознаке 
ставова, све Бетовенове сонате из касног периода показују 
дубоку сродност.

Соната број 28 као да je у вези с много обимнијом 29. 
Сонатом. У првом ставу 28. Сонате, „Не сувише живо”, пре- 
овлађује лирски карактер за разлику од драмског у Алегру из 
29. Сонате. Међутим, други став 28. Сонате „Живо, у маршев- 
ском тону” сличног je карактера као Скерцо из 29. Сонате. 
Трећи став, „Лагано и чезнутљиво”, по атмосфери сањарија
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наликује уводним тактовима огромног Адађа у следећој сона
та. Најзад, завршни „Хитро, али не превише” има много слич- 
ног елана који наликује оном у завршном Алегру из 29. 
Сонате. Интересантно je приметити да ове две Сонате дели 
само годину дана. У оној каснијој, знаној као Хамерклавир, 
мајстор ће на крајњи испит ставити оно што je у 28. Соната 
можда ипак остало у назнакама.

Хамерклавир je можда најтежа у низу касних соната. Ве
товен je означава као ону „која ће много муке задати пијани- 
стима”. Тако je до данас. Многи пијанисти, попут Артура Ру- 
бинштајна, нису je свирали, а најбољом je на носачима звука 
вероватно оставио Емил Гиљељс 1983. године на дигиталном 
запису Дојче Грамофона. Највећи проблем у овој соната je 
трећи став, чија просечна дужина извођења износи седамна- 
ест минута, колико je трајала већина класичарских симфони- 
ја. Но, не задаје обимност највећу бригу. У том Адађу, који 
треба одсвирати „пасионирано и с много сентимента” (Бето- 
венова ознака), развија се оно што бих смео да назовем Бето- 
веновим ставом налик мору. Зашто налик мору? Hajпре стога 
што овакви ставови у себе укључују дугачка, флуентна сања- 
рења и по неколико чврсто организованих целина, стегнутих 
унутар тока непрекидног музицирања. Сањарије су попут во
де, а целине попут острва.

Ногледајмо сад свих пет последњих соната: 28. Соната 
нема овако обимних ставова, у 29. велики став налази се као 
трећи (од четири). У последње три сонате такав став je послед- 
іьи у низу: у 30. Соната je то трећи став, у 31. такође трећи и у 
последњој 32. Соната, други (од два става). Бетовен се, дакле, 
у четири од пет завршних соната окретао овом колосалном 
обрасцу писања, који по много чему стоји бар педесет година 
пре него што je тек у Листовој генераціей могао бити схваћен. 
Била je то крајња слобода здружена с потпуним несхватањем. 
Један геније затворио се у крлетку и почео да пева...

Тешко je поредити ове ставове, али се ипак уочава одре- 
ђен систем. Уводни део обично доноси слободне филозофске 
модулације, неку врсту хармонског сањарења. У другом делу, 
одређеном за саопштавање средишње идеје става, оно што се 
слушаоцима чинило пребирањем по дирхама, претвара се у 
исповедни дијалог (као у 29. Соната), фугу (као у 31. Сонати), 
или дражесну игру налик на чарлстон (као у 32. Сонати). Тре-
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ћи део слободно варира мотиве ранијег свирања (у 31. Сонати 
на овом месту je исповедни Arioso). Само, ни то нису праве 
варијације. Једну мисао, коју je започео у првом делу музици- 
рања, Бетовен као да преноси из једне у другу собу с огледа- 
лима. У трећем делу мисао зато задобија мноштво нових при
звука (у 32. Сонати на овом месту налази се вапијући зов тру
па по девет тридесетдвојки), да би се њено лутање окончало у 
ново) чврсто организованъ целини која пијанисту најзад до
води на крај свирања само једног става.

Компликовано, зар не? Данае се не чини тако, али за Бе- 
товеново време последњих пет соната биле су или револуци- 
ја, или дело лудака. Можда je за своје време Бетовен био луд. 
Данае се сматра генијем. Штавише, последња дела постала су 
својина многих слушалаца. Шта би на ово казао j сдан остаре
ли и у себе затворени болесник, који се у последним година- 
ма разочарао у изражајне могућности клавира! Након завр- 
шетка последње сонате, Бетовену je остало тек пет година жи
вота. Намеравао je да их проведе у писању гудачких квартета, 
у које je решио да уградијош компликованије музичке приче. 
Но, то je повеет коју треба допричати у некој другој прилици.

Политика, Културни додатак, мај 2003.
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МУЊЕ У ПРСТИМА
Један век од рођења Владимира Хоровица

Први октобар значајан je датум за историју пијанизма. 
На овај дан пре једног века у украјинском месту Бердичев ро- 
дио се пијаниста Владимир Хоровиц. Хоровиц je по свему био 
j единствен: најексплозивније динамике, најколоратурније тон- 
ске палете и с најбржих десет прстију, ваљда од кад се свира 
клавир. Упркос томе или управо због тога, махом je нападай, 
омаловажаван и гуран у страну. Овај пијаниста био je, како 
рече Харолд Шонберг, као лепа девојка којој je немогуће да 
сакрије своју чар. И у наше време je слично. Хоровиц je маг- 
нет за већину младих пијаниста, али je у круговима оних који 
имају своје име у свету пијанизма до данас већином оспора- 
ван. Ни међу критичарима овај суперпијаниста није пролазио 
боље. Рат Владимира Хоровица са критиком отпочео je још за 
његовог живота а наставио се и после његове смрти 1989. го
дине. Нако веома стар, Владимир Хоровиц дубоко je загазио у 
дигиталну еру бележења звука. Упркос томе, он никада није 
постао дигитални пијаниста, већ je до краја био, како je сам за 
себе говорио, „последњи романтичар”.

Као такав je и пао: као прва жртва лова на романтичне ве- 
штице почетком осамдесетих година 20. века. Данас, међу- 
тим, када овај пројекат види свој крај и место овог пијанисте 
још једном се ревидира.

Владимир Хоровиц од рођења je био болно свестан да je 
Јеврејин. Родио се у месташцу Бердичев, сто километара југо- 
западно од Кијева, у време када су у такве и сличне провин- 
цијске вароши протеривани, или би бол>е било казати поти- 
скивани Јевреји да не би узели значајног учешћа у професио- 
налном и интелектуалном животу великих градова Руске ца-
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ревине. Попут многих славних пијаниста (ово се показује без
мало као аксиом), Хоровиц je отпочео с музицирањем на кри
лу мајке Софије. Наставио je са учењем код строгог Владими
ра Пушалског (ученика Лешетицког), а наставио у класи Сер- 
геја Тарновског (ученика треће жене Теодора Лешетицког, 
Анете Есипове), да би завршио код Феликса Блуменфелда 
(ученика Антона Рубинштајна).

Већ по овом кратком прегледу „музичког родословног 
стабла” Хоровицевих учитеља јасно je да je Хоровиц маше 
био продукт прорачунате и прагматичне клавирске школе Ле
шетицког, а више производ, тада невелике али веома снажне 
романтичне линије у руском музицирању краја 19. века не јед- 
ном многи „забринути пуританци” жалили су што се Хоровиц 
није дуже задржао у класама Пушалског и Тарновског, па 
ипак Хоровица не би било као пијанисте да се није срео са 
Блуменфелдом, који raje упознао са великим тоном браће Ру- 
бинштајн и омогућио му да његове најмаркантније особине 
постану окосницом његовог свираша.

Зато je Хоровиц био такав - до смрти. Веровао je у тон, 
занос и праву инспирацију, а такви пијанисти нису у сташу да 
се одрже у великим и интелектуалним формама. Зато га мно
ги и данас оспоравају. Хоровиц, найме, није био пијаниста за 
велике сонате и циклусе, он цикада није ни помишљао да сни
ми све Шубертове или Бетовенове сонате. Супротно томе, био 
je Bonoha краљ минијатура и пиктуралних романтичних и им- 
пресионистичких циклуса. Нико није тако снимио Шуманове 
Фантастичне комаде, Дебисијеве Дечије сцене, или Шопено- 
ве Мазурке као што je то урадио Хоровиц. Али, то није било 
довољно, то за критику никад није било нешто одиста вредно 
пажње. Од Хоровица се тражило да снима све Бетовенове 
концерте, оба Брамсова клавирска концерта, много камерне 
музике...

Због тога je Хоровиц био несигуран, склон повлачешу и 
ћудљив. Какав je био као човек, о томе су написане читаве 
кшиге (на српском, међутим, само моја, Артур Рубинштейн 
против Владимира Хоровица и обрнуто, штампана о десето- 
годишшици смрти овог пијанисте 1989. године). Владимир 
Хоровиц био je бисексуалац уредног брачног живота, педесет 
пет година у браку са Вандом Тосканини, најмлађом Берком 
великог Артура. Да ли су ове шегове особине донекле утица-
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ле на понашање на подијуму? Могло би се у то посумњати. 
Хоровица су много више раздирале професионалне, него сек- 
суалне дилеме, ј ep његов емотивни живот може се већином 
оценити као стабилан. Владимир Хоровиц био je, найме, стал- 
но на мети, а сезона лова на њега као да никад није затварана. 
Све до средине осамдесетих година његово свирање оцењива- 
но je као „булдожерско кукичање”, као „рад помахнитале бу- 
шилице за бетон”, или као „три милиона волти без праве кон
троле”... Све то било би довољно да сломи и знатно јачег 
уметника него што je то био Хоровиц.

Зато се он повлачио, у три наврата, на више година. Пр- 
во je између 1936. и 1938, као хипохондар, сумњичио перфо- 
рацију слепог црева, потом су дошле, за Хоровица страшне 
дијареје, које су га удаљиле са подијума од 1953. до 1965, на- 
кон тога je био разочаран између 1969. и 1974, да би се најзад 
осетио одбаченим од 1983. до 1985. године. Све у свему, два- 
десет једну годину Хоровиц није музицирао! Па ипак, остало 
му je сасвим довољно плодних година за одиста многа подви- 
жничка дела. Сви љубитељи Хоровицевог свирања знају за 
славни Хоровицев амерички деби 1928. године када je Кон
церту Петра Чајковског далеко иза себе оставио запањеног 
диригента Бичама и Њујоршку филхармонију, или наступ из 
1978. када je са диригентом Ормандијем снимио Трећи кон
церт Сергеја Рахмањинова.

Ипак, све до данас у сећању љубитеља музике остао je 
концерт Владимира Хоровица у Москви 1986. године. Био je 
ово наступ над наступима, један од оних изненађујућих поли- 
тичких потеза у доба кад су се велике силе надметале у попу- 
штању међународне тензије. Политички циљеви су забора- 
вљени, а ли je московско свирање остало за памћење. „Bonoha, 
остани”, тако je скандирала публика на концерту на којем je 
проливено највише суза, на којем je начињено највише фото- 
графских снимака и од којег je један пијаниста највише зара- 
дио у историји пијанизма.

Много пута, најчешће поводом овог и сличних наступа 
са великом финансијском добити, Хоровиц je оптуживан за 
среброљубље. Не би се данас могло рећи да je он био имун на 
новац, али овај пијаниста je пре свега био уметник који je 
уметност схватао као артиста на трапезу. По овоме je био на
лик својој романтичној сабраћи из златног доба пијанизма. У
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вештини заснована уметност у вештини се и исцрпљује. Сва- 
ко ко данас негира овакву уметност, оспорава виртуозитет као 
матерњи језик пијанизма и од Хоровица тражи оно што je он 
још у класи Блуменфелда правилно проценио као нешто на 
чему не би требало да инсистира. Виртуози не треба да буду 
филозофи и обрнуто. Замак пијанизма, да још једном цитирам 
Харолда Шонберга, довольно je велики за сваког.

И Хоровиц je тако до данас остао j единствен и незамен- 
љив: по муњама у прстима и двадесетак нијанси пијанистич- 
ког свирања којима je краљевски господарио преко пола века.

Политика, Културни додатак, август 2003.
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ВЕСЕЛА КЛАСИЧНА МУЗИКА
Упутство за слушање музыке 
у ванредним околностима

Нема ваљда љубитеља уметничке музике који се не са- 
блажњава над музиком која се на нашим телевизијским кана- 
лима емитује у време дана жалости. Последњи пример ова- 
квог музичког (не)укуса имали смо прилике да видимо прак
тично на програмима свих телевизија после убиства српског 
премии ер а Зорана Ђинђића. Наиме, још од шездесетих година 
прошлог столећа, у нас постоји обичај да се у данима жалости 
на телевизијским каналима чује музика која се означава као 
озбиљна. Зашто се у те дане не емитују снимпи блуз састава 
или џез пијаниста, рецимо, питање je на које још нико није дао 
одговор. Зато, ваљда, током неколико дана гледамо снимке 
класичне музике. Али, авај, како су сазнања о овој музици ве- 
ома оскудна, а број њених познавалаца међу музичким уред- 
ницима ТВ канала сведен на минимум, дешавало се да у вре
ме седмодневне жалости после Титове смрти, на телевизији 
виђамо чак и снимке Штраусових валцера и полки.

Не треба много трошити речи па констатовати колико je 
ово примитивно и колико вређа успомену на оне због којих се 
дани жалости одређују. Последнее издање овог „усиљеног 
емитовања” класичне музике половином марта показало je 
унеколико бољи укус и однегованији приступ, чак и на кана
лима, који попут Пинка или Палме, имају музичку матрицу 
веома удаљену од ове врете музике. Па ипак, није сувишно - 
због неких тужних прилика, каквих ће и у будућности, нажа- 
лост, бити - казати неколико основних упутстава о садржају и 
врсти музике која се обично погрдно зове „озбиљна” или чак 
„мртвачка”.
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Корпус класичне, или уметничке музике, негован je као 
једини поглед на музику све до јавне еманципације популар- 
не музике у Америци, двадесетих година прошлог века. За то 
време, музика je задобила много појавних облика и компоно
вала се за разне прилике. Многе од њих никако нису биле ту- 
жне. Музика je у 17. и 18. веку компонована за крал-евска кру- 
нисања, за велике балове (Хендл: Музика на води), за разоно- 
ду и забаву великаша (Бах: Бранденбуршки концерты), пово
дом тријумфалних победа у ратовима, крунисања (Вивалди: 
Магнификат) или довршења спектакуларних грађевина.

У 19. веку умногоме се мења положај уметника који жи- 
ве после Бетовена. Дела се сада компонују у славу хероја (Бе- 
товен: симфонија Ероика), као сећање на велика путовања 
(Берлиоз: Харолд у Итали/и), најзад као резултат стања пре- 
надражености и опседнутости улогом уметника (Берлиоз: 
Фантастична симфонија). Није ретка ни она музика која де
скриптивно, онолико колико je музици могуће, описује лепо
те родног краја (Рихард Штраус: симфонија Domestica), токо 
ве великих националних река (Сметана: Влтава) или чак ле
поте страних земаља (Дворжак: Симфонија из Новое света). 
Сувишно je казати да je сва музика компонована за ове аван- 
туристичке, тријумфалистичке, или жовијалне прилике не
прилична за дане жалости.

Али, не треба се много упуштати у програм који одређе- 
не композиције прати. Довољно je обратити пажњу на уобича- 
јена темпа која се пронал азе као ознаке за ставове. Темпо Alle
gro значи на италијанском „весело”, а у овом темпу компоно- 
вани су први ставови већине класичарских и ]эомантичних 
симфонија. Темпо Vivo, значи „живо” или „брзо ’. Овим тем
пом je, пак, означен значајан број завршних ставова најкруп- 
нијих симфонија Моцарта, Бетовена, Хајдна и Чајковског. 
Због овога никако није прилично пуштати све ставове симфо- 
нија, већ евентуално само оне који су означени темпима Ada
gio („полагано”), Andante („у темпу хода”), или евентуално 
она темпа која ^з своју ознаку имају упутство: Ma non troppo 
(„не одвећ брзо ').

Можда би, стога, у дане жалости било најсигурније пу
штати реквијеме. Пандан реквијемима у православна тради- 
цији су опела, а најславније у нас je оно Мокрањчево. Најпо- 
знатије реквијеме компоновали су: Волфганг Амадеус Моцарт
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(1791), Јоханес Брамс (1868), Ђузепе Верди (1874), Габријел 
Форе (1900) и Бенџамин Бритн (1962), али и ту треба бити 
опрезан. И у оквиру реквијема постоје делови који прате като
личку литургију, а заправо јесу глорије, или слављења Бога, па 
се не могу баш назвати тужном музиком (Agnus Dei, Glorie). 
Шта онда казати у одабиру других дела ових композитора?

Требало би знати - а ово спада у корпус основног, или 
кућног васпитања у неким срећнијим земљама - да je Моцарт 
био необично обдарено дете чија je музика осим знатног при- 
суства генијалних музичких пропорција, превасходно имала 
играчки, забављачки или вритуозни характер. Све су ово то- 
нови који никако не препоручују већину Моцартових дела за 
дане жалости. Осим Реквијема, постоји још свега неколико 
Моцартових дела која ми овом приликом падају на намет, а 
могао бих их означити као тужна. То су пре свега две мистич- 
не Фантазије за клавир (у це-молу и еф-молу), можда унеко- 
лико и 20, j едини Клавирски концерт компонован у молском 
тоналитету (де-мол). Истина je да би од каснијих клавирских 
концерата у ову сврху могао послужити славни Andante из 21. 
Клавирског концерта, па вероватно и други став (Larghetto) из 
последњег Моцартовог концерта за клавир, који je Алфред 
Ајнштајн, најбољи познавалац Моцартових дела, описао „као 
призор бисерног поља у којем се играју напуштена деца ”. 
Према 626 дела, колико je компоновао Волфганг Амадеус, 
број оних која су стварно тужна представља, видимо, сасвим 
занемарљив број.

Исто je и с осталим композиторима. Помислимо само на 
оне ствараоце који се у уобичајено површној представи слу- 
шалаца оцењују као тешки и трагични. Да ли je то Густав Ма
лер? Не би се могло казати. Ирва симфонија има поднаслов 
Титан и превасходно je херојска, а не тужна. Трећа симфони- 
ја посвећена je Пану и природи; Четврта - сентименталним 
успоменама на детињство, а Пета - Рикертовој, махом бизар- 
ној поезији. Само се Шеста симфонија у Малеровим рукопи- 
сима неко време водила као Трагична, па би можда, уз чувени 
Adagietto из Пете симфоније (цис-мол), трагичну потку из 
филма Смрт у Венецији, ово била j едина Малерова музика 
прикладна за дан жалости.

Шта рећи о осталим композиторима? Бетовен je у најве- 
ћем херојски композитор, Сати и Прокофјев су саркастични.
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Дебиси и Равел имају много импресионистичких елемената 
добрих за телевизијски канал Landscape („Крајолик”), али они 
се пре могу одредити као контемплативни, него тужни. Стра- 
вински je одвећ окренут бајколикој националној традицији да 
би био тужан, док je Берлиоз луцидан и спектакуларан. Код 
Рихарда Штрауса доминирају патриотски мотиви, код Сен- 
Санса виртуозни, а код Јохана Себастијана Баха - зна се - ко- 
смички.

Кад темељнијс размислим, готово да нема композитора 
који би могао на прави начин попунити дане жалости, jер je у 
такозваној „озбиљној” или „мртвачкој” музици запета мало 
оне к oj а би се одиста могла означити као тужна. Чини вам се 
ово као парадокс? Мени, никако. Жао ми je свих оних мртвих 
који су на нашим телевизијама испраћани уз овакву музику, 
па и последњег, трагично убијеног српског премијера Зорана 
Ђинђића.

Ma колико да сам на почетку текста казао да je овог пута 
ситуација била нешто боља него у ранијим приликама, када се 
на брзину бирала музика за дане жалости, ипак не могу да 
одолим а да не доделим златну медаљу за најкрупнији прома- 
шај током марта 2003. Највећим простаклуком могу оценити 
емитовање Музыке за краљевски ватромет Георга Фридриха 
Хендла (са све снимцима ватромета на крају), који je у време 
дана жалости емитован на телевизији Политика.

Честитам музичким уредницима ове телевизије и слава им.

Повеља, септембар 2003.
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СРБИН У КАРНЕГИ ХОЛУ
Најмлађи из плејаде пијаниста

Владимир Милошевић има само двадесет четири године. 
Дипломирао je у класи професора Невене Поповић, а сада се 
налази на усавршавању код славног руског пијанисте Лазара 
Бермана у Имоли. Изгледа као други млади пијанисти: на кон- 
цертни подијум излази насмејан и жељан свирања. Бира брза 
темпа, а мелодије боји младалачким колоритом. Ипак, по не
чему овај млади музичар je другачији. Он на сцену не износи 
виртуозитет и двеста двадесет волти на диркама. Управо су- 
протно, свирање Владимира Милошевића одликује краљевска 
уздржаност и давање примата интимизму над виртуозним 
бљештавилом. Ретка je ово особина у свим срединама, ретка и 
у пијанизму са ових простора.

У последњих четврт века било je у нас join свега неколи- 
ко музичара који су, попут Владимира Милошевића, имали ту 
размеру унутрашњих доживљаја и културу тона. Опазила je 
ово и публика: најпре у родном Лесковцу, потом у Београду, 
Имоли и Стрези. У Вићенци je прошле године овај млади му
зичар однео глав ну награду и join преко тога награду публике 
и награду града Вићенце. На овај начин почела je његова ка
рьера у Европи. После Кемала Гекића, наемнике Станчул, 
Александра Сердара и Александра Маџара, пијанизам са ових 
простора добио je тако join једно интернационално име. Овог 
пролећа Владимир Милошевић спрема се за наступ у славном 
Карнеги ходу у Њујорку.

Да ли je и у Америци спреман да се представи као „тихи” 
музичар? Не треба сумњати. У свету музике Владимира Мило- 
шевића све je аутентично, непосредно и интуитивно. На музи
ку се гледа као на свет који треба испитати унутрашњим по-
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гледом и затим му допустити да се прелије са дирки, преплави 
публику својом унутарњом снагом и ширином. Овакви музи- 
чари свакој композицији дају своје, na није чудно да концерт 
отпочну у класичном тону, наставе га романтичним тонским 
обиљем, а окончају га импресионистичком налетом под прсти- 
ма. Али, кад се концерт заврши, слушалац Седино упамти мир 
и она чудновата стања када се чинило да je муз ика застала и 
начас истирала чињеницу да je временска уметност.

У ужурбаном свету, где се на пијанистичким такмичеши- 
ма надмећу музичари к oj и се спремају попут маратонаца или 
дизача тегова, уметничка појава Владимира Милошевића де- 
лује као дах времена старих и бољих, када су се пијанисти не- 
говали да би били различити, особени и увек помало недоку- 
чиви. Једни су тада били налик машинама које непрестано 
окреііу читаву шуму точкова, други су личили на непогоде ко- 
je се јављају са распрскавашем многих виртуозних муња, тре- 
ћи су свирали тако као да ништа не може пореметити ШИХОВ 
унутрашњи спокој. Овој последшој, контемплативној врсти, 
која се од Леополда Годовског до Хајнриха Шифа протегла 
као црвена линија у развоју најплеменитијег пијанизма дваде- 
сетог века, припада и Владимир Милошевић.

Само, данас je око нас и музичара двадесет први век, а 
њујоршки Карнеги хол, како рече тамошши критичар Харолд 
Шонберг, увек je означавао почетак или крај нечије каријере. 
Владимир Милошевић налази се на почетку, те Карнеги хол и 
шегове чувенс сцене треба да изоштре погледе и оснаже само- 
поуздаше овог пијанисте. Уколико се неком учини да je то 
контрадикција са поузданим неговашем унутаршег света, тре- 
бало би са младим пијанистом да изађе на сцену и поклони се 
најпробир шивиј oj публици на свету.

Музика се свира због себе али сва, напослетку, мора да 
припадне слушаоцима. Владимир Милошевић тек je почео да 
je дели са светом.

ЈАТ-ова peeuja, март 2004.
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АПАРАТИ
КОЈИ СУ ПРАВИЛИ УМЕТНОСТ

Животы и прикљученија пред микрофоном

Није се клавир некад свирао као данас, када се од пиани
ста тражи атлетска окретност, пре јасноћа него искреност и 
изнад свега комфоран, нимало узбуђујућ обим мисли. Некад 
су пијанисти били хероји црно-белих дирки, а не као ова вре
мена, марљиви и махом невидљиви радници за клавијатуром.

Свирање на клавиру до данас je прошло најмање кроз че- 
тири велике епохе. Пијанисти су најпре били филозофи (до 
1932. године), па материјалисти (до 1953. године), потом 
сликари за клавиром (до 1980. године) и напослетку спорти- 
сти (после 1980. године). Ове године нису случајно одабране 
као оријентири. Парадоксално je да их одређује развој систе
ма бележења звука. Да ли je необидно што се пијанизам обли- 
кује према инструментима за његово снимање? Рекло би се 
нимало. Клавир се на)пре бележио првим Едисоновим елек- 
тро-акустичким апаратима за снимање тона (са великом тру- 
бом). Пијаниста je стајао пред компликовану машинерију ко- 
ja je путем велике трубе механички примала звуке његовог 
клавира и те акустичке таласе преко малог угљеничног 
микрофона преводила на систем електричних импулса који су 
одређивали распоред зареза на воштаном ваљку. Почетком 
20. века развија се и други, конкурентеки систем бележења 
звука. Биле су то „Ампикове” и „Велтеове” електро-механич- 
ке ролне, заправо систем перфорираних воштаних калемова 
к oj и се репродуковао тако што се пуштао на посебним меха- 
ничким клавирима, који су сабласно, сами притискали дирке, 
без присуства пијанисте. И један и други систем као да су би
ли скројени према ондашњем времену: од пијаниста су тражи-
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ли крупан тон, велике динамичке замахе, речитост приликом 
свирања ијасноћу крупних ид ej а.

Да ли су овакви ап ар ати узрочници наивног музицира- 
ња? Не би се могло казати. Ови најједноставнији уређаји од- 
говорни су што данас имамо тонске записе таквих мај стора 
клавира какви су Феручо Бузони, Бернард Штавенхаген, Иг
нац Јан Падеревски, Александар Зилоти, па и композитори ка
кви су Јоханес Брамс, или Едвард Григ. Многи, међутим, ни- 
су дочекали ово доба и прве апрате за снимање, тако да je сва- 
ки траг о музицирању Франца Листа, Игнаца Мошелеса, Фре
дерика Шопена, браће Рубинштајн или Карла Таусига заувек 
изгубљен. Срећним се зато могу сматрати тадашњи пијани- 
сти, ма колико да je већина њих на прве тонске уређаје гледа- 
ла са неповерењем, досадом или зазором. Ови уметници били 
су концертин пијанисти и тек ретко и безмало у изнудици они 
за чије се свирање данас зна, стајали су пред огромне трубе 
микрофона, или с едали за клавир са механичким калемовима.

Није то нимало чудно. Свуда око тих старих пијаниста 
налазила се „дивна епоха”. Било je то време испуњено опти
мизмом, али оно се није звало „belle epoque” једино због тога 
што после 1878, па све до 1914. године у Европи није било 
ниједног озбиљнијег рата, па ни стога што су велике евроиене 
царевине, уплашене могућим револуцијама канва je била она 
из 1848, знатан део економских полуга власти препустиле но- 
вој предузетничкој класи, већ се овај период називао „див- 
ним” првенствено стога што je у то време владало златно до
ба просвећености и академизма. Негде je то просветитељство 
било препознато као филозофски идеализам, другде као пар- 
насизам, реализам или само у почетку узнемирујући, натура- 
лизам, најпосле негде као конзерваторијумски дух. Шта je за- 
право био академизам, који je толико утицао на пијанисте 
овог, да га назовем бронзаног периода музицирања?

Треба казати да се овај поглед на уметност умногоме раз- 
вио на раним романтичарским представама о јединствености 
опажаја и потреби да све уметности имају заједничке преми- 
се и последице. Затим, академизам се снажно хранио Гетео- 
вим размишљањима о партенону ид ej а и јединствености ин- 
спирације коју музе шаљу свим уметницима. Било je ту нешто 
од Бетовенових и Шилерових погледа на уметнике као сабра- 
ћу по истим циљевима и потреба да ее уметност изгради на
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основама ваљаног размишљања, честитих заноса и позитив- 
ног занатства.

Пијанизам у то време цвета као мало која уметност. Бра- 
ha Рубинштајн у Русији, Луј Дијеме у Француској, Франц 
Лист у Вајмару, напокон Карл Таусиг и Игнац Мошелес у 
Пољској. О свим овим пијанистима данас, међутим, не знамо 
ништа осим легенди. Ипак, шта би се о музицирању ових пра- 
вих титана пијанизма, који су наступали у неко митско доба 
свирања клавира могло казати? Ако je судити по миљеу у сви- 
рању који je остао забележен на првим ролнама и електро-аку- 
стичким Едисоновим перфорираним ваљковима - ако би се, 
дакле, о претходној генерацији могло закључити према свира- 
њу њихових ученика, првих пијаниста који су забележили сво- 
је музицирање - онда би се могло рећи да су и пијанисти у до- 
би просвећености били део јединственог савеза академичара.

Красила их je, баш као да je реч о митолошким бићима, 
изузетна издржљивост, а на музику су гледали са гаргантуан- 
ском прождрљивошћу. Знано je да je Антон Рубинштајн сви- 
рао и по четири сата, наступајући и у четири концерта као со
листа за једно вече. Познато je да су надметања пијаниста ко- 
ja су ј ош почетком прошлог столећа била честа, изводила пи- 
јанисте на подијуме и у тим специфичним утакмицама терала 
их да свирају дела у огромним циклусима. Сви Шопенови 
прелиди, израз велике издржљивости за пијанисте каснијих 
генерации а, за те старе били су, чини се, дечија песма. На све 
Бетовенове сонате (које су се изводиле на три концерта) обич- 
но се одговарало свирањем свих Бахових прелудијума и фуга; 
на оба Брамсова концерта реаговало се с оба Листова, Рубин- 
штајновим и једним Шопеновим концертом преко.

Пијанисти деветнаестог века нису били избирљиви ни у 
састављању програма. Ова прайса у музицирању потрајаће, 
нарочито у Америци, све до тридесетих година 20. века. Кон
церта су се „делили” са виолинистима, на наступима се изво
диле прераде концерата у облику соната „Quasi una fantasia”; 
свирало се мало у четири руке, па онда опет на програм ста- 
вљала једна дугачка и озбиљна Бетовенова соната као оне из 
касних опуса 110. и 111. И све то чинили су тадашњи пијани- 
сти за j ед но вече, приређујући публици кермесе и потпурије, 
праве, речено америчким жаргоном, „jam-sessions”. Публика, 
већином навикнута на чамотињу великих имања и сеоског жи-
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вота, морала се импресионирати: наступом, снагом, величи- 
ном мисли и покровитељском ширином потеза. Све je на овој 
слици требало да буде гигантско: и долазак пијанисте у место 
наступања и присуство публике на тим наступима.

Сасвим другу естетику развија кристални микорофон ко- 
ји у употребу улази након 1932. године. Била je то мала, окрет- 
на и гипка справа за моно-бележење звука. Виђа се и данас ка- 
да се у неким спотовима имитирају микрофони разапети са 
четири мале опруге на округлом носачу. Овакви микрофони 
подстакли су напредак идуће генерације пијаниста. Били су ти 
нови пијанисти прави артисти, мајстори у материјалистичком 
размишљању - уистину много мањи, али окретнији представ- 
ници пијанистичке фауне након онакве претходне генерације. 
Махом ученици великог прагматичара Теодора Лешетицког, 
они су свирање, планове и мисли подредили сврховитом а не 
филозофском размишљању. Како je ово изгледало на концер
ту? Међуратни пијанисти тонове су ређали у једној равни, по- 
штено их окрећући према слушаоцу. У свирању већине пиа
ниста који су музицирали у тадашњој Европи могла се опази- 
ти јасна потреба да се у склад доведу различити гласови и рав
ни дела, да се узму у обзир често супротни утицаји и на том 
неистраженом терену подигне тонска грађевина.

Од Сергеја Рахманинова до Симона Барера, од Леополда 
Годовског до Бена Мојзејвича ови пијанисти, било да су скло- 
нији рапсодичном размишљању или пуком пијанистичком 
бљештавилу, планирају само једно: како ће на тој невидљивој 
извођачкој нити која се зове креација „затегнути” своје изво- 
ђачке творевине. Сличан je то процес мишљења и делања као 
код градитеља виолина који на непомичном телу инструмен
та посматрају различите механичке силнице које, уколико се 
само један елемент грађења лоше испланира, могу довести до 
пуцања инструмента. И стари пијанисти из, назовимо га злат- 
ног периода пијанизма, своје клавирске креације доводе до 
ивице пуцања.

Убацивали су ти пијанисти у своја извођења мисли ста
рших пијаниста али су их сводили на пеку врсту „diggesta”. 
Било je ту оштрог темпа и карактеризације научених у најбо- 
љим деветнаестовековним школама, па и рапсодичности која 
довршава велике приче, типичне за већину пијаниста тог пе
риода. И све je морало личити на наступе мајстора у ходању
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на жици, jep на невидљивој нити су сва извођења ових пиани
ста и била затегнута. На дела се гледало као на мајсторске тво- 
ревине за истицање виртуозитета и окретности. Пијаниста je 
имао да задиви своју публику и да сваку композицију заврши 
пуцњима Громова и расцветавањем пијанистичких муња. Да 
ли je овако нешто било саобразно и времену у којем су ови 
уметници наступали? Не треба сумњати. Златно доба у разво- 
ју пијанизма пада у најсмутнија, најоскуднија и најразуздани- 
ја међуратна времена, када су валпургијске ноћи и готово не- 
вероватна раскалашност и непромишљеност бојили безмало 
све европске престонице, од Будимпеште и Братиславе на ју- 
гу, до Берлина и Варшаве на северу Старог континента.

Ни Други светски рат ништа на овој слици није битније 
променио. Једино су стари бардови после 1945. били уморни и 
декадентни. Неки су се, попут Валтера Гизекинга нашли на по- 
раженој страни, са никад до краја доказаном нацистичком при- 
падношћу; други су, попут Артура Шнабела побегай у Нови 
свет, да тамо никад не пронађу ни своју публику, ни стварну 
потпору. Година 1953. и стерео-бележење тона означите шихов 
крај, иако су многи од тих предратних мајстора снимили поко- 
ју стерео-плочу. Нека нова генерација већ je ступила на свет- 
ске музичке подијуме: Артуро Бенедети Микеланђели 1948, 
Емил Гиљељс 1958, Свјатослав Рихтер 1963. Препорођени 
Владимир Хоровиц и Артур Рубинштајн постају хероји аме- 
ричких сцена после 1945. Сви ови музичари, иако веома разли- 
читих генерацијских припадности, обележиће треће, смео бих 
га назвати сребрно доба у бележењу клавирског звука.

И ово доба, парадокслано, одређују апарати за бележење 
тона. Није ли сасвим очекивано да оно што се од почетка на- 
зивало „просторним бележењем звука” призове и атмосфе- 
рично свирање? Рекло би се да јесте. Још пре Другог светског 
рата постојао je један пијаниста који вероватно први кренуо с 
оваквим размишљањима. Његово име било je Алфред Денис 
Корто. Корто je био и до данас je вероватно најславнији фран- 
цуски пијаниста. Управо он je први открио нове могућности 
педалирања (на концертима je носио нарочите концертне ци- 
пеле које су уместо ђона имале само танку чојицу) и сасвим 
ново схватање дела. Музику je требало представити тако да се 
тонови сада пронађу груписани пред слушаоцима у имагинар- 
ном простору. Данашњим компјутерским речником казано,
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Корто je први открио тродимензионални начин размишљања 
за клавиром.

Његовим путем кренули су потом многи. Неки, попут 
Клаудија Арауа, или Катнера Соломона, свој начин предрат- 
ног размишљања прилагодили су просторном музицирању. 
Покидали су ону јединствену нит свог ранијег музицирања и 
различите делове тог ланца, с променљивом срећом пустили у 
тај измаштани простор који се диже под поклопцем клавира. 
Неки други озбиљније су осавременили свој наступ, и препу- 
стили се слободама о којима као млади нису смели ни да ми- 
сле. Међу о нима који су на овај начин начинили пластичне 
промене на свом стварању, били су и Рубинштајн и Хоровиц, 
али и Вилхелм Кемпф, као и Рубинштајн такође ученик Хајн- 
риха Барта. Сви ови старији пијанисти некадашњи начин сви- 
рања из златног периода обогатили су новим тушеом, тонским 
односима и новим начинима приступања опусима. Резултат 
свега био je задивљујућ и омамљујућ наступ, иако се не би ре- 
кло да би он био поздрављен код публике пре Другог светског 
рата. Но, времена се мењају, а са њима и пијанисти. Новим 
пијанистима више није био императив да буду о кретин и ве- 
шти као какви гутачи мачева или ватре. Не, тај нови нараштај 
музичара сада жели да занесе, пре него да задиви, да импре- 
сионира, пре него да застраши своје неупућене слушаоце. Де- 
бисијева и музика композитора 20. века сада се схватају као 
прича која се има допричати вештинама ириказиван>а и опсе- 
нарства. На нови начин читају се чак и Бетовенове сонате, па 
и Бахова контрапунктска дела.

Млађа генерација пијаниста рођених на почетку прошлог 
столећа већ потпуно стасава на оваквим погледима и своје 
најбоље оставља само у стерео-ери бележења звука. Међу њи- 
ма треба истаћи Никиту Магалова, Шуру Черкаског, Роберта 
Казадезија или Хорхеа Болета. Ту су затим још млађи, рођени 
почетком четрдесетих: Марта Аргерич, Маурицио Полини, 
Владимир Ашкенази. Сви они већ су увелико загазили и у ди- 
гитално, последње доба у свирању на клавиру. Сада су ти не- 
кадашњи млади заправо стари и сада се они налазе, тако већ 
уморни и помало бесциљни, бок уз бок са најмлађима.

А ко су ти најмлађи, данашњи најбољи пијанисти света? 
Судеіш по њиховим славним именима и невероватном интен- 
зитету музицирања које развијају пред најсавршенијим систе-
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мима за дигитално бележење звука, готово да бих могао доћи 
у контрадикцију са првим пасусом овог чланка. Данашњим 
светом пијанизма, као и пре једног века, још једном владају 
махом Руси. Међу десет најбољих пијаниста света, барем се- 
дам je руског порекла, или су руски ђаци. Споменућу у по- 
следњим реченицама само неколико. Бујни и интровертни 
Григорије Соколов, грандиозни пуританац Евгениј Кисин, нај- 
већи међу виртуозима данашњице Аркадиј Володос, фанта- 
стични ритмичар Михаил Плетњев, изузетни класичар Мурај 
Пераја и упорни градитељ Раду Лупу.

Само Соколов и Плетњев свирали су код нас. Остаје на
да да ћемо и остале чути уживо у 21. веку, j ер ново време на
правило je нове величине. И без обзира на то што су ови пија- 
нисти знатно обазривији у наступима и далеко више разми- 
шљају о чистоти својих извођења но они старији, они су данас 
оно најбоље што пијанизам има да понуди.

Повеља, јануар 2004.
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ДРВО МАЛО, А ХЛАД ВЕЛИКИ
Професија диригент, 

између мыта и реалности

Који je посао диригента симфонијског оркестра? На ово 
једноставно питање одговор не зна већи део концертне публи
ке, али ни добар део симфонијских музичара. Злобних одгово- 
ра не мањка, j ер диригент не свира ниједан инструмент, а сва- 
ку ноту партитуре најбоље познаје. Једни мисле да je дири
гент лажов и обмањивач који само маше рукама као петао 
крилима, док га музичари заправо и не гледају. Други сматра- 
ју да вођи оркестра j едино треба да покажу знак за почетак а 
да онда, уколико имају професионални састав пред собом, 
слободно могу да се удаље са подијума и сцене. Трећи веле да 
нема тако великог ленчарења на сцени као за пултом дириген
та и препричавају причу како je палица најмање дрво које ба- 
ца најдубљу хладовину...

Шта je заправо истина? На ово озбиљно поставлено пи- 
тање одговор може пружити (едино историја овог још веома 
младог, али харизматичног позива. Некадашњи барокни са- 
стави музичара нису имали диригенте. Било je то разумљи- 
во, jер je композитор по правилу сам свирао неки, или неко- 
лико инструмената у оркестру, а скуп музичара није био 
бројнији од десет или највише петнаест. Тако се догодило да 
професија диригента није била позната ни Баховом поколе- 
н>у, ни генерацији Бахових синова. Али, онда музика почиње 
значајно да се мења, не само характерно, већ и по апарату 
који je изводи. Број оркестарских музичара већ у Хајдновој
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генерацији расте на преко двадесет, а у Моцартовој и на пре
ко тридесет. Постаје јасно да тридесет пари очију не могу 
добро да прате композитора, те зато он, са виолином у руци, 
стаје испред њих. Чини то Седино да би они боље пратили 
његове штрихове и фразирања. О уметности интерпретације 
у то време нема ни говора.

Ипак, могло би се казати да je у том тренутку рођен ди- 
ригент, али од 1791. године, када издише Моцарт, до 1829, кад 
Менделсон први узима у руке „то мало дрво које баца велики 
хлад”, прошло je скоро четрдесет година. За то време дири- 
гент постаје професија која се све чешће одваја од композито
ра, а вођи оркестра најпре ударају такт о под великим штапом, 
налик оним којима су се на властелинским дворовима обја- 
вљивали доласци важних узваница. Да je ово неспретно, а по- 
времено и опасно оруђе, сазнале су бројне генерације тих пр- 
вих диригената. Један je, веле, чак и страдао од дириговања. 
Уместо да удари такт о под, погодио je сопствену ногу. Рана 
се загнојила и пала je прва диригентска жртва!

Није само ова прерана смрт избацила из употребе дутачке 
штапове, већ je то пре свега учинила концертна пракса 19. века. 
И још једном je разлог било даље усложњавање оркестра и бро- 
ја музичара који су га сачињавали. Око године 1810. романтич
на дела већ су тражила да их у оркестру буде близу шездесет, а 
у време Берлиоза, још за живота Менделсона, већ онолико ко- 
лико их je и данас, а то значи око осамдесет. У таквим услови- 
ма диригент више није могао да избија ритам равномерним 
ударцима штапа о под, j ер га дувачи у последњим редовима, то
ком свирања једноставно нису чули. Решење je пронађено у ма- 
лој древној, елегантној палици, обојеној у бело, која je први пут 
направљена на захтев j ед ног богаташког сина који je имао свој 
приватни оркестар. Име тог новатора je, наравне, Феликс Мен
делсон. Након овог генијалног композитора и извођача, његов 
обичај прихватају многи. Не само ствараоци, већ после 1830. 
године и први диригенти од заната и позива.

Са каквим су се проблемима они суочили и суочавају, 
ево више од столећа и по? Диригент - упркос злобним прича- 
ма које о њему круже - заправо свира на оркестру. Али, већ 
je само по себи јасно да оркестар није обичан инструмент. Taj 
инструмент свира око двадесет мелодијских линија одједном: 
од контрабаса који се бележи на најнижоЈ линији партитуре и
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покрива најдубљи тонски регистар, до пиколо-флауте која се 
бележи на највишој нотној линији и одговара седмој и осмој 
клавирској октави. И не само то. Инструмента веома често, 
нарочито у савременим партитурама, не свирају ниједногла- 
сно, ни у истом темпу, па чак, као код Стравинског, ни у 
истом тоналитету. Најчешћа je ситуација да трупа дувачких 
инструмената има унисоне пасаже, да их у истом тренутку ли- 
мени дувачи прате пунктираним тоновима, док за то време гу- 
дачи плету неку своју, трећу мелодијску мрежу. Да би овакву 
ситуацију држао под контролом, диригент мора да буде све- 
страно образован, да познаје природу свих инструмената који 
пред њим свирају и да има изванредан, често се каже „апсо- 
лутни слух”. Али, то није најтеже.

Диригент који ово савлада још je само почетник и зана- 
тлија. Уколико шеф оркестра намерава да буде уметник, онда 
он мора у том мору звукова да пронађе поредак и да из сим- 
фонија које диригује извуче неки свој, нарочита тон. Да би 
ово постигли, диригенти морају врло добро да познају психо- 
логију оркестарских музичара пре него што они засвирају ије- 
дан тон. ниједан од тих музичара - нарочито у највећим орке- 
стрима света - није почетник, нити дилетант. Сваки музичар 
има свој тон, школу, усвојене манире у свирању и уходану са- 
радњу са уобичајеним инструментима с којима по правилу 
свира у групи (флаута и обоа, на пример).

Па ипак, неретко диригент све ове навике мора, или да 
разруши, или из темеља да измени. Било je много приче који 
je најделотворнији метод да се то постигне. Све до пре педе- 
сет година диригенти су то махом постизали славом коју су о 
себи ширили и страшним терором којим су се служили на 
пробама. Није реткост ни данас да се музичари избацују са 
проба, да се свирање заврши плачем музичарки, или чак да се 
музичарима обећа да ће сви бити завезани бодљикавом жидом 
и запаљени (Херберт фон Kapaj ан). У немогућности да друга- 
чије савладају музичарску својеглавост, диригенти се користе 
и лукавствима. То обично изгледа овако. Дођу први пут на 
пробу и допусте оркестру да одсвира дело „по своме” од по- 
четка до краја. Када музичари доста траљаво, али полетно 
стигну до краја, шеф оркестра похвали све што су урадили и 
каже да ће он на следећим пробама њихово свирање „овде, 
или онде само мало поправити '. Пажљиви читалац претпоста-
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вља шта се дешава на концерту. Од оркестарске „креације” 
није остало ништа, а музичари, ни сами не знајући како, сви- 
рају само оно што je диригент наумио.

А шта диригент заправо жели? Различити диригенти би
ли су и веома различите уметничке личности. Било их je који 
су инсистирали на доследном и врло препознатљивом ритму. 
Такви су били, вероватно најлегендарнији међу диригентима, 
Артуро Тосканини, до 1954. године диригент NBC симфониј- 
ског оркестра из Њујорка, али и Грк Димитри Митропулос, 
међуратни диригент Њујоршког симфонијског оркестра и Ма- 
ђар Ђерђ Сел, током шездесетих диригент Кливлендског сим- 
фонијског оркестра. Неки други инсистирали су на колориту 
и веома пикторалној употреби свих инструмената, а нарочито 
дувача. Такви су били Пољак Леополд Стоковски, Италијан 
Карло Мар nj а Ђулини и данас Индус Зубин Мехта, диригент 
Минхенског симфонијског оркестра. Има међу шефовима ор
кестра и оних који су били фантастични градитељи и марљи- 
во полирали сваки тон. У такве су спадали Мађар Ото Клем
перер, током шездесетих диригент Филхармонија оркестра из 
Лондона и такође Мађар Ђерђ Шолти. Ипак, код диригената 
највише су се ценили спеки тумачи партитура, какви су били 
веіі спомињани Херберт фон Kapaj ан, читавих четрдесет годи
на диригент Берлинске филхармоније, Леонард Бернштајн, 
најславнији диригент Њујоршке филхармоније током шезде
сетих, Бруно Валтер, диригент Колумбијског симфонијског 
оркестра и May ар Еуген Орманди, током пола века диригент 
Филаделфијског симфонијског оркестра.

Сви ови диригенти данас спадају у старију гарду. Било 
je и старијих о којима знамо само непотврђене приче, j ер за 
њима није остао ниједан тонски запис. Како су крајем 19. и 
почетком 20. века дириговали велики Артур Никиш или Гу
став Малер, о томе се данас само нагађа. Биће, ипак, ако je 
судити по снимцима нешто млађих, Менгелберга и Землин- 
ског, који су своје дириговање међу првима забележили, да 
су, са данашњег гледишта, деветнаестовековни диригенти 
нагло мењали симфонијска темпа и допуштали себи још 
многе слободе које су публика и шефови оркестра касније 
одбацили. Још je Вилхелм Фуртвенглер, познати диригент 
Берлинске филхармоније за време Другог свстског рата, ту- 
мачећи Бетовенове симфоније тсрао музичарс на такав „tour
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de force” да je то данас праткично незамисливо извести на 
концерту. После Другог светског рата, као и у музицирању 
на другим инструментима, и у „свирању на оркестру” дола- 
зи до значајног успоравања ритма. Води ово у обраћање па- 
жње на детаље и нарочито на културу тона.

А ако се говори о усаглашеном и филозофски утемеље- 
ном тону, онда je Херберт фон Карајан вероватно највећи ди- 
ригент који je икад узео палицу у руке. Величина овог шефа 
оркестра je у фанатичној организации тона. Када се каже ор- 
ганизација, онда се обично мисли на однос звукова у букету 
заједничког свирања. Да ли у заједничком музицирању дати 
примат хорни, или виолончелу; колико, како кажу диригенти, 
„пустити” прве виолине, то je читава наука у малом. Kapajан 
je био највећи мајстор овог умећа. Његове креације и данас 
изазивају дивљење због необичне епске ширине при релатив- 
но брзим темпима, као и због невероватне тонске контроле. 
Слушалац може два пута да пусти сваки Kapajанов снимак и 
да два пута чује нешто сасвим различите. Први пут може да 
прати само појединачне инструменте као да они никад не сви- 
рају заједно, а други пут - на потпуно истом снимку - да слу- 
ша укупни оркестар који свира као j сдан велики инструмент.

Сасвим супротна тонска организации уочавала се код 
гласовитог Тосканинија. Маестро Тосканини je себе називао 
диригентом веристом. Шта je ово имало да значи? Његов нај- 
чешћи поклич на пробама био je: „Vediamo, ehe cosa scrive 
qui”, „Да видимо, шта ту нише”. Легендарни Артуро овим je 
хтео да подвуче да he његов NBC оркестар изводити тачно и 
j едино оно што у нотама пише. Неће бити никаквог искривља- 
вања темпа, никавих непотребних рубата или „проституисања 
дела” (Тосканинијев израз). Легендаран je Тосканинијсв ста- 
като (као на почетку Пете Бетовенове симфоније), j ер Тоска- 
нинијев оркестар никад не свира полулегато када тачка стоји 
написана уз ноту, већ je то увек необично ефектан и резак 
кратки тонски удар. И друго je било више него препознатљи- 
во: Тосканинијев замах, његова ватра и атмосфера. Никад ни- 
je било диригента који je са таквом вештином владао орке
стром, а оркестарске боје, чинило се, правио од камена.

Сви остали нашли су се некако у сенци ове двојице најве- 
ћих диригената за које знамо. А било je и током последњих пе- 
десет година много одиста крупних имена. Почетком шесте де-

52



каде стаса нова генерација вођа оркестра. Тада за пултеве сту- 
пају тридесетогодишњаци, сви рођени око 1935. године, у раз- 
маку од свега неколико година. Диригент Бечке филхармоније 
постаје Клаудио Абадо, диригент Симфонијског оркестра из 
Лос Анђелеса Зубин Мехта, диригент Филаделфијског орке
стра (одмах након Еугена Ормандија) Рикардо Мути. Ново 
време производи нове односе на релацији диригент-оркестар, 
и самим тим и нови звук. Нови нараштај диригената више не- 
ће да зна за деспотизам који ваљда једини производи велики 
тон. Не, ти, тада млади диригенти, опредељују се за демократ- 
ски однос са музичарима и за нарочиту: демократску музику. 
Њихове креације постају лаке, једноставне, ритмичне, присне, 
заводљиве. Музичари их се не боје, већ их воле и носе на ра- 
менима као своје стварне прваке.

Било je то нешто сасвим ново у симфонијском свету, на- 
викнутом на тешке увреде и сталне претње. Тада млади дири
генти окрећу свет и он се до данас врти, чини се, у другом 
смеру. Нема више „златног” симфонијског тона, сада je на 
сцени, како се вели, „сребрни”. Па и ти носиоци „сребрног то
на” данас су старци. Абадо je озбиљно болестан и број својих 
наступа смањио je на најмању меру. Мехта je, за диригента, у 
најбољим шездесетим, само то више није onaj младић који 
плени непатвореним лиризмом и енергијом. Једино je Рикар
до Мути, чини се, унапредио диригентску уметност и сада je, 
како Италијани кажу „Сотте іі vino vechio” („Као старо ви
но”). Са оркестром Театра Скала он данас зато слови за најпо- 
знатијег диригента света.

А шта je са још млађима, онима који стасавају за 21. век? 
Ови нови диригенти, попут инструменталиста, спремни су за 
ново столеће. Нови век од њиховог дириговања захтева сугес- 
тивност и праву тонску инсценацију. Оркестри данас, под 
палицама ових младића, причају праве симфонијске приче. 
Оратори међу шефовима оркестара рађају се на свим конти- 
нентима. Mehy њима има много Финаца на подијумима. Мо
гло би се казати да ова нација, као некад Мађари или Немци, 
данас влада диригентским пултевима. Еса Пека Салонен и Ју- 
ка Пека Сарасте први су међу десетином познатих и веома за- 
послених финских диригената. Има на подијумима, међутим, 
места за све, па и за све више азијских диригената. Далеко су 
шездесете, када са генерацијом Абада и Превена, на подијуме
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ступа и први славни јапански дригент Сеиђи Озава. Данае има 
вероватно стотину тражених јапанских, корејанских и кине- 
ских диригената, а међу њима су најпознатији Кент Нагано из 
Јапана и Мунг Вунг Чунг из Кине.

Сви они, као и старији, данас се зову једним именем. Ди- 
ригент се обично из поштовања ословљава са: маестро. Мае- 
стром се зову и прослављени инструменталисти, али само се 
диригент - без обзира на то да ли je млад, или стар - чим сту
пи за пулт назива маестром. Ваљда je то због те ванредне те- 
жине позива којим се бави, па вероватно и због тога што ве- 
ћина ипак охвата да мало дрво ипак не баца тако дубок хлад.

Повеља, март 2004.
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ГАЛЕРИЈА НЕЗАБОРАВНИХ
Годишњице рођења 

пет великих пијаниста

Замак пијанизма je, како рече Харолд Шонберг, одиста 
велики. Прошле године прослављен je век од рођења Влади
мира Хоровица, Рудолфа Серкина и Клаудија Арауа, као и 
годишњица Сергеја Рахмањинова, а већ ове 2004. пијани- 
стички свет присећа се годишњица рођења пет великих мај- 
стора клавиатуре. О Морицу Мошковском, пијанисти који 
се родио далеко у претпрошлом веку, зна се понешто махом 
по виртуозним композицијама, које и данас свирају пијани- 
сти свих узраста.

Мориц Мошковски родио се у Брецлаву 1854. године. 
Иако je умро у Паризу 1924, кад je снимање било већ развије- 
но, рекло би се да Мошковски није марио за прве Едисонове 
електро-акустичке ваљкове или „Велтеове” клавирске ролне. 
Није то чудно, j ер Мошковски je припадао некој другој гене- 
рацији музичара. Они су стасали у 19. веку и на снимања и 
тонске студије гледали су са разумљивом подозривошћу рође- 
них виртуоза и дугогодишњих концертних музичара. И опре- 
ма за снимање je у то време била гломазна, а тонски резулта- 
ти остајали мршави, те многи пијанисти генерације Мошков- 
ског нису видели разлога да своје музицирање оставе забеле- 
жено у тако рђавом облику. Иронија je то, ал и данас знамо да 
би било боље да звук ових мајстора имамо у било каквом ви
ду него да од Мошковског, као и од Јулиуса Шулхофа или Тю- 
ванија Згамбатија поседујемо тек нешто клавирских дела и 
врло колоратурне прераде. Можда се ствари у случају Мо
шковског и промене, j ер има знакова да ипак постоје његови 
изузетно ретки снимци. Није реткост да се на овом пољу по-
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нешто изненада појави, но то сигурно неће променити слику 
о једном претпрошловековном господину.

Јозеф Левин само je две деценије млађи од Мошковског, 
а његови снимци су већ познатији и бројнији. Левин се родио 
у Орелу, у Русији 1874. године и занимљиво je да je као и Мо- 
шковски живео тачно седамдесет година. Умро je 1944. годи
не у Њујорку, као прослављени професор музике. Какав je био 
као пијаниста? Јозеф Левин био je прави професорски вирту
оз. Дуго учећи студенте, и себе je научно једноставности по- 
гледа и извесности употребе великог броја пијанистичких 
средстава. Јозеф Левин je композиције организован слојевито, 
а никако скоковито. Левина изгледа није красно неки нарочи
та колористички дух, али je дела градио само од солидних пи- 
јанистичких материјала и поштено слушаоцима нудио оне 
своје погледе које je небројено пута проверио. Ипак, Јозеф Ле
вин никад не би постао познато име у свету пијанизма да се 
1898. године није оженио са Розином Беси која raje надживе- 
ла за читаве тридесет три године (умрла je 1977. године у 
деведесет осмој) и деценијама упорно ширила фаму о доста 
ретким снимцима свога мужа.

Григорије Гинзбург, трећи je пијаниста чија се годишњица 
прославља ове године. И он се родио у Руској царевини, држави 
којаје у последњих седамдесет година свог постојања, дакле по
сле 1850, буквално била расадник великих пијаниста. Требало 
би потрошити укупан простор намешен овом чланку, па побро- 
јати све руске пијанисте и оне који су се у то време родили у да- 
нашњој Пољској, Украјини или Литванији, земљама које су би
ле у саставу Руског царства. Григорије Гинзбург родио се у Ни- 
жшем Новгороду крај Москве 1904. године. Био je, ипак и пре 
света, совјетски пијаниста, а као таквог ceha га се и наша стари- 
ja публика. Шта, међутим, израз „совјетски пијаниста” значи? 
У кратко, Гинзбург не профилише дело као западни пијанисти. 
Све ноте одсвиране су с напетошћу до границе пуцања. Педа- 
лом се овај пијаниста користи као војсковођа који зна да je пе- 
шадији прстију потребна артиљерија педализације. Из овог, ме- 
ђутим, не треба схватити да je Гинзбург био вандал за клавиром. 
Наликовао je он пре глумцу који након многих година проведе- 
них на сцени и у обичном разговору заборави шта je тихо при- 
чаше. Код овог пијанисте све je било пре мишићаво него огром
но, пре агилно него романтично, пре крепко него „in sotto voce”.
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Сасвим супротан Гинзбургу био je Самсон Франсоа, који 
се родио пре осамдесет година у Франкфурту на Мајни 1924. 
године. Франсоа je био прави представник француске школе 
свирања клавира, која je у основи вукла корене из клавсени- 
стичког искуства. Тон сув као прашина, захват кратак и резак. 
Но упркос ограниченим изражајним средствима, унутрашњи 
живот овог пијанисте био je богат. Франсоа je знао за заносе, 
али не и за пијанистичку ватру. С обзиром на школовање, ово 
не треба да чуди. Франсоа je прошао исте школе као и Дину 
Дипати на Француском конзерваторијуму, а то значи најпре 
контакт са Алфредом Кортоом, а онда учење са његовом уче- 
ницом Ивон Лефебри и најзад рад са Нађом Буланжер. За вре- 
ме рата Франсоа je, попут многих младих у Вишијевој Фран- 
цуској, кокетирао са нацистима. У то време изјавио je: „У му- 
зици je, као и у животу, пре света потребна дисциплина.” 
Опростио му се, ипак, овај младалачки ангажман и након кон- 
церата са Леонардом Бернштајном 1947. године, Франсоа по- 
стаје светски познал пијаниста. До краја каријере свира уједна- 
чено, остајући донекле резервисан и у свом уметничком свету.

Право име последњег пијанисте чијег се jубил ej а присе- 
ћамо 2004. године je Харви Лаван. Родио се у Шревепорту, у 
држави Луизијана, САД, 1934. године, а псеудоним под којим 
се прославио je Ван Клајбурн. Клајбурн je постао најпознали- 
ји амерички пјаниста хладног рата. Kao први Американац по
бедно je на конкурсу Петар Чајковски у Москви, свирајући 
пред руском публиком 18. априла 1958. клавирски концерт у 
бе-молу Петра Чајковског. У Сједињене Државе вратио се по
том као херој. Дочекан je попут пилота Линдберга. Цвеће, 
венци, загрљаји, сузе. А није да Клајбурн све то није заслу- 
жио. На конкурсу Чајковски свирао je мужевно, зрело, са мно
го префињених емоција. Руску публику нарочито je придобио 
правом словенском осећајношћу, те je већ после Листових 
Љубавних jada и Бетовенове Апасионате, дела одсвираних у 
ранијим етапама, словно за фаворита. Да Бе запета победили, 
и то усред Москве, у то je мало ко веровао. Ван Клајбурн, ме- 
ђутим, није мислио тако. У Москву je дошао по победу, а то 
je на такмичењима најважније. Сигурност и сугестивност у 
свирашу Концерта Чајковског премашили су сва очекивања 
жирија и диригента Кирила Кондрашина. Клебурн je био нај- 
бољи и награђен je златном медаљом.
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После почетное одушевљења он, међутим, није пропао у 
САД као пијаниста. Скоро je невероватно да га толики успех 
није опчинио и одвео на странпутицу. Клајбурн je и данас нај- 
утицајнија фигура америчке педагошке и концертне сцене, а 
његово такмичење знак je престижа за младе пијанисте. Ово 
само по себи намеће закључак. У пијанизму, као и у осталим 
уметностима, важно je бљеснути али и опстати. Сви пијани- 
сти чије годишњице обележавамо ове године у пијанизму су 
трајали изузетно дуго.

Политика, Културни додатак, април 2004.
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ГЛАМУР И ВАШАР ТАШТИНЕ
Златно доба 

америчких симфонијских оркестара

Постоје времена која се олако прогласе златним; постоје 
друга која се никад тим именом званично не зову, а када про- 
ђу сви схвате да су била баш таква: златна. Једно такво време 
пало je у прву декаду после Другог светског рата. Ове године 
сви љубитељи музике у Америци још знају као златно доба 
америчких симфонијских оркестара. Како je дошло до толи- 
ког успона, до тада већином осредњих оркестара Америке? 
Пре свега догодило се то због бујања нацизма у Европи. Ди- 
ригентске пултеве тада напушта прва мађарска и немачка по
става диригената. Тек понеко задржава се у Швајцарској. Ве- 
ћина бродовима одлази у Нови свет. А тамо? Тамо наилази на 
изузетно музикалне солисте, са мало искуства и великом же- 
л>ом да буду бољи од Европљана. Рекло би се да je ово на сва- 
ки начин било плодно тле за дивовско унапређење свирања 
многих америчких оркестара.

Ипак, неко се може упитати зашто до напретка у свира- 
н>у америчких оркестара не долази током двадесетих и триде- 
сетих година 20. века, јep већ тад у Америку стажу највећи со- 
листи, наступају и Дамрош и Стоковски и Кусевицки, па ипак 
препознатљивог тона на средокраћи гламура и озбиљне зами- 
шљености још нема. Шта се заправо чекало. С j ед не стране, 
чини се да у време прохибиције и чикашких мафијаша музи- 
чари jош нису схватани озбиљно; с друге стране, у Америци 
још није до краја био развијен препознатљиви холивудски му- 
зички звук. Било je водвиљских сцена у то време, било je цез 
састава, али филмска музика, као доминантна музичка матри
ца, развиће се тек током Другог светског рата са првим пра-
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вим дугометражним играним филмовима. Биће она спој попу- 
ларне музике запада, Малерових и Рахмањиновљевих сазвуч- 
ја и одредиће основни тон свирања већине ондашњих музича- 
ра. Тек тада, 1945, могло je све да почне. Гламур звука срео je 
харизму одбеглих европских диригената; бриљантност се до- 
такла са таштином.

Када се то склонило, наступило je златно доба. Десило се 
то попут космичке експлозије у којој у једном делу музичког 
космоса, дотад махом мирном, у исто време експлодира десе- 
тине супер-звезди. Баш то се догодило на музичким сценама 
Америке. Какво je то богатство било, какво време. Нема љу- 
битеља симфонијског свирања који се не би вратио у те годи
не. Најпознатији музичари стају пред усавршене моно-микро- 
фоне и нове магнетофоне са више тонских трагова. Резултати 
су и данас технички прихватљиви, а уметнички без изузетка 
очаравајући. У декади од 1945. до 1955. године настају најбо- 
љи снимци. Надсвиравање најбољих оркестара Америке тог 
доба наликује данашњем надигравању најбољих тимова На- 
ционалне кошаркашке лиге Америке.

Колумбијски оркестар Бруна Валтера (диригент од 1938. 
до 1962. године) и Филаделфијски оркестар Јуџина Орманди- 
ја (1938-80) неговали су огроман, предратни епски звук и оста- 
ли познати no тумачењима Бетовена и Малера. Бостонска 
филхармонија са Шарлем Миншом (1949-63) била je најпик- 
туралнији и најатмосферичнији симфонијски оркестар Аме
рике, знана no Дебисијевим и Равеловим снимцима. Ča ова- 
квом машином за прављење оркестарских колора могао се ка- 
сније мерити једино Амерички симфонијски оркестар под Лео- 
полдом Стоковским (1959-69). Сасвим супротна остала je, у 
Европи најпознатија филхармонија Америке. Њујоршка фил- 
хармонија, са харизматичним вођом, Грком Димитријем Ми
тропулосом (1949-58) била je прави спортски аутомобил међу 
оркестрима Америке. Брзина, сјај, духовитост и прави дина- 
мички ватромети, све то још памте старији посетиоци њујор- 
шких претплатних концерата.

Но, било je ту још симфонијских супернова. Филхармони- 
ја из Лос Анђелеса под Ерихом Лајнсдорфом (1943-56) понуди
ла je експресивни тон обогаћен топлим свирањем најосетљи- 
вијих музичара Америке. Не би требало заборавити ни орке
стре који нису били смештени на обалама. Чикашки симфо-
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нијски оркестар славног маестра Фрица Рајнера (1953-63) ко- 
ju je понудио емотивно наелекстрисани, идејно модерни, тон- 
ски авангардни симфонијски звук и остао упамћен no снимци- 
ма Шенберга и Рихарда Штрауса. Кливлендски оркестар под 
Џорџом Селом (1946-70) свирао je као нека од огромних ма
шина из Чаплинових Модерних времена у којој сви точкови 
правилно улазе један у други. Снимци Вагнера и Шумана овог 
састава до данас су остали класа за себе. Kora још споменути? 
По многима најбољи оркестар средњег запада остао je Сим- 
фонијски оркестар из Минеаполиса (садашњи Минесота орке
стар), који je под Анталом Доратијем (1949-60) био састав са 
тоном најсличнијим европским филхармонијама.

И није да се с писак на овим именима може исцрпети. 
Нема места да се на ограниченом простору овог чланка ио
мене јединствена диригентска уметност Алфреда Вален- 
штајна, Јозефа Крипса, Лукаса Фоса или Артура Рођинског. 
Оно што je још важније приметати, златно време америчких 
оркестара био je попут жице злата која се грана и шири на 
разне стране. Овај препознатљиви звук направио je златни 
тон и за читаву пл ej аду европских инструменталиста који та- 
кође беже у Америку и од четрдесетих година 20. века поста- 
ју познати као проносиоци типичног америчког тона. Taj 
препознатљиви бриљантни звук зачињен мужевним сањари- 
јама и отменим држањем које никад не пада у претерани ин- 
телектуализам, у пијанизму усвајају (или своје раније европ- 
ске погледе томе прилагођавају) Артур Рубинштајн, Рудолф 
Серкин, Владимир Хоровиц, Роберт Казадези и многи други 
пијанисти; у виолинизму Натан Милштајн, Исак Штерн, Зи
но Франческати, Алфред Буш и још десетана великих виоли- 
ниста; у виолончелизму пре свих Грегор Пјатигорски. Сви 
они постају промотери тог готово илуминираног свирања 
к oje je на квалитативно виши степей подигло све дотадашње 
европско међуратно музичко искуство.

Но, вратимо се оркестрима и диригентима. Над свим сјај- 
ним оркестрима Америке тога доба, ипак je стајао NBC Сим- 
фонијски оркестар зато што je на његовом челу био легендар- 
ни Артуро Тосканини (1937-54). Тосканини je био несумњи- 
ви краљ америчких сцена. Остао je то до краја особен, горд и 
ташт маестро. Тосканини je знао за свој посебан положај и па- 
жљиво неговао харизму која raje пратила као сенка. А није да
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све то није било не једном доказано на концертима. Тоскани
ни je са својим музичарима снимио сав класични симфонијски 
репертоар. Од Бетовена до француских модерниста. И све што 
je забележено остало je снажно обојено јединственим Тоска- 
нинијевим музичким мислима. Схватати музицирање налик 
клесарском послу, сматрати да je музика камеи у који се уре- 
зује траг за вечност, гледати на опусе као на сврховите космо
се који морају показати своју супериорну уређеност - све то 
од Тосканинија и његових музичара начинило je мит, и више 
од тога.

Парадоксално, златно доба америчких оркестара окон- 
чава се у часу кад први диригенти стају пред стерео-микро
фоне. Многи од хероја из четрдесетих и педесетих снимили 
су неколико или чак десетине LP плоча, али златни звук по- 
чео je да нестаје већ почетком шездесетих. Овоме je узрок 
била смрт несумњивих вођа епохе. Артуро Тосканини умире 
1957, Бруно Валтер 1962, Фриц Рајнер 1963, a Џорџ Сел 
1970. године. Многи млађи стају на подијуме најславнијих 
америчких оркестара и многи од њих одиста покушавају да 
наставе златно време. На руку им иду и устаљене навике му
зичара и нове могућности телевизије и верних носача „про- 
сторног бележења” звука. Леонард Бернштајн наслеђује кор
мило Њујоршке филхармоније (1958-70). Филхармонија из 
Лос Анђелеса бира младог Индуса Зубина Мехту за свог во- 
ђу (1962-78), Филаделфијски оркестар Рикарда Мутила 
(1980—92), Минесота оркестар Станислава Скровачевског 
(1960-79), Бостонски оркестар првог славног Јапанца међу 
вођима оркестра Сеђија Озаву (1963-68) - али нови дири
генти имају другачији однос са музичарима и златни тон 
остаје сан из прошлих времена.

У новом времену они не желе да се према музичарима оп- 
ходе као према музичким робовима. Вођи оркестра сада са њи- 
ма разговарају и према њиховим склоностима граде и своје по- 
гледе. Сасвим другачије било je у златно доба, кад су деспоти- 
jy шефова оркестара подразумевали чак они који су били њене 
жртве. Остала je зато славна једна анегдота о Фрицу Рајнеру и 
она као да je остала именитељ читаве епохе. На j одном од по- 
следњих снимака Рајнер je дириговао Штраусову поему Тако 
je говорив Заратустра, a j ед ан од тонских техничара, не усу- 
ђујући се да се обрати маестру, шапнуо je госпођи Рајнер: „Не
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чини ли вам се да je свирање мало зашећерено”. Госпођа Рај- 
нер окренула се ка мужу и одмах гласно рекла: „Фрици, душо, 
није ли ти ово мало verzukem (зашећерено)?” A маестро се ни- 
je ни окренуо. Рекао je само једно одсечно: „Nein” („Није”).

Политика, Културни додатак, септембар 2004.
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БОЛЕСНИ КОСМОС ДИВНИХ ИДЕЈА
Густав Малер, један век касније

„Густав Малер био je телесни и умни болесник”, „то што 
je он створио, могло се родити једино у болесној глави једног 
Семите”, „његове симфоније једна су психолошки оптерећена 
гротеска” - ово су само неке од оцена музичке критике које су 
за живота пратиле несрећно стваралаштво највећег симфони- 
чара 20. века.

Право je чудо да je Малер уопште успео да стигне до слу- 
шалаца. Не толико због оваквих оптужујућих оцена, колико 
због склоности самог композитора. Чак ни Брамсове симфони- 
је, које се могу окарактерисати као експресивне и са становишта 
мелодике чак апстрактне, нису нисане за друге до за слушалач- 
ке уши. Са Густавом Малером чини се да je другачији случај. 
Упркос огоромној популарности које данас уживају, чини се да 
су 1911, са смрћу самог композитора, ове симфоније изгубиле 
свог јединог и правок слушаоца. И одиста, никада ваљда у исто
рики музике није постојало тако обимно, толико разуђено и за- 
мршено дело које je, попут болесног космоса дивних музичких 
ид ej а, у суштини певало и играло j едино за свог творца. Малер 
je, познато je из писама његове жене Алме, био тежак и затво
рен човек. Зарана je почео да побољева, те му се напорни живот 
диригента, са сталним путовањима бродовима између Европе и 
Америке, још као младићу учинио претешким.

Будући највећи међу симфоничарима прошлог столећа 
компонован je зато само у жарким месецима када се повлачио 
у свој летњиковац у Мајерингу. У то време диригенти су има- 
ли мало времена за себе у јулу и августу, а нису као данас и у 
летње време тостовали на фестивалима. Малер je тако компо- 
новао одиста окружен природом. Повлачио би се с краја јуна
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на село и дружећи се само с породицом, тамо остајао до касних 
августовских дана. Све што не би успевао да доврши до краја 
лета, морало je да чека наредно, j ер током сезоне презапосле- 
ни маестро Малер није налазио ни времена, ни довољно нера- 
ва за стварање. Али, када би дошло лето, и кад би га „зрикав- 
ци позвали у свој рај” (Малеров израз), композитор се без изу- 
зетка одазивао том позиву. Свуд око њега биле су немачке шу
ме, знатно гушће него данас, и пропланци под травом. Није 
стога чудно да су Малерова дела, чак и кад се имају у виду би- 
зарна оркестрација и у основи траги-комичне идеје које je са- 
општавао, пре свега пасторална, одушевљена старим немач- 
ким причама у којима добре ловце до вечног починка испраћа- 
ју све животиње.

Како je у једној стваралачкој глави могло доћи до сусре- 
та тако невиних побуда и често бизарне разраде таквих ид ej а, 
питање je на које би одговор одиста могли да дају само психо- 
аналитичари Малеровог доба. Но, како данас нисмо у могућ- 
ности да једног генијалног композитора полегнемо на терапе- 
утски кауч, смемо утврдити следеће: до тог необичног споја 
дошло je због злехудих утицаја двадесетог века који je ствара- 
оца окруживао. Малер, найме, компонује након времена које 
je у Аустрији и у остатку средње Европе било познато као 
„крај столећа”, односно „Fin de siede”. Kpaj столећа у нео je у 
размишљања и стваралаштво последњих деветнаестовеков- 
них уметника немир и слутњу да се „дивна епоха” приближа- 
ва крају. Нови, 20. век оцењиван je као резервоар зала која са
мо чекају да се ослободе, попут пошасти из Пандорине кути- 
je. Касније ће се показати да су слутње биле више него оправ- 
дане, те није чудно што се и Густав Малер осећао слично. Чи
нило му се да живи у неком времену након епохе, после исто-
рије, када се стваралаштву више не види jačan пут, ни преци- 
зна уметничка сврха. Оно: „Fin de siede”, код Густава Малера 
као да се зато преобраћа у „Fin du monde”, „крај света”, па и у 
„Fin de tout”, „крај свега’.

Компонујући, дакле, као напуштен, себи препуштен, он 
комбинује буколичке побуде и често застрашујуће и обесне 
разраде. Не очитује се то само у тамној тематској комплико- 
ваности и загаситој хармонској инвентивности, већ пре свега 
у обимности композиторових ид ej а. Малерове симфоније - 
све тамо до незавршене Десете, од које je остао само Адађо -
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по дужини се наслањају на Бетовенову Девету симфонију. 
Трају по сат, па и дуже, а у оркестрацију укључују безмало све 
познате инструменте, гласове солиста и по неколико хорова. 
А да ли то мајстор чини зато што жели да буде компликован? 
Не, чини се данас да je то пре одраз једног племенитог ра- 
стројства. Нема у Малерово време више спасоносног акаде
мизма, нема ни романтизма. Гетеове и Шилерове идеје о брат
ству народа и уметника који их предводе, већ три деценије су 
мртве.

Један Јеврејин на почетку столећа стога треба да седи, 
начуљен, и све своје страхове и подозрења повери комплико- 
ваном свету, том унутрашњем космосу који се уздиже и пада, 
чио je и побољева, баш као стварно Малерово тело. Мајсторо- 
ве симфоније зато нису могле бити једноставније, а реакције 
публике нису могле бити другачије. Од 19. новембра 1900, ка- 
да се у Бечу праизводи Прва симфонија Титан, број о них ко- 
ји га за живота оспоравају забрињавајуће расте. Малер није 
чак ни елитистички композитор, он није ни „enfant terrible”, 
он je једноставно неприхватљив и има се одбацити и занема- 
рити. Kao диригент, овај музички луталица постиже успех за 
успехом, као композитор наилази на противљење самих орке- 
старских музичара који његове симфоније треба да свирају.

Већ у Бечу, последње године 19. века, јасно je куда ће 
ићи рецепција Малерових дела. Музичари налазе да je Прва 
симфонија прекомпликована и, што je још више забрињава- 
јуће, презасићена чудноватим, скоро свирепим емоцијама. 
Након премијере напуштају подијум пре него што je компо
зитор успео да се врати на сцену. Сам стваралац у вези с 
овим делом je записао: „Moja потреба да изразим властита 
осећања у музици, у овој симфонији почињу тек тамо где се 
мистериозна осећања преносе преко капије која води у ’дру
ги свет’, свет који не раздваја збивања кроз време и про
стор.” Личи ово на неки предговор за ново поглавље физике, 
које се Ајнштајновим испитивањима баш у то време отвара. 
Преведене на језик музичке сврховитости, ове речи желе да 
кажу да ће се Прва симфонија одвијати и временски, али и 
просторно. Тако ће остати до краја опуса овог симфоничара, 
али та „просторност” неће се базирати на лажној нарацији 
(замени за речи) до које музика ни до данас није стигла; про
сторност неће бити ослоњена ни на програмске циљеве му-
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зике (заменама за причу), већ ће се остваривати нечим што 
би се данас звало смештањем у виртуелном простору.

Како то изгледа у Првој симфонији? Малерови инстру- 
менти не свирају ни јако ни слабо, ни брзо ни споро, као што 
je то раније био случај, они имају музицирати: „притушено”, 
„светло”, „са позивањем на игру”, „са призивањем историје”, 
„у стилу уличних свирача”, „као да зову на починак”. Део 
ових ознака изашле су испод Малеровог пера, један број њих 
допунио je Малеров асистент и први пропагатор његове музи- 
ке у Америци, диригент Бруно Валтер.

Прва симфонија Титан (компонована 1884-1888, реви- 
дирана 1896. године) има почети тако да се учини да са отво- 
ра рогова пролећу јутарње птице, а са гудала руди праскозор- 
је! Теме које се после отварања таквог првог става развијају, 
подсећају на природу која се буди у својој лепоти, али и опа
сности коју крије. Други став, скерцо, отменог je характера, 
али у игру на коју позива као да се укључују престарели учи- 
тељи плеса, који са понеким застајкивањем срца отпочињу по- 
следњи заносни окрет. Трећи став ове симфоније, који носи 
Малерову ознаку Свечано, али строго посмртни je марш, или 
прецизније мала збирка посмртних маршева од којих се неки 
одвијају јасним маршевским кораком, док су други склоњени 
ламент над церебралним умирањем биљака и трава које неста- 
ју с овог света без ропца и последњег крика. Финале je, нарав- 
но, малеровско. Композитор делимично понавља мелодије пр
вог става, а његову природу (под ознаком Силовито) сад по- 
тресају олује и распрскавање муња. Више je то од Бетовенове 
олује из Пасторалне симфоније. Малер нотама прави праву 
филмску непогоду и потресе свог музичког света.

Можда je управо та сугестивност натерала бечке музича- 
ре да Малеру те 1900. окрену леђа већ приликом праизвођења 
Прве симфоније. Но, стваралац није одустао. Следеће три Ма- 
лерове симфоније, Друга, Трећа и Четврта, познатије су под 
заједничким називом симфоније Чаробни рог (Wunderhorn 
Symphonies), jep су засноване на циклусу песама Дечаков ча
робни рог. У свакој од три симфоније Малер je за врхунац му- 
зицирања користио по j ед ну песму из овог циклуса. Друга 
симфонија позната je под називом Успење {Auferstehung 
Symphonie, компонована 1888-94, ревидирана 1903. године) и 
развија се под слоганом: „Зашто си живео, зашто си патио?
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Није ли то била само огромна и застрашујућа шала?” Ова сим- 
фонија химна je човеку као карици између нељудске природе 
и Бога. Први став доноси човека у укупном његовом обличју, 
Други je носталгичан и горак. Трећи став je препун болних не- 
доумица, док Финале доводи Малеровог човека до последњег 
суда, васкрсења и вечне љубави. Оно што je пошло за руком 
човеку из Друге симфоније, биће само недостижан сан за оног 
из Пете, али до ове симфоније Малер ће морати још два пута 
да оде у летњиковац у Мајерингу. А до тада, у концертним 
дворанама, чекају га још многа искушења.

После праизвођења Треће симфоније (1893-96, ревиди- 
рана 1906. године), j ед ан локални критичар написао je да Ма
лер заслужује неколико година у самици. Од тада па до данас 
ова симфонија, посвећена Пану, доживљава се формално не- 
сређена и са мноштвом ставова, свакако преобимна. Има шест 
ставова означених Малеровим називима на немачком. У пре
воду на српски гласе: Лето наступа, Шта ми говори ливад- 
ско цвеће, Шта ми причају шумске живопіинье, Шта ми го
вори Hoh, Шта ми казују јутарња звона, и најзад шести, Шта 
ми говори љубав. Ипак, називи су само путокази на суром про
планку сеоских музичких стазица, где слушалац никад није 
сигуран да je кренуо са слушањем на добар начин. Сама сим- 
фонија тријумф je путеног, ирационалног, непредвидивог и 
још једном - прекомерног. Траје и по сат и петнаест минута и 
слушаоци (чак и окорели малеријанци) по изласку са концер
та на којем се изводи по правилу су уморни.

Четврта симфонија (1899-1900, ревидирана 1910. годи
не), међутим, нешто je најинтимније и најмилије што je Малер 
компоновао. Ова симфонија последња je у низу раних симфо- 
нија на мотиве песама из Дечаковог чаробногрога. Ако се зна 
да je Малер своје симфоније називао „моје ћерке” и „моје де- 
војке”, онда се чини да je Четврта у Ге-дуру најмлађа, најлеп- 
ша и најумиљатија међу Малеровим кћерима. Пева она о де- 
тињству, младости, о 19. веку кад се нису слутили свирели зу- 
би новог века. Тражи не толико велики оркестар, али врло 
спремне музичаре, јep сви имају свирати, како je Малер казао, 
„попут уличних музиканата”, то j ест као да je оркестар сачи- 
њен од близу стотину солиста. Мајкл Кенеди, писац књиге 
Малер каже да je ово симфонија без препознатољивог Мале
ровог климакса. Па ипак, Кенеди заборавља велико финале
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обимног Адађа, кад се над слушаоцима „отвара музичко не
бо”. Остало иде следом сећања и интимних мисли.

Први став отпочиње познатим имитирањем прапораца са 
сеоских саоница. Музика која затим следи као да дочарава сва 
изненађења која могу да виде дечное очи. Међу н-има, ту негде 
на отворима рогова, као да je и дечја смрт, j ер су у Малерово 
време деца много чешће умирала него данас. Ни другом ставу 
- за који je музиколог Кардус тврдио да га подсећа на бацање 
сенки свеће по зидовима дечије собе - не недостаје зрнце језе. 
Соло виолина, по Малеру, оличава „пријатеља Хајна” који je, 
према причама, водио децу у вечност. Трећи став, један од нај- 
обимнијих Адађа које je Малер написао, јесте слика дечијег 
раја. To je огромни партенон у којем се смењују нежне и зано- 
сне слике лепе као невине дечије очи. На самом крају овог ста
ва, који у неким тумачењима траје и до двадесет минута, отва
ра се небо. Малерова симфонијска деца тад, у спектакуларним 
музичким бојама могу да угледају самог Бога. Финале ове не
жне симфоније, у којој Малерови демони ипак имају допуст, 
поверено je мецосопрану и сплету дечијих песама, уз нову зво- 
њаву прапораца.

Следеће три Малерове симфоније називају се Рикерт 
симфонијама, према песмама Фридриха Рикерта (1788-1886) 
које je Малер читао с краја 19. века у свом летњиковцу. Све 
три Рикерт симфоније су инструменталне, али њихова миса- 
она компликованост није стога мања, те се ова дела по духу 
испреплетаног саопштавања теза и антитеза пореде са послед- 
њим Бетовеновим квартетима. Пета симфонија у цис-молу 
(1901/2) вероватно je најпопуларнија Малерова симфонија. 
Разлог за ово свакако je Адађето, круна Малерове мелодио- 
зности и његове специфичне инсценације. Читава Пета сим- 
фонија могла би добити назив Судбинска. Никада се Малеров 
симфонијски херој није толико ухватио у коштац са силама 
немерљивим као у овој симфонији. Дело почиње Бетовеновим 
судбинским пасажом: „та-та-та-тааа”, али одсвираним нагоре. 
Наставља се борбом у првом ставу, олујним сукобом у другом 
ставу (под ознаком Силовито, веома плаховито), и кратким 
смирењем, са незаборавним дијалогом пицикато гудача и фа
гота у Трећем ставу. Потом на сцену ступа Адађето. Страни
це и странице написане су о овој музици у такту шест осмина. 
Шта je од тога тачно? Тачно je све што слушалац oceha. Слу-
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шалац који пише ове редове осећа Адађето као химну малом 
човеку, који у часу смрти, иако неважан у космичкој игри, по- 
стај ej едини херој свог трошног живота. После Адађета следи 
велика фуга и крај овог грандиозног дела.

О Шестој симфонији (1903/4, ревидирана 1906. године) 
на овом месту укратко. По тону Првог става, али и Другог, 
Шеста симфонија пре би се могла назвати В oj ничком него 
Трагичном. Чак и за Малера велика употреба добоша у Првом 
ставу и моторика корачница подсећа на вијорење војничких 
застава и омамљиве часове патриотских регрутација за Први 
светски рат који ће се заметнути мало након мајсторове смр
ти. Остала два става (Скерцо и Анданте) ове ломало круте, 
али никад оштре симфоније представљају нове погледе на 
старе „Рикерт” преокупације, док се Финале може означити 
као важно, j ер се у њему налази много од мотива и инсцена- 
ција будуће филмске музике која ће у Америци, добро инспи- 
рисана и Малеровим нотама, настати тек четрдесет година ка- 
сније. Мајкл Кенеди, писац књиге Малер каже да je то стога 
што у Финалу мелодија и њена хармонска супстанца као да су 
настајале одједном и изгледају нераздвојне.

Седма симфонија (1904/5) чак и у време општег прихва- 
тан-а свих Малерових симфонијских дела, остала je најмање 
схваћена и чак je и дугогодишњи ветерани међу малеријанци- 
ма сматрају неуспелом. Ипак, пре ће бити да je ова симфони- 
ја ћудљива него неуспела. И она je путена на начин на који je 
то била Трећа симфонија, само што Седма није инспирисана 
„веселом наукой” и Паном, већ ноћним приказима и ноктур- 
налним сликама.

Осма симфонија (1906) знана као Симфонија хшьада мо- 
жда није најкомпликованије, али je свакако најграндиозније 
Малерово дело. Упркос огромном апарату, вештим малеријан- 
цима међу диригентима није тешко да ово дело прочитају као 
проширени ораторијум, те да једноставно иду од теме до теме, 
као да je реч о некој великој миси. Ни ово дело није остало по- 
штеђено критичарских цинизама. Дан након премијере, у беч- 
кој штампи осванула je карикатура на којој се види Малер ка- 
ко се, рашчупане косе, хвата за главу. Под карикатуром je ста- 
јало: „Боже мој, заборавио сам мотор-хорну. Сада ћу морали да 
напишем нову симфонију.” Можда je извођачки апарат Осме 
симфоније у своје време био одраз нарцисоидности аутора.
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Осим очекиваних инструмената, Малер тражи и цимбало, ман
долину, звона, челесту, гонг, хармонијум и оргуље. Прве слу- 
шаоце то мора да je запањило. Ипак, данас Осма симфонија 
остаје темељем касног Малеровог стваралаштва, прва права 
хорска симфонија и прво дело с којим je Малер остварио пра- 
ви успех за живота, диригујући ову симфонију у Америци.

Девета симфонија (1908/9) последње je Малерово довр- 
іпено дело. Ha ову симфонију стављена je тачка нешто више 
од годину дана пред ствараочеву смрт. И последња симфони- 
ja je инструменталка. Има назнака да je у Десетој симфонији 
Малер мислио да се врати људском гласу, али у овој Деветој 
није. Симфонија отпочиње смиреним ламентом, са понеком 
експресивном карикираношћу нотног записа. Други став у 
стилу сеоске игре по карактеру и инструментализацији нали- 
кује Другом ставу Прве симфоније, само што овде чујемо Ма
лера који je, иако болестан, парадоксално, далеко духовитији. 
Плес, као и у Првој симфонији, плешу стари играчи, само што 
ови у Деветој симфонији мисле да су још млади и тек понеки 
грашак зноја no слепоочницама одаје им године. Трећи став 
носи назив Рондо, Бурлеска и додатну ознаку Врло пркосно. 
Коме то пркоси болесни Малер? Животу, сигурно не. Мајсто- 
ру je какой десетогодишіье борбе било доста и публике, и 
оних пакосних критичара. Он je ионако компоновао за себе 
самог. Пре he зато бити да je ова ознака конвенционалне, но 
биографске природе.

Рондо треба зато да прође брзо, да би слушаоци колико- 
-толико одморни стигли до Адађа. Па ипак, тај славни послед- 
ши став последње Малерове симфоније обично почиње на ше- 
здесстом минуту дела и траје још читавих двадесет минута! 
Оном ко je навикао на слушање Малера, ово неііе тешко па
сти, поготову што се око овог Ад ah а исплело не мањс прича, 
него око сличног става који окончава Шесту симфонију Петра 
Чајковског. Чајковски на концу своје последње симфоније пи- 
ше ознаку става као Adagio Lamentoso, Спокојни Адађо, а Ма
лер пише j едино Ад ah о и додаје упутство на немачком: Врло 
лагано и још уздржаније. Тиме као да указује на то да je у 
питању Adagio Mortuario, Мртвачки Адађо. Ово je став посве- 
ћен онима који су већ мртви, живим а отписанима и онима 
што су изгубили сваку наду да њихово „вјерују” може тријум- 
фовати. Име свих таквих уморних и на смрт болесних je за-
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право: Густав Малер. То што композитор пише без сумње je 
трагично. То није Adagio Funebre, Посмртни адађо, то je 
историја мртвих налик Пандуровићевим Посмртним почасти- 
ма, или Дисовој песми „Можда спава” у нас.

И тако се стигло до краја: за све осим за композитора 
трагично и изненадно. Малер je издахнуо у четрдесет првој 
години. Имао je тачно онолико година колико има писац ових 
редова док пише текст о њему. Компоновао je до последњег 
дана и надао се још j одном лету у Мајерингу, месташцу које 
je породило толика његова грандиозна дела. Ад ah о из недо- 
вршене Десете симфоније (1910) остао je, међутим, последње 
дело, а за композитором, као за сваким енциклопедистом, 
остало je мноштво недовршених планова. Мсђу њима и нацр- 
ти за Десету симфонију, као и нове преправке за Четврту, 
Седму и Осму симфонију.

Међутим, време je стало 22. маја 1911. Један аустријски 
Јеврејин отишао je у заборав. Заборав Густава Малера није 
био налик забораву музике Баха, или Шуберта. Била je то пот- 
пуна и коначана амнезија читаве композиторове околине. 
Свима je ваљда лакнуло кад je Малер умро: публици, оним 
бечким оркестарским музичарима, критики која je добро нао- 
штрила своја пера на несрећном композитору чак, чини се, и 
жени Алми која се, недуго пошто je послала удовица, преуда
ла за Баллера Гропијуса, чувеног архилекту. Но, да би бар по 
нечему наликовао лилералури, живот je иза Густава Малера 
оставио j ед ног младића. Младић je био његов асистент и пре- 
писивач нота. Звао се Бруно Балтер.

Управо Бруно Балтер, двадесет година након менторове 
смрти, постаће славни диригент у Америци. Водиће најбоље 
саставе новог континента, Колумбијски оркестар и Њујоршку 
филхармонију. Током двадесетих, па потом у време велике 
кризе, касних тридесетих година 20. века, упорно ће покуша- 
вати да врали понеко Малерово дело на подијуме: ако не це
ло, макар само Ад ah ело из Пеле симфоније или Адађо из Де- 
веле. У почелку узалудни напори на које га нико није гонио, 
даће плодове лек после Другог светског рала. И одједном, све 
be се променили. Прокажена музичка гусеница, развиііе крила 
као најдивнији и најређи симфонијски лептир. Малера напре- 
чац прихватају и ослали најбољи диригенли Америке, пре 
свих Димитри Милропулос, Балтеров наследник у Њујорку.
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Када Малерова музика најзад добија довољно кисеоника да je 
не угуши заборав, мајсторова музика постаје утицајна преко 
сваког очекивања. Драматика и Малерова инсценација поста- 
ју, уз Рахмањиновљев патос и моторику, основом филмске хо- 
ливудске музике и тако ствари у филму, кад je реч о музичким 
матрицама, стоје до данас.

А Малер? Малер све то није доживео. Ни славу. Ни пра
во признање. Чак ни спокој. Можда je бол>е што није доживео 
Први светски рат. Morao je поживети чак до Другог и тада 
имати седамдесет девет година. Али, није. Његова музика је- 
сте и зато она, уместо свог творца, данас отвара треће Мале- 
рово столеће.

Повеља, децембар 2004.
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СЕЗОНА 1997/1998

ДРАЖЕСНО ПОГРЕШНИ ТОНОВИ
Андреј Гаврилов, клавир

После наступа Француског националист састава и дири- 
гента Шарла Дитуа на отварању 29. БЕМУС-а, музицирањем 
Андреја Гаврилова стигло се у другој недељи Фестивала до 
још једног великог гостовања на овогодишњим музичким све- 
чаностима. И није се узалуд очекивао овај концерт с нестрп- 
љењем. Баш супротно наградама којима je окруњен и несум- 
њивим успехом у солистичкој кариј ери, пијанистички наступ 
Андреја Гаврилова и даље je неформалан, негде на средокра- 
ћи наступа Глена Гулда и Фридриха Гулде. Музицирање овог 
Руса показује да захтев за хладним и стерилним савршен- 
ством, императив свирања на крају двадесетог века, још није 
убио ватру и, што не казати, романтизам у свима.

Као некад на солистичким концертима Григорија Соко
лова и Михаила Плетњова, оног Плетњова од пре десет и ви- 
ше година, и синоћ су се могле чути огромне пијанистичке ма- 
се с много ефектне педализације, силовити форте узлети који 
су на озбиљну пробу стављали нетом купљен концертин 
„стенвеј”, али и суптилна, рекло би се срамежљива смирења и 
прави лиризам. Све то потпуно се уклапа у опис руског сви- 
рања каквим смо га знали до пре неколико година, свирања 
које су за љубав ефсмерних критичарских наклоности данас 
већ делом или у потпуности напустили пијанисти Евгениј Ки
син, Станислав Бушин и многи други пијанисти некадашшег 
СССР-а.

Зато je onaj део сале где седе прави посетиоци био оду- 
шевљен, стога je господин Гаврилов и одсвирао два биса, што 
je посетиоце довело до одушевљења какво се ретко виђа. Али, 
да кажем нешто и у име бојазни оног машет, професионално
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скептичног дела. Да, било je у овом ватромету музичке коло- 
ристике, нек се и то напише, мноштво погрешних тонова, али 
уз горњи опис и то иде као нужни и показало се и синоћ, увек 
шармантни додатак. Неки ће пијанисти Гаврилову замерили 
недовољну стилску профилисаност у свирању жанровски вео- 
ма разуђених композиција. Приметиће се можда да je са 
истим тушеом и истом уметничком мишљу одсвирао и Вари- 
јације у це-молу Лудвига ван Бетовена, и Лей тире Роберта 
Шумана, Прелиде Александра Скријабина и све четири Бала- 
де Фредерика Шопена, но тешко he моћи да се оспори да je 
уметник искрено приказао заправо себе, без потребе да пози- 
ра. Није било жеље за оним што je Рубинштајн не једном на- 
звао „подгрејаном супом”, нити намере да се с минималним 
менталним трошењем постигне максималан пијанистички 
ефекат.

Зато се ваљда маестро Гаврилов на подијуму држао она- 
ко дражесно опуштено, прилазио и устајао од клавира као да 
смо на џез концерту а не концерту класичне музике. Стога je 
добио велики аплауз и повике „браво”, те се можемо надати 
да ћемо га у будућности можда још неки пут чути у нашој сре- 
дини, j ер не треба сметнути с ума, величине попут Гаврилова 
могу опростити хладноћу немачким или француским слушао- 
цима, али у Београд се враћају само уколико им у сећању оста
не реакција публике.

На крају неколико опаски о ономе што није било написа
но у програму и маше се зна у нашем кутку света. Ко потпи- 
ше за кућу Дојче грамофон, не може то учинити када му je ка
рьера у паду, већ супротно. Ова немачка дискографска кућа, 
то je знано свима којима су познате прилике у дискографији, 
навикла je да узима - у последњс време чак и преузима, или 
одузима од других оне најбољс. Да je то и са пијанистом Ан- 
дрејом Гавриловим случај, в иди се и по томе што je он први 
уметник који je 1993. године опробао нову технику побољша- 
ног дигиталног снимаша, знану под ознаком 4D и тако на нај- 
бољи начин наставио традицију руске пијанистичке школе, 
j ер су, да подсетим и на то, над црно-белом клавијатуром 
Емила Гиљелса у Дојче грамофону пре петнаест година први 
пут укључени инструмента за дигитално бележење тона 3D.

Радио Београд, Други програм, 29. БЕМУ С, октобар 1997.
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ЉУДСКОСТ И ПРАВЕ ЕМОЦИЈЕ
Јован Колунција, виолина 
Hada Колунџија, клавир

Да се иза ласкаве биографије, испуњене бројним насту- 
пима и сарадњом са славним музичарима, крије вишегоди- 
шња драма уметника, потврдило je и синоћно свирање Јована 
Колунџије у не тако пуној сали Коларчеве задужбине. Наступ 
некадашњег миљеника београдске публике, чији се сваки ко- 
рак пре десет или више година пратио помно и са знатиже- 
љом, још једном je, найме, лично на стару плочу. Топао тон по 
угледу на некадашњег учитеља Хенрика Шеринга, широк и 
данас потпуно неприхватљив вибрато, схватање музике у ве
ликим и романтичним динамичким распонима - све то неког 
je могло подсетити на оне дивне дане када су виолину држали 
у рукама Жак Тибо, Зино Франческати, или Артур Гримио.

Само, ово данас није оно време. Колико пре петнаест дана 
на концерту Гидона Кремера могли смо чуги шта се цени данас: 
концертна ароганција, сув и прецизан тон, вибрато сведен на нај- 
мању меру, готово одстрањен, динамичка колебања невелика и 
хладно прорачуната. Јован Колунџија није такав виолиниста. 
После многих лутања и несумњивих разочарања, данас се овај, 
готово педесетогодишњак, изгледа измирио са судбином. Схва- 
тио je да његовој сладуњавој виолини нису отворена врата најве- 
ћих дворана света, да се његов тон неће чути на компакт-диско- 
вима водећих дискографских кућа - и засвирао боље него икад.

Моцарт, Ветовен, Вијењавски, Крајслер и као круна Ци
ганеке мелодије Пабла де Сарасатеа - све je синоћ звучало та
ко узбудљиво, тако носталгично да je слушалац макар на тре- 
нутак морао себи поставити оно типично питање лудака: ко je 
у праву Јован Колунџија или читав свет?
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Било je - то je већ досадно спомињати - и синоћ шкрипу- 
тавих тонова виолине коју je израдио Петрус Гварнериус, а на 
концерту ју je у рукама држао Јован Колунџија. Музичке гра- 
ђевине Бетовенове обимне четвороставачне виолинске сонате 
у це-молу су се њихале и опасно нагињале час на једну, час на 
другу страну, и да није било метрономски тачне и неумољиво 
поуздане Наде Колунџије за клавиром, можда би се и сруши- 
ле. Чуле су се, међутим, нежности, било je људскости и правих 
емоција.

Концерт je завршен. Јован Колунџија ће можда већ сутра 
на неку нову турнеју: у Кину, Индију, Тајланд, Чиле или Ко- 
старику. Следеће године навршиће педесет година живота, 
међутим и истек столећа je близу а са њим и неминовна сме
на уметничких назора. Ако се у двадесет првом веку изнова 
заволе старинске и романтичне виолине, могло би се догоди- 
ти да се каријера господина Колунџије оконча и тријумфално, 
j ер упорно се чини да њему не недостаје било шта осим само- 
поуздања и праве подршке.

Радио Београд, Други програм, октобар 1997.
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БРАМС И ЖЕНСКИ БИЦЕПСИ
Рита Кинка, клавир

Београдска филхармонија, Мајкл Лаус

Ризикујући да ме нападну припаднице женских кружока 
и секција, казаћу и овог пута јасно: неки клавирски концерта 
једноставно нису за женске бицепсе. Такав je први Брамсов 
концерт у де-молу, такав je и други у Бе-дуру, који смо слуша
ли у извођењу пијанисткиње Рите Кинке. И не вреди у там 
случајевима музички рафинман и пијанистички лиризам који 
je госпођа Кинка у ранијим наступима већ небројено пута по
казала. Све се напослетку сведе на доказивање снаге, а „кон- 
траиндикације” оваквог „предозирања” пијанистичког волу- 
мена дају се лако наслутити: преспора темпа, претерана упо- 
треба педала, фразирање оптерећено, диктирано готово пер
манентно прегласним свирањем.

У случају музике Јоханеса Брамса, постоји још један им
ператив на који пијанисткиња Рита Кинка у оваквим услови- 
ма свирања није могла да одговори. Ако први Брамсов кон
церт призива обрасце симфоније са употребом клавира, онај 
други, то се лако да показати, иде за линијама камерних фор- 
ми. Пажљивим слушањем Брамсовог концерта у Бе-дуру није 
тешко приметати обрасце клавирских квартета и квинтета, па 
чак и Брамсу увек тако драгих, гудачких секстета. Јасно je да 
пијанисткиња која откида огромне пијанистичке комаде и раз- 
вија велику али махом неконтролисану пијанистичку снагу, 
није у стању да дочара тај камерно-симфонијски тон и стога je 
Кинкино тумачење Брамсовог Бе-дур концерта нужно делова- 
ло неутемељено и артифицзуелно.

Пошто се у првом делу оваквом виђењу Брамса придру- 
жио и Мајкл Лаус, диригент са Малте, и пратио Риту Кинку
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тромим и незаинтсресованим низањем „брамсовских слика”, 
тек у другом делу могли смо да откријемо његово право лице. 
После паузе, у Шестој, Патетично] симфонији, маестро Лаус 
представио се као уметник који очигледно дуго и предано сту- 
дира партитуру Чајковског. Јесте да je у његовом тумачењу 
Патетичне симфоније било претеране, безмало рускс упо- 
требе тимпана, великог бубња и лимених дувача, j сете да су 
тројица тромбониста и један тубиста постали хероји дела - 
али то увек „пали” код Чајковског. А београдска публика, по- 
знато je од раније, изнад света воли гласно свирање, које че- 
сто замењује са срчаним музициран>ем, па ни топао аплауз, 
после паузе пословично попразне сале Коларчеве задужбине, 
није изостао.

Радио Београд, Други програм, новембар 1 997.
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УМЕТНИК ПРЕД ПРАЗНОМ САЛОМ
Дејан Синадиновић, клавир

Није лако свирати пред полупразном салом, није лепо ка- 
да уметник који je прошле године навршио тридесет година - 
и налази се, дакле, у пуној снази - спреми и за j ед но вече од- 
свира две веома захтевне сонате, а излазећи на подијум у пу- 
блици примети махом позната лица пријатеља и колега. Но, 
не треба да се обесхрабри Дејан Синадиновић, j ер у нас се 
стално преламају „важнија питања”, па и нови преводи Данте- 
ове Божанствене комедије или Сабрана дела Виљема Шек
спира остају готово без икаквог публицитета.

Коме je данас до бе-мол сонате Фредерика Шопена и ха- 
-мол сонате Франца Листа; чак иако су по свему добро одсви- 
ране, с правим емоцијама, а никако тек са жељом да се уз ми- 
нимално ментално трошење постигне максималан пијани- 
стички ефекат. Дејан Синадиновић je млад уметник. Није сти- 
гао да сврати позорност на себе као „чудо од детета” (а то се 
овде необично цени), није доспео у жижу овдашњих музич- 
ких магната, нису му преко ноћи повераване улоге у великим 
догађајима поводом разних „стогодишњица” - зато и свира 
пред до пола пуном салом.

Али, желим у то да верујем, за право свирање никад 
није касно. Jep, Дејан Синадиновић уме да пева, он уме да 
направи атмосферу, као у Прелудијуму, Коралу и Фуги Се
зара Франка; он не тражи инспирацију прстерано често на 
плафону сале, не гестикулише и нема потребу да глуми. 
Стога су све композиције које je одсвирао и синоћ биле 
обојене правим идејама, поштеним тоном и пријатном му- 
жевношћу. Чула се ваљана техника, добра школа завршена 
код професора Арба Валдме и Елисо Вирсаладзе, оних 
истих педагога који су одгојили и Александра Мацара, али
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можда je свему недостајало тек нешто гламура. Вероватно 
се могло наслутити и зашто.

Треба и на овом месту казати, найме, да генерално гово- 
рећи постојс две врете пијаниста и музичара уопште: они ко- 
ји од почетка имају неке само њима знане идеје, па с година- 
ма покушавају с муком да уобличе технику која би то отпра- 
тила, и они други који се годинама истину постојаношћу ста
ва и сигурношћу музичких замисли. Ови први постижу брзе и 
метеорске каријере, али ови други, стасавајући деценијама, 
редовно оду даље. Као и Александар Сердар, и Дејан Синади- 
новић спада у ову другу трупу пијаниста и зато су шегов пра
вя савезник само - године. За то време ће постелено и неми- 
новно стасавати прави, а никако лажни поглед на свет.

Чућс се зато за коју годину под прстима Дејана Синади- 
новића још боље извођење Листове ха-мол сонате, мада би се 
већ и овом синоћњем једва имало шт а замерити. Нисам цепи- 
длака и не волим да нитам критике које броје погрешне тоно- 
ве, али ипак морам истаћи да у читавој бравурозној Листовој 
Сонати, која се толике деценије у 19. и 20. веку сматрала нсод- 
свирљивом, синоћ изгледа није било ниједног погрешног то
на. Колико се још пијаниста може похвалити да данас у Бсо- 
граду уме да учини нешто тако, а многи од ших би очас, коли
ко сутра, напунили Велику салу Коларчевс задужбине.

Радио Београд, Други програм, март 1998.
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ДОБРОТА УДРУЖЕНА СА ЛЕПОТОМ
Мишел Дебост, Ирена Графенауер, 

Кетлин Честин и Љубиша Јовановић, флауте

Када се на једном месту окупе троје врхунских флаути- 
ста света, са Љубишом Јовановићем који у овој средини годи- 
нама важи за једног од најпоузданијих и најбољих у свирању 
на овом инструменту - онда je то довољно да се овакав наступ 
оцени као догађај сезоне, барем кад je о овој врсти звука и 
овом инструменту реч. И запета, „фестивал” који су међусоб- 
ним надсвираван>ем остварили флаутисти Мишел Дебост, 
Ирена Графенауер, Кетлин Честин и Љубиша Јовановић на 
моменте je подсетио на надпевавање тројице тенора чија име
на није потребно ни спомињати и сличне гала-концерте који 
се по правилу организују у великим музичким центрима и о 
њима сазнајемо нешто слушајући компакт-дискове, или гле- 
дајући телевизију.

Наступало се ту утроје, као у Телемановом троструком 
концерту у Де-дуру, у дуу, у дражесном делу Франца Допле
ра и солистички у композицијама Моцарта, Гетрија и Хајдна. 
И шта ваља посебно истаћи? Наступили су флаутисти свих ге- 
нерација. Мишел Дебост и његова ученица Кетлин Честин. 
Љубиша Јовановић, који се усавршавао у Француској, али не 
у Дебостовој класи. И најзад, Ирена Графенауер, која се шко- 
ловала у Аустрији и Словенији и чији тон није плод такозва- 
не француске школе флауте.

По овоме што je казано, може се видети да je наступ че
тверо флаутиста увек био креативни разговор, а никако хлад
но и супериорно досвиравање на махом барокна сазвучја. Већ 
je наступ трија Дебост-Графенауер-Јовановић у Телемановом 
концерту у Де-дуру наговестио праву снагу пријатног музич-
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ког сучељавања и досвиравања, а потоњи наступи само су по- 
тврдили да je организованъ наступа четворо флаутиста био 
пун погодак. Jep, сви су овом специфичном флаутистичком 
компетицијом били мотивисани да пруже најбоље од себе.

И мада су сви, како рекох, били изванредни, чак и поста- 
рији господин Дебост коме je, ако je судити по неким одрсд- 
ницама из његове професионалне каријере, шездесет пета или 
која више - ипак и на овом месту тек реч више треба казати о 
свирању Ирене Графенауер, данас вероватно најбоље флауте 
света.

Необидна доброта, удружена с непосредношћу, пажљиво 
однегованом људскошћу и фантастичним виртуозитетом ка- 
рактерише свирање ове Словенке и данас, као и пре десет или 
петнаест година, када je све било другачије и сви смо били 
друкчији. У међувремену нама су се догодила многа горда по- 
сртагьа, а она je сачувала једноставност и осећајност, особине 
најважније за уметност извођаштва и уметност уопште. И да
нас je Ирена Графенауер миљеница београдске публике; и на 
крају овог наступа била je испраћена овацијама које су je, као 
и толико пута до сада готово изненадиле - мада нико више не 
зна зашто. Jep, звук њене флауте je јединствен: изнад школа, 
изнад могућих утицаја.

Шта казати о осталима? Љубиша Јовановић, који се очи- 
гледно пронашао у двострукој улози организатора и извођача, 
добро се снашао уз најбоље флаутисте света, потврђујући још 
једном да су нам флаутисти и дрвени дувачи такви да их се не 
би постидела ниједна сцена, нити иједан музички састав.

Г удачи Душан Сковран под управом маестра Шурева 
увежбани и сигурни - поуздан и никад наметљив амбијент за 
надсвиравање четири врхунске флауте света.

Радио Београд, Други програм, април 1998.
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ФИЛОЗОФ СА ПАЛИЦОМ
Џон Лил, клавир

Београдска филхармонија, Емил Табаков

Постоје само два начина да се изводи шеста симфонија 
Петра Чајковског Патетична. Један се ослања на корпус ду- 
вача и потцртава драматику и блиставе симфонијске боје; и 
други, који наглашавањем тона гудача, настоји да приближи 
мисаоност и све - никад до краја потврђене - програмске ка- 
рактеристике дела највећег руског симфоничара. Диригент 
Табаков одлучио се за ово друго виђење. С обзиром на рено
ме „филозофа с палицом”, који овог Бугарина у нашој средн
ий прати, готово да се друго није могло ни очекивати.

Но, упркос очигледно великом броју проба и залагању 
читаве Београдске филхармоније, чуле су се махом типичне 
одлике „филозофског свирања” Чајковског: спора темпа, на
пето акцентирање у тихим деоницама, истицање партова чела 
и контра-басова и неухватљиви - вероватно „судбински” - ме- 
цофорте дрвених дувача. Шта казати зато, до оцене коју сам о 
господину Табакову на овом месту споменуо неједном.

Овај маестро уме да одреди право место инструментал ним 
групама и до веде у склад и врио компликовано филхармониј- 
ско тело - све то чуло се и синоћ у пословично „глувој ’ Вели- 
кој конференцијској дворани Центра „Сава”. Ипак, овом дири- 
генту готово по правилу недостаје још ватре, делић правог за
носа и гипкости, па да се његове креације и свирање Београд
ске филхармоније номере за корак од рутинског. Ретко се овај 
помак чуо, а у делима руских класика готово никад. Интере- 
сантно je, међутим, да се по устаљеном схематизму о подели 
диригената на о не са истока односно запада, маестру Емилу Та
бакову у право дела руског репертоара све чешће поверавају.
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Тако се вероватно и дошло на идеју о организовању Ве
чери Чајковског, на чијем би се програму нашла дела вечито 
популарна у овој средний: Патетична симфонија и бе-мол 
Клавирски концерт истог аутора; тако се дошло до сарадње са 
пијанистом Џоном Лилом. Тек ово показало се добром одлу- 
ком. Jep, после по много чему млаког почетка, свирања које 
je, како рекох, било за музику Чајковског али и против ше, на
ступ, сада већ времешног Лила, некад првог победника кон
курса Чајковски са Запада, било je као из оних старих добрих 
времена: израз сигуран, фразирање једноставно, рекло би се 
природно, техника супериорна и самим тим ненаметљива. 
Џон Лил као да je и посетиоце у Београду желео да подсети на 
то како je и зашто пре више од четрдесет година освојио кон
курс Чајковски. А чиме другим до господским ставом и пра
вим трошењем емоција на сцени.

После бројних, махом мало успелих покушаја да се ино- 
вира музика Петра Чајковског, или да се као много која при- 
лагоди „новом времену” у коме се све приноси на олтар ком
пакт-диску, било je пријатно слушати господина Лила, који je 
и овај пут изашао на подијум „само да би свирао”. Јесте да je 
романтични Чајковски, онај Чајковски коме je допуштено да 
пева данас „аут” - али зар je пијаниста Лил због тога крив? 
Истина je да данас има покушаја да се чак и рихтеровска про- 
мишљања над славном бе-мол партитуром Концерта Чајков- 
ског доведу у питање - но зар би то једног победника конкур
са Чајковски из педесетих требало да занима? Свакако, не. И 
срећа je да je тако, jep у последње време славне партитуре на 
највећем су удару.

Фриволна публика и увек гладни менацери ултимативно 
захтевају нешто ново - као да се на уметност могу примени™ 
кривуше раста индустрије, или чак атлетике. Небројено пута и 
Први концерт за клавир Петра Чајковског жртвован je због 
тога, но срейа je да још постоје старински пијанисти који и да- 
ље личе на оне поуздане акустичке уређаје о којима су нам 
причали наши родители.

И Џон Лил један je од таквих. Он фразу схвата као уравно- 
тежен звук свих одсвираних тонова, а рубато као поштену 
позајмицу времена која се има вратити. Пошто стаже из вре
мена када се мислило за клавиром, господин Лил очински одва- 
ја важно од маше важног, као да васпитава често разбарушену
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партитуру Чајковског. Све ово чуло се и синоћ у Центру „Са
ва”, а само једна ствар стајала je на нуту потпуног ужитка. Тре
ба то и овог пута казати јасно. Најбољи „стенвеј” звучао je то- 
лико слабо, да се на моменте чинило да би и последњи добро 
наштимовани пијанино из музичке школе у Великој сали Ко- 
ларчеве задужбине проговарао боље. Прилика je то да се неки 
будући организатори уметничких концерата без озвучења у 
Центру „Сава”, замоле да два пута размисле о употреби ове 
сале, поготову кад посета не оправдава њено коришћење.

Радио Београд, Други програм, ма/ 1998.
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НЕИЗВЕСНО САЗРЕВАЊЕ
Марко Јосифовски, виолина, 

Истра Печвари, клавир

Пре готово века немачки филозоф Вилхелм Дилтај про- 
славио се тврдњом да духовно време не тече на нети начин 
као и физичко време, оно које меримо часовницима. Предло- 
жио je тада овај мислилац да се на облает духа не примењују 
методе физичких и природних наука уопште... Пало ми je ово 
на памет док сам синоћ у сали Коларчеве задужбине слушао 
виолинисту Марка Јосифовског. Све je по програму и био- 
графским одредницама требало да буде у складу са музицира- 
н>ем на подијуму, а ипак није.

Синоћним концертом млади, а рекло би се већ тако стари 
виолиниста прославио je, найме, десет година присуства на 
сценама. Има тек двадесет година, а наступао je у Немачкој, 
Русији, Италији, Америци, Аустрији. Очекивало се, стога, сви- 
рање већ увелико усвојено и освојено, наступ који ће одавати 
озбиљност дугогодишњег промишљања над партитурама - али 
није било тако. Није због тога што je свему још једном засме- 
тао Вилхелм Дилтај и његово мишљење - у основи тачно - да 
се духовно време не пружа no истој закономерности no којој 
млади виртуози нижу године наступања и почасти уснут.

У чему je проблем? Проблема заправо нема. Марко Јоси- 
фовски je на путу да изгради „златан тон”, можда чак налик на 
најбоље јеврејске виолине; овај млади уметник однеговао je 
став, наступ и културу у класи највећег произвођача виолини
ста у нас, професора Дејана Михаиловића. Но, упркос томе, 
прави развој, онај неизвесни који га може винути у небо или 
гурнути у „слатки просек”, за Марка Јосифовског, као и за то
лике младиће његовог узраста, тек почиње. Где ће бити кроз
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десет или двадесет година, када се тај ризични процес оконча, 
нико не зна, па ни професори у Берну који га следеће године 
чекају на последипломским студијама.

Проблем je - сада долазимо до проблема! - што je ову 
истину и синоћ у сали Коларчеве задужбине изгледа мало ко 
био спреман да призна. Верује се у нашој средини да се тако 
помаже младим талентима, а не примећује се колико таква по- 
дршка у себи крије навијачких страсти, тако драгих на овим 
просторима. Марко Јосифовски још je млад и још je потребно 
објашњавати му његово место: међу нотама, међу осталим ви- 
олинистима, међу уметницима. Да ли ће му упорно скандира- 
ње његовог имена помоћи у томе?

Нисам мрзовољни музички критичар који je против апла- 
удирања и медијске пажње која пропраћа истакнуте младе 
уметнике у нас. Питам се само у којој je мери Марко Јосифов- 
ски данас свестан оног што није успео или могао да одсвира, 
будући у доброј мери засењен оним што je успео да досегне? 
Питам се то, јер ће од решења ове једначине зависити његов 
положај у свету кроз деценију или две. Свиђало се то неком 
или не, тако изгледају путеви сазревања.

Радио Београд, Други програм, мај 1998.
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ОРКЕСТАР СЕ ПО ГЛАВК ГЛЕДА
Александар Сердар, клавир 
Оркестар PTC, Бојан Суђић

Постоји међу београдским музичарима једна згодна досетка 
која каже: „кад се свира Брукнер, пуца брука, кад се изводи Ма
лер бије малер, а кад се наступа с делима Стравинског све хвата 
страва Говори та шала нешто о смислу за хумор овдашњих љу- 
ди, али и на посредан начин и о тројици композитора који се у на
шем граду збиља ретко изводе... Пре нешто више од годину дана 
диригент Бојан Суђић, са Људмилом Грос Марић необично успе
шно je извео Четврту Малерову симфонију. Тада Београдску фил- 
хармонију није био малер. Слично je било и синоћ, када je дири- 
говао Жар птицу Игора Стравинског, а знатно подмлађено тело 
симфонијског оркестра PTC није ухватила страва.

Показало се још једном, найме, да када je са главой сим- 
фонијског састава све у реду, нема тако невољних и неспрем- 
них музичара са којима се не би могло радити. Партитуре - ма 
како биле компликоване, као што оне Игора Стравинског оди- 
ста јесу - показују се непосредне, једноставне, сувишно je ка
зати: логичне. Сваком симфоничару проналази се право ме
сто, а тада он по правилу даје најбоље.

Тако je било и синоћ. Бојан Суђић већ годинама je знан као 
једна од најпоузданијих диригентских фигура у нас. А на питање 
зашто je то тако, одговор je једноставан. Маестро Суђић уме да 
направи музику. Поставља je на чврстим основама, а ипак се сти- 
че утисак да joj не смета. Правилно схвативши музику Жар пти
це, он je младе музичаре оркестра РТС храбро, без партитуре пред 
собом, провес кроз низ сцена и призора. Музичари су гипко и ла- 
ко мењали тон, захвате, а све je то на моменте наликовало сним- 
цима какве имамо прилике да слушамо на страним плочама. По-
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тврдило се тако да маестро Суђић има изразитих наклоности пре- 
ма музици руских и совјетских класика 20. века и требало би му 
ову музику - без страве, или страха - поверавати и убудуће.

Што се тиче Александра Сердара, њему се изгледа може 
поверили свака музика на извођење. Овај пијаниста, који тре- 
нутно живи у Паризу, нема омиљене композиторе. Подјсднако 
успешно свира Скарлатија, Галупија, Брамса, Шопена, ево н 
Франца Листа. Други клавирски концерт - типичну романти- 
чарску творевину с много започетих а мало довршених мисли - 
одсвирао je као да je имао ноте какве класичне, чврсто скројене 
партитуре; као да je наступай у Трећем Бетовеновом концерту 
или Двадесетом Моцартовом у де-молу. Једноставно je то Алек
сандру Сердару, j ер за њега у музици нема мистификација.

Харолд Шонберг, историчар пијанизма, оваквс уметнике 
назвао je „поштеним пијанистима”. И збиља, пијанисти попут 
Александра Сердара све чине поштено. Педализација je ту да 
би се фраза ојачала, а не осенчила. Мелодије се граде с јасном 
заокруженошћу. Музичке боје слажу се j ед на до друге као у 
мондријайовском сликарству. Pehu Бе неко да оваквим пијани- 
стима недостаје сумњиве инспирације, додаће се како не воле 
да ризикују и експериментишу - и то je тачно. Али каква je при
рода икарских узлета, кад за њима следе срамни суноврати?

Александар Сердар напредује ћутљиво али упорно. Он 
не мења професоре, не мења мајсторске класе тек да би од још 
понеког усвојио још понешто. Истражује и надмашује по пра
вилу себе самог, а то je ваљда смисао све уметности. И у Дру
гом Листовом концерту зато je све деловало складно и доми- 
шљено. Допринео je томе и Бојан Суђић, који je и пратњу овог 
концерта схватио с дозом „нужне озбиљности”, па и Тешман 
ЖивановиБ, после дуго времена солиста и прво виолончело 
симфонијског оркестра Радио телевизије Србије...

Концерт je завршен. Публика je и ове напоре пропратила 
с j едва пристојним аплаузом. Александар Сердар можда ће 
већ сутра натраг у Париз, а Бојану СуђиБу преостаје да после 
успешной Малера и још успешнијег Стравинског - „без бру- 
ке” одсвира и једног правог Антона Брукнера. Не, ни то неће 
приметати овдашњи слушаоци, али Бе бар музичари морати 
да смисле веку нову досетку, j ер сигурно неБе пуБи брука.

Радио Београд, Други програм, јун 1998.
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ШТА СЕ ЗБИВА С ОВИМ СВЕТОМ?
Максим Венгеров, виолина 

Игор Уријаш, клавир

Не знам шта се дешава с овим веком, да не кажем баш 
светом. Ове сезоне, као ретко кад до сад, наступила су у Бео- 
граду тројица врхунских виолиниста. Haj пре на БЕМУС-у 
Гидон Кремер, потом недавно Јулијан Рахлин и најзад синоћ 
Максим Венгеров. И сва тројица показала су оно што се да- 
нас у свету без сумње највише цени, па ипак деловало je то 
на j сдан суптилан начин бледо и поједностављено у односу 
на оне који су били светске величине пре тридесет или четр- 
десет година.

И запета, тај утисак се упорно понавља. Већина најгласови- 
тијих данашњих пијаниста безмало наликују ученицима кад 
се пореде њихови најбољи и најхваљенији снимци с онима ко- 
je су за собом оставили Свјатослав Рихтер, Вилхелм Кемпф 
или Артур Рубинштајн. Већина данашњих диригената на кра- 
ју века скоро да не успева да одвоји свој захват од препозна- 
тљивих звукова славних филхармонија којима диригују. 
Слично je, ево, и са виолинистима.

Максим Венгеров оставио je, нема сумње, најбољи ути
сак од тројице споменутих виолиниста који су наступили у 
Београду. Када би се посматрао засебно, непристойно би било 
било шта ту замерати. Венгеров поседује темперамент и лири- 
зам, у рукама има предивног Страдиварија добијеног на до
животно коришћење од Страдиваријевог друштва из Чикага. 
Његово музицирање карактерише зрелост, свирање му je ро
мантично, па ипак примерено неромантичном времену сада- 
шњем. Венгеров има чаробан пијано, контемплативне пасаже 
досвирава с чудесним миром, али...
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Али: све то на крају 20. века, личи на дивно дорађену 
слику. Оно што су срйдином столећа чинили Давид Oj страх, 
Јехуди Мењухин или Натан Милштајн подсећа, насупрот то
ме на скулптуру. Свему, дакле, недостаје та помало неухва- 
тљива трећа димензија. Шта je она и у чему je заправо про
блем и са Максимом Венгеровим - кад с њим, како се види, 
проблема заправо нема - тешко je казати. Маестро Венгеров 
не свира чак ни хладно као да и на подијуму наступа за сту- 
дијски микрофон. Није то лажно концертно свирање, какво 
сам на овом месту не једном критиковао, већ право.

Свему - и свима спомин-анима - недостаје изгледа тек 
нешто мало мисаоности. Ови нови музичари, који боље, који 
изванредно, изгледа ипак само свирају, док су они старији и 
мыслили. Нису за то криви Максим Венгеров, Кристијан Ци- 
мерман, или Jo Jo Ma, да споменем само оне данас најутицај- 
није. Крај века je крив, то звучи помало профетски али упра- 
во je тако. Досади склона публика тиром света изгледа више 
неће да je било шта претерано узнемирава. На концерте се, ка
ко помало злобно рече један француски критичар, иде због па
уза концерата: да би се видело и били виђени.

Пред аудиторијумима не треба много мислити. Довољно 
je бити савршен. Нека ми се опрости што овако говорим за 
једног одиста сјајног уметника какав je Максим Венгеров, али 
само најбољи данашњице достојни су да се пореде с најбољи- 
ма из прошлости. И кад всћ нема онаквих споменика извођач- 
ке уметности, у 21. веку биће изгледа довољне и извођачке 
слике. Како ће господин Венгеров последњс године 20. века 
имати, невероватно, тек двадесет шест година, можда није 
претерано казати да je пред њим читав век - onaj први у но
вом миленијуму...

Шта да додам на крају свог последњег осврта за ову сезо
ну. Крај изузетних солиста била je ово година изванредних со- 
ната-партнера, или, како се с нешто потцењивања каже, клавир- 
ских пратилаца. И Игор Уријаш, соната-партнер Максима Вен
герова био je одмерен, тачан и сигуран, као што су били и Ита
мар Голдман, Валериј Афанасјев, а од наших Истра Печвари, 
или Нада Колунџија. Ови изузетни музичари често остану у сен- 
ци, а то није право и стога их ваља за крај и овако споменути.

Радио Београд, Други програм, јун 1998.
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СЕЗОНА 2000/2001

МЕХТА PI ЊЕГОВИ ХЕРОЈИ
Зубин Мехта

Београдска филхармонија

Знате ли ко су Борис Буњац и Срђан Палачковић? То су 
двојица тимпаниста Београдске филхармоније, наоко непри- 
метни хероји концерта на коме су сва светла била упрта у са
мо једну личност: маестра Зубина Мехту... А све je почело као 
клише који уме да креира само живот. Зубин Мехта по четвр- 
ти пут међу Србима. Последњи пут у Београду наступа 1976. 
године и jош једном долази после двадесет четири године, у 
часу кад сви имамо нови почетак; диригује тачно месец дана 
пошто je народ показао своју горопадну снагу и оборио по- 
следњи диктаторски режим Европе. И напокон, шта диригује? 
Две судбинске симфоније: Бетовенову и Чајковског.

А онда je почела музика, а са н-ом и препознатљив Мсх- 
тин сензибилитет. Вероватно нема музикалнијег диригента у 
новијој историји диригентске уметности, нема ваљда оног ко- 
ји више инсистира на оркестарским дијалозима, односу тема, 
слагању предњих и задњих гласова, мелодије и њеног украса. 
Тако je било и у недељу увече, те се именима двојице тимпа
ниста могу додати имена Ладислава Мезеија, Владе Антоно- 
вића и свих њихових челиста; Слободана Герића, Саше Куле- 
новића и свих контрабасиста, флаутисте Љубише ЗовановиБа, 
кларинетисте Анта Гргина. Речју, имена свију, до најмањих 
актера: трианглисте који je био још један у низу невидљивих 
јунака у четвртом ставу Четврте симфоније Чајковског или 
пиколо-флаутисткиње која je била хероина у другом ставу Пе
те Бетовенове. Сви ови музичари добили су своје место, а го
сподин Мехта чинно се њиховим правим вођом који, ето, са
мо мобилише оно најбоље у њима.
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Тако je још једном начинио чудо. Имао je само три про
бе, а уз помоћ Бојана Суђића, који je спремио оркестар, на 
концерту je направио живо и осетљиво оркестарско тело које 
дише, проговара, осећа и заноси се. Верујем да ћу морати да 
употребим j ош речи да бих у ово убедио посетиоце досада- 
шњих, сасвим просечних претплатних концерата најстаријег 
филхармонијског ансамбла у нас. Да, истина je, мало кад се 
дешава да у једној вечери Београдска филхармонија не пока- 
же практично ниједну лошу особину. Све се добро претапало 
и нијансирало, као у наступима великих филхармонија.

После света, дошло je, наравно, да овации а, заправо неке 
мешавине тапшања, вриштања, повика „браво ’ и „бис”. Зубин 
Мехта je излазио, поклањао се, поздрављао по европски, по
том, са склопљеним рукама, по индуски; затим се изнова вра- 
ћао, а читава сала стајала je на ногама. Напослетку je рекао ка- 
ко je срећан што je наступио баш месец дана после велике и 
мирне револуције која je са власти склонила Слободана Мило- 
шевића и упутио апалузе свима нама.

Ваљда смо заслужили: и он и ми, али највише они Мех- 
тини музички хероји.

Глас јавности, новембар 2000.
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ДУХ АЛФРЕДА КОРТОА ЖИВИ
Мишел Далберто, клавир

Ако се за Пуњоа, Рислера и Дијемеа француска пијани- 
стичка школа заснивала на сувом тону и колористици - а и то 
je питање - онда je јасно да се после Алфреда Кортоа францу- 
ски пијанисти ослањају најпре на клавирску реторику и ма- 
штовиту просторност у схватању композиција. Утицаји су то 
фаталне германске сврховитости; приметан je ту уплив вагне- 
ријанства; опажа се ту прустовска рапсодичност, присутна у 
француском духу одмах иза Золине смрти? Вероватно све то. 
Мишел Далберто трећа je генерација таквих пијаниста после 
Коротоа и пример за то да дух ове француске легенде још жи
ви и обнавља се. На концерту у четвртак овај пијаниста пред- 
ставио се обимним француским програмом који није држао 
пажњу свих слушалаца најпре стога што Далберто не свира 
срчано (таквим пијанистима у нас се увек простирао црвени 
тепих), па ни романтично.

Овај пијаниста пример je интимистичког пијанисте. Тех
ника му je потпуно дограђена, тон врло сталожено постамен- 
тиран. Мисли су му сврховите и уредне. На месту где би тре- 
6ало да се налази колорит, присутна je кортоовска епика која 
тонове увек занимљиво, али већином хладно смешта у изма- 
штани простор. Шта ово значи? Пијанисти после Кортоа у 
Француској и Гизекинга у остатку Европе, користе се епохал- 
ним открићем ових пијаниста, које се састојало у томе да се 
композиција представи слушаоцима као нпјансирано дело, 
где се неки делови истину у први план, а други доносе као по- 
вучени, или делимично у сенци. Свим љубитељима компјуте- 
ра није потребно данас ово много објашњавати. Корто и Гизе- 
кинг први су начинили замишљени 3D простор композиција.
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Пре њих пијанисти су свирали тако што су сваку фразу 
истирали и смештали je у први план. После Гизекинга и Кор- 
тоа више није тако. И Мишел Далберто je један од оних пиа
ниста који се користи овим, данас већ старим открићем. Но, 
још нешто се примећује код господина Далбертоа, а то не мо- 
же а да не упути на поређења са нашим пијанистима. Код Дал
бертоа се опажа школовање које je извукло последњи милиме- 
тар његовог талента на сцену. Шта би наши пијанисти дали да 
су имали такво ниже и средње образование и да су потом мо
гли да раде са Никитом Магаловим и Владом Перлмутером. 
Не говори ли и то колико смо далеко од Европе и с каквом му- 
ком се традиција изграђује?

Глас јавности, март 2001.
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ПЕВАЊЕ KAO РАДОСТ
Чечилија Газдија, сопран

Душан Плазинић, Миодраг Јовановић u Радивоје Симић 
Марчело Рота, диригент

После концерта какав je одржала италијански сопран Чечи- 
лија Газдија, критичари који иду на сигурно обично напишу да 
je певање одликовала стилска уједначеност, интонативна сигур- 
ност, пуноћа гласа у свим регистрима. Али, у случају певачице 
из Вероне то као да није потребно ни спомињати. Не стога што 
то није тачно, већ зато што на овим прсмисама њена уметност за- 
право тек почиње. Чечилија Газдија има виртуозни инструмент у 
грлу и то се, како бива с виртуозима, опази након првог тона, али 
она je пре свега диван, једноставан и топао уметник, а до таквог 
сазнања се дође када се концерт заврши и посетилац изађе на 
улицу. Чечилија Газдија je по свему нормално и д^ужељубиво 
створење, нимало налик на хировиту „оперску диву

Тако и лева: као да се радује (мада се опажа дуготрајан и 
мукотрпан рад), као да певањем заправо говори, као да je свака 
арија или песма младо вино које се нуди да се попије наискап. 
Колико нам само у Београду недостаје такав квалитет. Како се, 
после оваквог наступа, препознају као умишљени и хистерични 
многи наши гласови у овом фаху, који уистину певају на самој 
граници неукуса. Не показује се први пут, найме, колико je со- 
пранисткињама тешко да стигну до правог квалитета и колико 
je међу њима лажних пророка. Ако се узме у обзир да je овај ре- 
гистар на зао глас изнео читаву оперу, онда предлажем да се 
приликом неког следећег гостовања овакве уметнице, постави 
бина на суседном тргу и концерт начини спектаклем. Можда од 
тога профитира и оперска кућа у близини.

Глас јавносши, мај 2001.
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ОПАСНЕ РЕЗОНАНЦЕ
Дмитриј Хворостовски, баритон 

Михаил Аркадиев, клавир

О, било je као у Салцбургу. Или у Белу. Или у Паризу. 
Одевсн у савршено скројени смокинг с необичном свиленом 
линијом по средини л eh а и већ иомало заборављени прсник, 
певајући попут поп-звезде Koja je свесна своје величине, Дми- 
триј Хворостовски донео je у Београд дах света и највећих 
оперских сцена. Није изостало, додуше, „слатко кажњавање” 
мале средине у коју се први пут долази, те je Хворостовски 
певао махом непознати репертоар песама Чајковског и Рахма- 
њинова. Није да у почетку није било нешто обостране резер- 
висаности, али певање - романтично, тако бујно и пуно - нај- 
зад je одушевило све присутне и Дмитриј Хворостовски по- 
брао je праве „београдске салве”.

Шта казати о певању самом? Тријумф je то руске школе, 
руског држања, најлепшег руског језика. ПотврдаЈе то да je у 
новом времену Русији - као ваљда и Србији - преостало да се 
у практицистичком свету бори освајањем врхунских уметнич- 
ких позиција са којих се снагом духа ваљда ипак утиче на реал- 
ност. Данас je Хворостовски, нема сумње, прво име у баритон- 
ском фаху и прави наследник Италијана Руђера Рајмондија.

На концерту je певао тако да je акустична сала Коларче- 
ве задужбине подрхтавала и на моменте опасно резонирала. 
Не знам да ли се у Коларцу икада чула таква снага. Ипак, сна- 
га je ништа без контроле, како рече она реклама. Господин 
Хворостовски je показао да има осећајан пијано, гибак стака- 
то (како ли je то само тешко у тако ниским регистрима) и да 
изузетно танкоћутно пева и у највишим регистрима за бари
тон. Да би утисак био потпун, Михаил Аркадијев пратио raje
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на клавиру као равноправан, свирајући и држећи се помало 
налик Валерију Афанасјеву, загонетно нижући акорде пратње 
негде из позадине.

Било je зато као у Салцбургу. Штета je уколико нисте ку
пили карту, а мисли сте да Бете ући, j ер овог пута, изгледа, ни- 
ко без карте у салу Коларчеве задужбине није пуштен.

Глас јавности, јун 2001.

102



СЕЗОНА 2001/2002

ЧЕЛИСИМО
Миша Мајски, виолончело 

Павел Гилилов, клавир

Данае ће вероватно већина музичких критичара у днев- 
ним новинама бити досадна у неумереним похвалама кон
церта светске звезде Мише Мајског, а овај критичар мислио 
je да ће се бар у понечем разликовати од конкуренције. Ни- 
je то толико стога што волим да скидам ореол славним име- 
нима, колико због тога што сам се уплашио да ће се и вио
лончелиста Мајски на подијуму показати пре припремљен 
за студио, него за живи наступ. Али, j едай ударац ногом о 
под пре првог тона, специфични „ауфтакт” пре свирања 
Мајског, који je мало ко приметно, био je довољан да ме ли
ши страховања. Нако без сумње заузет бројним дискограф
ским плановима, Мајски није изгубио препознатљив темпе
рамент, тонску атрактивност и још зна да разликује студио, 
где се „реглером’ може завршити пола посла, од сцене на 
којој се дело пред публиком мора довршити крвљу, месом и 
знојем. А да je било три споменуте ствари и преко тога и су- 
за - било je.

Господин Мајски негује стил украшавања, реских триле
ра и брзих глисандних покрета, пре него тромо постаментира- 
ног и класичног чело-тона. Инструмент му зато лева, погледи 
су му разбокорени као код његовог духовног оца, челисте Гре
гора Пјатигорског, а дела губе стилску аутентичност и пре 
свега су одсвирана „мајскијански”. Но, писац ових редова не 
мисли да je то погрешно и волео би да му неко најзад објасни 
шта значе изрази „стилски дотеран” или чак „стилски свр- 
шен” (Са композиторовим погледима? Тонским могућности- 
ма епохе? Очекивагьем савремене публике?).
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На ова питања одговоре не зна ни сам Мајски, већ се пре- 
пушта осећајима - у свирању и одевању (три пута се преобу- 
као: од црне, преко плаве, до жуте варијанте необичног кон- 
цертног одела). Све ово публика зна да награди. Највише зато 
веру)ем Коларчевој публици. У oboj сали постоје три врете 
аплауза: млак и куртоазан, жустрији са повицима браво и ур- 
небесан с френетичним тапшањем у ритму. Мајски je добио 
овај највиши степей похвала, а то отклања сваку сумњу да je 
овај концерт био врхунац БЕМУС-а.

Глас јавности, БЕМУ С, октобар 2001.
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СТАРА ГАРДА
Београдска филхармонија 

Маргарета Шапошникова, саксофон 
Саулиус Сондецкис, диригент

Признајем да волим старе диригенте: оне што унутра нису 
пластични а споља лакирани. Саулиус Сондецкис један je од оних 
који споља има фрак, а унутра срце. То значи да су му дрвени ду- 
вачки инструменти збиља дрвени, лимени су баш лимени, а гуда- 
чи су налик људском гласу. Маестро Сондецкис најстарији je уче- 
сник београдске филхармонијске сезоне 2001/2002. Има седамде- 
сет три године и видео je боља времена у Совјетском Савезу, кад 
je потписао преко стотину Мелодијиних плоча, махом са балет- 
ским и оперским репертоаром. Зато je био пун погодак дириген- 
ту с таквим сценским искуством дати да на отварању сезоне ди- 
ригује класични репертоар руске и совјетске музике 20. века: сви
те Лабудово језеро Чајковског, Златно боба Шостаковича и raja- 
не Хачатуријана. Сви који су га чули на плочама, и на концерту 
су приметили како још тражи исто: симфонијски оркестар као је- 
динствено тело састављено од седамдесет солиста. А нису ли то 
тражили сви старији диригенти? Јесу. И више од тога. Госпо
дин Сондецкис рекао ми je пре концерта нешто занимљиво. 
Не занима га, вели, свет, већ само музика, која му се чини 
снажнија од опоре стварности. Можда je то став разочара- 
ног човека, али говори о снази характера која није могла да 
се не пренесе на Београдску филхармонију.

Признајем да волим старе саксофонисткиње, чак иако су 
налик onoj строгој вођи женског оркестра из Неки то воле 
вруће. Маргарета Шапошњикова показала се као мајстор ин
струмента за који каже да je природни продужетак људског 
гласа. Глазуновљев концерт компонован 1934, две године 
пред ауторову смрт, одише сентиментом и носталгијом за Ру-
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сијом, a Шапошњикова raje донела виртуозно, необично, ре- 
кло би се џезерски, те je штета што у сали нисам приметно ви- 
ше џез музичара. Можда још не успева да досегне, како je са
ма изјавила, сву драматику овог предсмртног концерта, али 
зато плени лежерношћу и духовитошћу.

После концерта рекла ми je да не воли строгу публику. 
За београдску каже да jy je попела, а то je, биће, због тога 
што нисам j едини који воли старе диригенте и старе саксо- 
фонисткиње.

Глас јавности, новембар 2001.
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„АБСОЛУТ РУСКО”
Београдска филхармонија, Владимир Зива

Какав je ово Новогодишњи концерт, помислио сам када 
сам ушао у салу, када нема цвећа? А сопранисткиња у бал- 
ским хаљинама - ни њих нема. Публика je остала ускраііена и 
за кратке поздравне говоре и све најбоље „с Новим годам”, па 
и за неку нумеру коју би могла да отпрати аплаудирањем у 
ритму, али зато није остала без спектакулараног тона и бље- 
штаве театралности. Уосталом, Полонеза из Евгенија Оѣеги- 
на, Валцер цвећа, Валцер из Крцка Орашчића и остала дела 
гламурозног репертоара не могу се ни замислити другачије 
осим у раскошном руху.

На другом гостовању у Београду Владимир Зива, дири- 
гент Московске филхармоније, изнова се показао као „апсо- 
лутни Рус”. Овај „гаспадињ форте” још једном се представио 
као господар громког свирања и јасних погледа, без имало му- 
дровања или тонских калкулација, чиме je без сумн-е задобио 
симпатије београдске публике која воли када се оркестром 
управља мушки и свира гласно. А да je било гласно, било je. 
Господин Зива без сумње сматра да je партитура камеи, те он, 
као вођа оркестра, треба да узме длето и почне да га обрађује. 
Резултат тога je, наравне, помпа, парада и карневал звука. Би
ло je у том помпезном свирању, хајде да кажем, разних скри- 
вања. Музичари су једноставно рачунали на колеге које ће 
громким свирањем покрити њихово нечисто музицирање, али 
да не цепидлачим у ове предновогодишње дане.

Музика je била очаравајућа. Идеја да се пред Нову годи
ну организује концерт валцера словенских аутора стоји као 
изванредна, ма колико да he ербоборци свих боја и носталги- 
чари старих поетика још једном утврдити како - ето и ex - ни-
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je било српских валцера. Можда je најзад све то - и певачице 
у дугим хаљинама, и цветни аранжмани - тек једна предрасу- 
да. Па ипак, следеће године треба предложити више бисева, 
више концерата и више гламура. За ову у којој je све било на 
почетку и тешко изводљиво, и стојеће овације којима су ис- 
праћени Филхармонија и господин Зива, лен су завршетак јед- 
не успешне концертне године.

Глас јавности, децембар 2001.
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МАЛИ ТОН,
АЛИ НЕСАЛОМИВ ВИТАЛИЗАМ

Дмитриј Башкиров, клавир

Дмитриј Башкиров вратио се у Београд, овог пута као 
старац. Свирао je током шездесетих и седамдесетих година 
20. века, али га публика није заборавила. Посетиоци су изно- 
ва стајали и аплаудирали у ритму, а професионалци - ваљда 
као и у она времена - сумњичаво вртели главама. Један пиа
ниста стар седамдесет једну годину музицирао je на дан када 
je велика сала Коларчеве задужбине прослављала седамдесе- 
ту годину рада. Као у некој шансони стари пијаниста и стара 
сала били су у некаквом дослуху, те je свирање било као у 
она добра времена. Неки Бе реБи да je то био „тријумф руске 
школе”, други Бе додати само једно немачко „zukerwaser”, 
које није потребно преводити. Чудновато, али могло би се ре- 
Би да су и j един и други у праву, j ер Башкиров одиста свира 
негде на пола пута између велике романтичне традиције, и 
малог и прорачунатог тона. Али, у уметности не постоје ве
лике и мале идеје, веБ само оне које произволе добре и рђаве 
ефекте.

Исто важи и за пијанистички тон. Наслушао сам се при- 
ча како je Хоровиц имао „никакав тон”, те није могао ниједну 
сонату честито да одсвира. Па ипак, такав Хоровиц je постао 
легенда, са управо таквим „сувопарним свирањем” и напра- 
вио права мала чуда у минијатурама. Имам зато симпатија за 
сваки тон који производи ефекат у систему звука који устано
ви пијаниста. Тако симпатишем и тај кратки дах, стакато тон 
и јектичаве мисли једног старца, зато што то добро звучи, али 
и стога што ме такви наступи подсеБају на време кад су пија- 
нисти свирали непосредним и топлим тушеом, имали несало- 
мив витализам и јасне мисли.

109



И на концерту господина Башкирова било je тако. Шума- 
нових Шест интермеца Опус 4 и нарочито девет Шубертових 
песама у Листовој обради призвале су златна времена пијани- 
зма, класу славног међуратног педагога Александра Голден- 
вајзера и доба када je у музичарима join куцало музичко за- 
водничко срце.

Упркос срчаним проблемима, Башкиров je показао да 
jош има дамар који избија правилним музичким тактом и рас- 
певане музичке мисли које још кипе из растом невеликог те
ла. Што се присутним љубитељима то допало - није њихова 
кривица. Не би професионалци требало да буду забринути 
због слушалаца. Публика као публика: воли једноставан израз 
и романтични тон без много мудровања, те није чудно што je 
Дмитрија Башкирова, упркос критикама оних што су суздр- 
жано тапшали, изнова испратила с овацијама, а то се након 
света j едино броји.

Глас јавности, фебруар 2002.
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KAO CA МЕЛОДИЈИНИХ ПЛОЧА
Марина Јашвили, виолина

Марину Јашвили Београд je, нема сумње, заборавио. А ни 
ово више није оно време када je руска виолинистичка школа би
ла синоним загонетне моћи, баш као и земља која се звала Со- 
вјетски Савез. Марина Јашвили je, међутим, храбро, пред свега 
двеста слушалаца изнела на плећима ту огромну традицију, коју 
су некад с њом настављали синови Ојстраха и Когана, Виктор 
Пикајзен и Лијана Исакадзе. Наступила je као некад, типично ру- 
ски свирајући минијатуре, у распону од Брамса до Шостаковича, 
мењајући раздобља и стилове али никад то пуно гудало, дугачак 
дах и отежали руски тон. Било je дивно. Било je декадентно. Би
ло je заводљиво вратити се у младост када je ова виолинисткиња 
са Јокут Михајловић без проблема пунила салу Коларца.

Данае се ипак чини како више нико не свира као Марина 
Јашвили. Млађи виолинисти - па и Шломо Минц, највећи ме- 
ђу њима - одавно су се прихватили мекшег тона, прорачунатог 
замаха и математичке тонске тачности. Занос, ватра, ојстрахов- 
ски забачена виолина постављена на прса - па, то су данас ре- 
ликти прошлости, али какве прошлости: бриљантне, патетичне, 
романтичне. Данас je Марина Іашвили у годинама кад нема 
шта да изгуби, или својим погледима дода, те овај „демоде” ви- 
олинизам, по последњој моди прошлог века и хладноратовских 
победа руских виолиниста на највећим такмичењима, на поди- 
јуме износи и данас - упркос свему и упркос свету.

Ко je у праву: свет или Марина Јашвили, то не знам. Ако 
би се опкладе отварале кроз тридесет година, не бих био тако 
сигуран и опкладио се на свет.

Глас јавности, март 2002.
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САВРШЕНСТВО, 
БЕЗ И НАЈМАЊЕ СУМЊЕ

Хенри Зигфридсон, клавир

Београдска публика имала je прилике да слуша једног 
савршеног младог пијанисту. Овенчан Листовом наград ом, 
Швеђанин Хенри Зигфридсон показао je велику физичку и 
менталну снагу. У класи Лазара Бермана овај пијаниста нау
чно се задивљујућој култури звука и другим вештинама по- 
требним за побеђивање на великим такмичењима. Најпре, 
Зигфридсон поседује завидну тонску контролу, те се компо- 
зиције које свира затежу у чврсту структуру, а ово je увек 
указивало на пијанисте од формата. Затим, Зигфридсон посе- 
дује оно што се често зове „магистрални тон”. Тајне заправо 
нема: из свирања се практично избацују сви стакато захвати, 
темпа се понешто успоравају, а монументални легато се сна- 
жно подупире педалом.

Утисак je одиста колосалан. Пијаниста не удара по клави- 
јатури, а распричано свирање замењује сваку драматику. Томе 
треба додати одређене натрухе филозофског погледа на 
музику. У пракси то значи да пијаниста своје музицирање жели 
да представи налик градитељству, па му експозиција увек стоји 
у основи развојног дела сонате, а реприза се доживљава као 
круна свог свирања. То воле сви критичари. Сличним мето
дима у свирању служи се и далеко познатији Евгеније Кисин, 
те га већ безмало деценију сва критика западно од Урала сме- 
шта међу звезде. Сва je вероватноћа да ће и господин Зиг
фридсон кренути истим стопама, јep његов Бетовен има вели
чину и озбиљност, Лист пуноћу, а Брамсов концерт у Бе-ду- 
ру аутентичну позноромантичарску страст. И Хенри Зиг
фридсон ће зато ускоро почета да се осмехује са компакт-ди- 
скова великих произвођача, али парадоксално, уколико жели
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да постане одиста велики пијаниста, овај музичар мораће да 
постане мало мање савршен и у своје свирање укључи макар 
мало немира, сумње и слутње.

Jep, ниједна уметност, па ни пијанистичка, није трагање 
за савршенством, већ пре за рањивим узбуђењем.

Глас јавносши, аирил 2002.

113



МУЗИЧАРИ ОД ЗАНАТА
Дмитриј Ситковецки, виолина 

Борис Петрушански, клавир

Постоји нешто што се ни у једној уметност не може из
учити, нити увежбати, а то je традиција. Традиција je онај 
пријатан осећај који се примећује када je уметник сигуран у 
себе и са подијума шаље поруку да су његово држање и на
ступ настали на месту где je неко славан стао. Дмитриј Сит
ковецки такав je уметник. Он зато нема само дограђен стал, 
јасне циљеве и менталну чврстину, већ као да уза се има чи
тав руски виолинистички партенон који благо гл еда на њега 
и његову виолину. Али, већ сам писао: време Давида Oj стра
ха и Леонида Когана, па и Едуарда Грача и Марине Јашвили 
je прошло, те се код Ситковецког у свирању препознаје за- 
право прилагођени руски стал. Пун и соноран тон замешен je 
практичном бриљантношћу, а романтизам већим делом пре- 
обраћен у сентимент. Ипак, не желим да будем сувише кри- 
тичан ни овог пута, j ер тешко je проносити славу велике тра- 
диције руске школе у Европи и Америци. Знају то пијаниста 
Плетшов, баритон Хворостовски и можда више од других, 
диригент Ростропович.

Баш као и Ситковецки, сви ови уметници данас су апатри- 
ди који се имају ослонити на тачност технике, прецизност гу- 
дала, прстију, палице и да не заборавим: имају се поуздати у 
сентиментална сећања на једну славну музичку прошлост. Мо
жда су и стога господа Ситковецки и Патрушански на почетку 
концерта деловали резервисано, попут путујућих уметника ко- 
ји су, ето, дошли да би први пут свирали и у Београду. Али он- 
да су се, после строго и аскетски ишчитане Моцартове сонате, 
отворили светови Прокофјевљеве велике Прве сонате, па од-
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мах затим магловита сазвучја раног Шниткеовог дела и најзад 
маестрални тонови Равелове Сонате. Већ на паузи било je ja- 
сно да je контакт успостављен и да ће публика која воли уса- 
мл-ене и путујуће Русе испратити уметнике са овацијама.

Ипак, оно што се догодило на крају, нисам чуо још од 
давног концерта Владимира Спивакова у Београду. Посетио- 
ци у Коларцу су викали, вриштали као на рок концерту. Био je 
то тријумф ових нових уметника, али и оне велике школе ко- 
ja иза њих још стоји.

Глас јавности, мај 2002.
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НАЈЗАД ПРАВ И ПИЈАНИСТА
Филипо Гамба, клавир

Нова звезда са севера Италије je на подијумима. Веронез 
Филипо Гамба побољшани je модел Артура Бенедетија Микел- 
анђелија за 21. век. Од многих младих пијаниста који су на
ступили недавно у Београду, Гамба je без сумње најбољи. На 
питање зашто, није тешко дати одговор. Овај пијаниста пока- 
зује челично доследну агогику и у исто време негује сањалач- 
ки поглед на музику. Неспојиво? Немогуће? Само за осредње 
пијанисте. У случају Гамбе то се показује као парадигматски 
с noj, што његово музицирање чини достојним поређења с ве
ликим пијанизмом прошлости. Бити строг а неспутан, канони- 
чан и распевай, није ли то основа врхунске уметности? Код 
господина Гамбе све то измешано je у колосалним размерама.

Не знам шта пре да похвалим: главне музичке линије ко- 
je су биле извучене маестрално, или читав мали свет досвира- 
них споредних сазвучја. Можда најпре истаћи ово: попут Ми- 
келанђелија, и Гамба отвара склоњене звучне баште и у њих 
улази строгим кораком. А потом сањари, ослушкује и пева.

Ризикујем да погрешим, али тај ризик преузимам свесно, 
данас. Можда се овај пијаниста у наредним годинама утопи у 
мноштву младих савршених пијаниста без срца и визије, и у 
његовом свирању се не уочи дах и замах. Можда у овом још 
младом уметнику превлада мизантропија, разочараност и скеп- 
са, j ер дугачак je пут једног пијанисте, али оно што се чуло на 
концерту недвосмислено упућује на то да je Филипо Гамба су
периоран у односу на већину младих пијаниста данашњице.

И није да сам овај закључак донео понесен популарним и 
романтичним делима. Не, Гамба je у Београду наступио са - 
хајде да кажем - опсежним и неатрактивним композицијама.
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Па ипак, била je то права музичка игра. На моменте поиграва- 
ње, као у сликама са ознакама Нестрпљиво и Уз добар хумор 
у Шумановим Играма Давидових савезника, на тренутке дра
матично сучељавање и демонстранта одиста демонске снаге 
као у четвртом ставу Брамсове сонате у еф-молу који носи по- 
моћну ознаку Поглед уназад. Шта рећи зато на крају, до оно 
што je не тако многобројна публика викала после концерта. А 
викла je „браво”, чему се придружујем и ja.

Браво за Филипа Гамбу!

Глас јавности, мај 2002.

117



ХОРОВИЦЕВ НАСЛЕДНИК
Денис Мацујев, клавир 

Београдска филхармонија, Урош Лајовиц

О, осећао сам се као да сам у Њујорку, али не у овом да- 
нашњем. На концерту господина Мацујева у петак на Колар- 
цу, било je као у старој сали Карнеги хола 12. јануара 1928. го
дине. Зашто баш као на тај дан? Правим љубитељима пијани- 
зма не треба посебно објашњавати. Тог дана амерички деби 
имао je Владимир Хоровиц, а 31. маја 2002. у Београду je на- 
ступио Денис Мацујев, пијаниста који од многих младих који 
би то желели, највише подсећа на великог Волођу. Не види се 
то само по специфична агогици где сваки прст свира своју 
мелодију, ни по одлучној динамици и фуриозним октавама, 
већ најпре по виртуозном креду који не мари за аутентичне 
стилове и не зна за калкулације.

Наступивши у Рахмањиновљевим Варијацијама на теме 
Паганини]а, господин Мацујев се од првог такта ослободио 
као дух из боце и било raje узалудно пр ипитом л> ав ати, или за- 
устављати. Све варијације које су у ознаци имале „Виво” (IV, 
XX, XXI, XXII) биле су праве експлозије и то je било немогу- 
ће сакрити или минимизирати. Спремајући сопствени наступ 
после паузе и на сваки начин изванредно одсвирану Петру
шку, Урош Лајовиц покушао je, баш као Томас Бичам 1928, да 
сузбије спектакуларност пијанисте у првом делу, но ништа 
није могло зауставити тај „фуриозни галоп” (израз Олина Да
унса из 1928. године).

Солиста je побрао готово непристојне овације публике, а 
ja сам се сетио join неких малициозних оцена Хоровицевог 
њујоршког дсбија које сам мислио ипак да употребим у овој 
критици. Но, одустао сам. Солистички наступ овог пијанисте
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одржан дан касније убедио ме je да не употребим старе цинич- 
не оцене Хоровицевих критичара као што су „лудачки лет ко- 
ји се завршио у страшној каскади октава” и „свирање вештач- 
ко, на моменте антиуметничко”. Разлог je био једноставан: 
свирајући сопствени потпури из Шуманових Дечјих сцена и 
Симфонијских етида Мацујев се - када je остао сам пред кла
виром - показао не само господарем громогласне буке, већ и 
унутарњег мира, заноса и смео бих казати, господства. Закљу- 
чак je стога један: благо Београђанима. Кад већ не можемо да 
слушамо славне стар nje пијанисте, чули смо бар оно што je у 
овом тренутку најбоље међу млађим. После Луганског, Зиг- 
фридсона, Небољшина, Руденка и Гамбе, сада и Мацујева.

То je низ за памћење.

Глас јавности, јун 2002.
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САМО JE МУЗИЧКО СРЦЕ
НЕПОНОВЉИВО

Марко Јосифовски, виолина

Сигуран сам да ће се после овог текста умножити број 
гневних, али ни овог нута нећу заборавити на Драгутина Го- 
стушког који je рекао да критика ваља само кад je бескомпро- 
мисна. Стога ћу казати да ме je концерт Марка Јосифовског 
натерао на размишљање, j ер наш млади виолиниста предста- 
вио се тонски безвољним, музички безбојним и ид ej но бес- 
циљним свирањем. Да сам концерт у понедељак слушао на ра- 
дију, појачао бих тон, на и онда сумњам да бих био задовољан 
том малокрвном тонском сликом.

Највише се то тицало Бетовенових соната (бројеви 4 и 
10), које су у тумачењу господина Јосифовског изгубиле све 
важне епске превојнице, док су се драматична поентирања 
претворила у стидљива наглашавања. Нису ми сасвим позна
ти путеви преображаја младих у артефицијелне уметнике, али 
резултати су ми нажалост знани. Критиковао сам овакво сви- 
рање и кад je у Београду наступио Гидон Кремер. И код Мар
ка Јосифовског приметићу исто.

Овакво свирање, найме, спремно je за тонски студио а не 
концерт. Концентрише се на интерпретативну чистоћу и тон- 
ску перфекцију, а боју звука и тонску масу препушта технича- 
рима звука. Само, концерт нема своје техничаре за микс-пул- 
том, а уши овдашње публике немају обичај да се превише за- 
интересују за ове свилене тонске игре, компјутерске олује и 
ненаметљива фразирања на граници музичке изгладнелости. 
Ни сам нисам спреман то да похвалим. Не само стога што ће 
ме неко лакше убедили да je права зебра она без шара, него 
што ће успели да ми објасни да може послојати умелносл без 
емоција - него и слога што сам убеђен да се продавши душу
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савршенству, наш виолиниста упушта у борбу са далеко савр- 
шенијим од себе, а ватру и замах, с корима би имао веће шан
се, препушта другима.

Па ипак, да завршим оптимистично. У Шосоновој Поеми 
Марко Јосифовски показао je да je овладао укупном виолини- 
стичком техником и изразом, те je „бетовеновска анемија” 
ваљда ипак пролазна фаза у којој се дешава да музичар упра- 
во негде са двадесет четири „схвати” како je све важно „већ 
одсвирано” и златни тон „досегнут и превазиђен”. Уколико je 
то тако, овај виолинста ће убрзо сазнати како je само његово 
музичко срце непоновљиво, те и ову критику треба схватити 
као слику тренутног стања.

Глас јавности, јун 2002.
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СЕЗОНА 2002/2003

МИСАОНИ ДУЕТИ
Марта Аргерич u Александар Рабинович Бараковски, 

клавири

Марта Аргерич, та славна амазонка клавира, наследница 
Терезе Карењо, Јоланде Меро, Мајре Хес и других ватрених 
пијанисткиња моно-доба, најзад je стигла у Београд. Било je 
недоумица и страха да неће доћи: због прслежане болести, 
због репутацијс највећег отказивача концерата - али срезом то 
се није догодило. Марта Аргерич je дошла и засвирала: на ми- 
лиметар од дирки, на дах, као некад. Само, данас то више није 
оно време када je ова пијанисткиња била млада и после 1965. 
године била толико бриљантна да je из концертног живота по- 
тиснула све парадере, а на наступима буквално истеривала ђа- 
вола из клавира. У суботу се Марта Аргерич, наступајући са 
Александром Рабиновичем Бараковским, показала као матери- 
јалиста који ћутке и кротко све дубље улази у ид ej ни свет. Чуд
но je то за једну уметницу која се прославила веристичким му- 
зичким погледима, а можда и није.

На почетку су сви музичари виртуози, а на крају све че- 
шће другују са паузама и тишином. Тако je и са овом пија- 
нисткињом, која на сцени делује опуштено и духовито, и join 
се поклања дубоким романтичним наклоном, а запрво je из- 
мирена са судбином и након свих невероватних успеха на сце
ни, join само истрајава. Ипак, да не будем погрешно схваћен: 
госпођа Аргерич и даљс je власница десет најбриљантнијих 
прстију данашњице, али са навршеном шездесетпрвом годи- 
ном она жели и успева да досегне Брамсову бујност и оно- 
страност у Сонати за два клавира у еф-молу, Моцартову изми- 
рсност у касном опусу 448 и интимистички свет младог Рах- 
мањинова у Свити вилинских сазвучја у ге-молу, не одустају-
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ћи од легендарног виртуозитета. Све ово наишло je на дуг и 
топао аплауз београдске публике, која je понешто опростила 
и Александру Рабиновичу Барановском, о чијем свирању на- 
мерно не говорим ништа да не 6их покварио тон ове сенти- 
менталне критике.

Вечерѣе новости, 34. БЕМУС, октобар 2002.
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СРПСКИ СПЕКТАКЛ
Јовановић, МаксимовиЙ, Павловић-Дракулић 
Опера Народног позоришта, Младен Јагушт

Не знам откуд повике на нашу националну оперску кућу, 
кад она изгледа баш онако какво je и читаво друштво: са ве
ликим наслеђеним проблемима, у сталној оскудици, али упр- 
кос томе са високо однегованим осећајем сопствене величине. 
Дсшава се отуд да у временима тешким Опера Народног позо- 
ришта постави велику, романтичну и за све делове ансамбла 
захтевну Гуноову оперу Фауст. Није то ништа чудно за ову 
средину. Над овим се феноменом збуњују још једино странци. 
Они размишљају корак по корак и гледају како да им пројекат 
у свим деловима изгледа ваљано и грандиозно; ми, супротно, 
како би се што већи ефекат постигао што смелијом довитљи- 
вошћу, духовитијим премошћавањем и оним што музичари 
обично зову „подгревањем”.

Ефекат - помало проблематичан и обично збркан - отуд, 
парадоксално, не изостаје. И у нову поставку опере Фауст 
чини се да je уложено много више новца, енергије и талента 
него што одиста јесте. Примећује се то најпре по гласовима, 
где руку на срце, највишу оцену може добити само изванред- 
ни Мика Јовановић у улози Мефиста, високу Вишња Павло- 
вић-Дракулић као Маргарита, а прелазну још само Дејан Мак- 
симовић као Фауст. О певању осталих не вреди говорили, j ер 
би описивање сасвим очигледних проблема сигурно усталаса- 
ло многе сујете.

Но, упркос томе, Фауст се показао правим српским 
спектаклем. Haj пре стога што je као прави мајстор музике за 
пултом још једном стајао изузетни мештар Младен Јагушт, 
наш најстарији активни диригент који још уме да као младиіі
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све тонове повеже у чврсту целину и тако духовито рашчита 
партитуру. Остало се већ некако средило „само од себе”. 
Огромна сцена Сава центра у изнудици je попуњена статич
ном сценографијом и режијом, али духовита светлосна реше- 
н>а и изузетна музика Шарла Гуноа попунили су празнине, те 
je нови пр oje кат Опере Народног позоришта у целини деловао 
збиља сјајно.

Вечерѣе новости, октобар 2002.
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ПРЕКИНУТО МУЗИЧКО ПРИЈАТЕЉСТВО
Владимир Криан, клавир 

Владимир Крањчевић, диригент

После деценије бурые историје, београдска публика je ве- 
ликог Крањчевића изгледа заборавила. Био je концертни по- 
вратак, уосталом, сусрет с обостраним резервама. Видело се 
то најпре по репертоару. Постоји, найме, неписано правило да 
музичари који raje резерве према средини у коју долазе бира- 
ју ретко свирани програм. Маестро из Загреба Владимир 
Крањчевић одлучио се за Глукову увертиру за Ифигенијину 
смрт на Аулиди и Супеов Реквијем, а Владимир Криан за 
Бритнов Клавирски концерт. Слушаоци су махом одлучили да 
не дођу, те су у публици били стари знании и југоносталгича- 
ри, којих je и овде вал-да све маи-е. Тако je света неколико сто- 
тина посетилаца присуствовало несвакидашњем догађају.

Каква фраза, каква снага оркестра и поново као некад, 
хора - то се у Београду није чуло одавно. Дириговање мае- 
стра Крањчевића показало je оно што je овој средини недо- 
стајало читаву декаду. Са оркестром РТС ко j и није онај 
Крањчевићев од пре десет година, још једном се немачки по- 
радило на сваком тону, трилеру и украсу; поново je пратња у 
концерту била вредна колико увертира, а ова значајна коли
ке Реквијем. Овом старинском приступу озбиљног схватања 
музике придружио се и маестро Криан, тумачећи деоницу ве- 
ликог и у нас сасвим непознатог Бритновог концерта, као да 
je ово 1938. када je дело настало, и то je прво извођење. Му- 
зицирајући тоном своје младости, звуком са златне превојни- 
це пијанизма из шездесетих, Криан je подсетио на старе ило- 
че и доба кад се мислило да ће честито човештво за клавиром 
остати недирнуто.
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Али, данас je неко друго време, те су ми прети j ед не ру
ке сувишНи да пребројим пијанисте у сали. Штета. Једно му- 
зичко пријатељство као да се није обновило. Жао ми je свих 
који су од поновног доласка два стара хрватска маестра мно
го очекивали.

Ако им je за утеху, концерт je изгледао као последње се- 
квенце филма Амадеус када Моцарт пред празном салом ди- 
ригује последња чудесна дела. Био je то, речју, јединствени 
музички догађај за који се бојим да се ускоро неће поновити.

Вечерѣе новости, новембар 2002.
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УМЕШНОСТ ИЛИ УМЕТНОСТ
Лондонски Моцарт свирачи 

Сузан Кендлин, виолина

Музика je необична уметност. Постоји неколико опроба- 
них рецепата који ио правилу дају добре резултате. Један од 
најпробитачнијих приступа камерном музицирању јесте сви- 
ран>е сваког, па и најмањег тона у првом плану. Нема ту онда 
сањарења ни примисли, нема пратећих и главних мотива. Пу
блика чује контрабасе исто колико и прве виолине, а сви ком- 
позитори изгледају као да су стали иза „рендген апарата”, те 
им се у партитури примећује свака нотица.

Био сам готово сигуран да ће Лондонски Моцарт свира
чи концертирати на овај начин, па и пак признајем да сам био 
импресиониран њиховом всштином и гипкошћу. Овај састав 
има врло уравнотежсн звук, а музичари делују сигурни у оно 
што желе. Све то оставља утисак, но такво свирање, као и еи- 
гуран лек, има својих контраиндикација. Смештање свих ком
позитора у простор оваквог виртуозитета неминовно произво
ди извесну крутост која се тешко попуњава патетиком и екс- 
пресивношћу. Поступак je исти и приликом свирања Моцар- 
товог детињасто забавног Дивертимента К. 136, као и Серена
де за гудаче Чајковског, те слушаоци примећују да je за изво- 
ђаче сва музика заправо уједначена ритмичка игра и хармон- 
ска слагалица. Све то пре мора да се оцени као умешност, не
го као уметност.

А београдска публика никако није склона да замењује 
умешност за уметност, па овакве музичаре по правилу испра- 
ћа врло топлим, али никако френетичним аплаузом. Заузврат 
и Лондонски Моцарт свирачи су били веома пристојни. Од- 
свирали су један бис и практично се повукли са сцене, иако су
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судећи no тапшању, могли да засвирају бар још неколико до- 
датака. Веома пословно. Да je наша публика пажљивије чита
ла чланке Бернарда Шоа с краја 19. века, о томе колико je не- 
пристојно за исте паре тражити још музицирања на бис, знала 
би да се и ово уклапа у опис вечито савременог професионал- 
ног англосаксонског држања на сцени.

Вечерѣе новости, новембар 2002.
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РАСТАНАК, АЛИ УЗ ПЕСМУ
Франсоа Рене Дишабл, клавир 

Београдска филхармонија, Петер Гилке

Нисмо до сада имали прилике да слушамо музичке само- 
убице. Да будем прецизнији: још се није догодило да неко до- 
ђе у Београд и безбрижно најављује крај каријере, а да га на то 
не приморава ни старост, ни болеет. Управо то се догодило у 
Француској амбасади када je господин Дишабл казао да je 
уморан и да je ово његова опроштајна европска турнеја. Мо
гло je то значити да ћемо од Франсоа Ренса Дишабла слушати 
свирање трагично и уморно, налик Липатијевом из 1950, или 
Хоровицевом из 1953. године, ал и то се није десило. Францу- 
ски пијаниста представио се раздраганим, дечачки непосред- 
ним стакато музицирашем. Свирајући као препорођен, најпре 
je Шуманову трагичну фантазију у облику концерта рашчла- 
нио у низ духовитих и виртуозних етида, а онда je на другом 
наступу, дан касније, отишао и корак даље.

Додуше, казаке неко, Дишабл није рекао да посао кон- 
цертног пијанисте напушта због немоћи, већ због незадовољ- 
ства. Ипак, то je штета, jep с европских сцена одлази истински 
пијанистички мајстор. Али кад тако мора бити, лепо je што 
масстро Дишабл са овог концертног света одлази весео и уз 
песму клавира. Тако je 1976. године урадио и његов мецена 
Артур Рубинштајн. Само, Рубинштајн je то учинио са осамде- 
сет девет, а Дишабл са педесет једном годином. Шта ее од та- 
да догодило са светом, са концертима и енимцима? Одговоре 
на ова питања понудио je солистички концерт овог пијанисте. 
Напустивши гламурозност старих виртуозних пијаниста, 
остављајући да магистрални тон остане сан из неких других 
времена, Франсоа Рене Дишабл je понудио емотивно нас лек-
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трисан, интелигентан и упркос свему оптимистичан музички 
свет који je неким чудним и мучним погледом ипак загледан 
у будуйност. Чудно je то за једног усамљеника, али господин 
Дишабл није од оних пијанистичких мизантропа који музику 
уређује као усамљенички дворац.

Не, музички погледи овог пијанисте су живи и склони 
француском фантазирању. Чује се ово у сазвучјима, темпима, 
у свођењу композиција на низ луцидних сцена, али и по ода- 
биру програма у којем се од Шопенове Фантазије у еф-молу, 
Успаванке и Полонезе у фис-молу начини духовита соната. 
Шта још зато додати на крају? Читава сала Коларца знала je 
да je крај и да господина Дишабла више неће чути са сцене и 
тапшала je, тапшала френетично, враћајући уметника за кла
вир као да не жели да га пусти. А он je - пре с уморним, него 
са трагичним лицем - одсвирао три биса и нестао иза сцене.

Ваљда заувек.
После солистичког концерта ово ми се чини налик тра

гедии. Тим пре, што имам утисак да би све могло бити дру- 
гачије да Дишаблу данас неко може понудити десет концера- 
та годиішье и најбољу аналогну опрему за снимање тона из 
шездесетих.

Вечерње новости, март 2003.
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ПРЕД CBOJOM И ТУЂОМ МУЗИКОМ
Кшиштоф Пендерецки 

Литвански национални оркестар 
Јулијан Рахлин, виолина

Ретко имам прилику да кажем „браво” за мисли које се 
одричу тонске раскоши и чак je негирају. Тако je било кад je у 
Београду наступио славни композитор Кшиштоф Пендерец
ки. Иако ме je концертно и дискографско искуство упутило на 
суздржан став према композиторима-извођачима, морам при
знати да je Пендерецки један од најбољих зналаца своје и ту- 
ђе музике. Обично то бива другачије. Стравински je снимио 
готово сва своја дела за америчке дискографске куће, али ње- 
гов најбољи тумач остао je Пјер Булез, који се, авај, не може 
бројати у најбоље извођаче својих дела. Слично je са Дмитри- 
јем Шостаковичем кога je најбоље разумео Јевгениј Мравин- 
ски, или с Прокофјевом који je идеалног и до сада непревази- 
ђеног извођача имао у маестру Кирилу Кондрашину.

Шта je овоме узрок, озбиљно je питање које превазилази 
оквир једне критике. Изгледа да je у музици ипак раздвојена 
садржина (све оно што je написано) од форме (све што се чу- 
je). Зато je велики утицај извођача који, стриктно тумачећи 
дело, преду танане поремећаје који чине интерпретации. 
Композитори су другачији. Они на дела гледају композитор
ски. То води затварању у себе и праћењу крупних тонских то- 
кова. Идеал композитора je озвучена партитура, а ту нема ме
ста брзим темнима и тонској колористици. Свему, изгледа, 
мора да се плати цена.

Грандиозност не може да буде духовита, а игра je увек 
противник мисли. Зато се од наступа маестра Пендерецког 
могло очекивати да пригрли мисли насупрот лежерности. Оно 
што je ипак изненадило и старе и већ увелико циничне кон-
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цертне посетиоце Београда било je композиторово поуздано 
одрицање од сваког спољног сјаја. Нема шта, Кшиштоф Пен- 
дерецки обележава седамдесети рођендан славећи разум и 
спокој. Чује се ово у његовом Другом виолинском концерту - 
женском и чулном делу компонованом 1995. за виолинистки- 
њу Ану Софију Мутер. Нема у овој музици фреско-сликарства 
и мистичне посвећености из младости. Не, велику форму Пен- 
дерецки je сада компоновао као низ игара. Пребројао сам их 
четири у првом ставу и по једну у следећа четири. Укупно 
осам. Као некад у бароку, где су свите биле састављане од нај- 
популарнијих дворских плесова. Једноставно, зар не? Могло 
би се реііи, уз један додатак.

И барок je тражио своје извођаче. И Кшиштоф Пендерец- 
ки има свог: то je изузетни Јулијан Рахлин. Овај виолиниста у 
нас ужива велико поверење публике „на невиђено” и буди још 
веће неповерење професионалаца „после виђеног”. О чему je 
реч? Рахлин je виолиниста полета и даха. Свира као стари ви- 
олинисти, сасвим супротно Минцу, кога ћемо за који месец 
такође чути у Београду. Господин Рахлин свира попут музич- 
ког рониоца: удахне, зарони дубоко у дело и тамо свира брзо, 
уским замахом гудала, као да не прати ноте, већ броји зрна 
пиринча. Тако чини док га држи дах. Онда застане, изађе на 
површину и начини крупну ритмичку превојницу. Поглед 
затим сврати са неке неодређене тачке у сали и поново удах
не. Јасно je да овакав став производи свирање са много слобо
да, али београдска публика за то не мари, чим осети препу- 
штање музици и поверење које joj се поклања. Баш то чуло се 
у Другом виолинском концерту Пендерецког, тешком делу 
које je тражило много музичког „роњења”.

Вечерње новости, март 2003.
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БРАВО
Jypuj Башмет, Московски солисти

Дечаци не плачу, а критичари не вичу „браво”. Ипак, 
има концерата који до одушевљења доведу публику, па на 
њима ни критичари не могу да одоле. Било je лепо викати са 
Београђанима, који су правом ерупцијом одушевљења испра- 
тили Јурија Башмета и Московске солисте. Два дана после 
наступа у Сали пријатеља музике у Бечу, са практично истим 
програмом (уместо Шостаковичевог Опуса 138, у Београду je 
свиран Шниткеов Монолог), сјајни руски музичари подигли 
су на ноге и салу Коларчеве задужбине. Није то чудно: Јуриј 
Башмет од онс je врсте уметника који као да слушаоца држе 
за срце. Више je то од професионалног концертирања, више 
од куртоазног слушања. Гледао сам лица у публици. Слуша- 
оци су стајали, затворених очију сањарили, или покретима 
рамена пратили ритам. Можда je по к oj а суза недостајала па 
да буде као на концерту Владимира Хоровица у Москви 1986. 
године.

А било je и разлога за толико узбуђење. Концерт je отво
рен Регеровим Концертом У романтичном спишу, полетно, са 
много густот виолског тона. Виола се и иначе одликује зрелим 
тоном. У рукама Јурија Башмета она постаје час налик виоли- 
ни, час слична челу. Паганини] ев концерт за виолу у а-молу 
на крајњу пробу ставио je музикалност и умешност солисте, 
али Башмет се у овом делу држао као прави виолиниста. Са- 
мо, у рукама je имао виолу која има глас као остарели барито- 
ни, па je с noj лакоће и баршунатости произвео нарочита ути- 
сак. Одамах после Паганинија, овај мајстор виоле засвирао je 
Хиндемитову Жалобну музику, променио тонску палету, из- 
менио држање и као да je у руке узео виолончело. Концерт се
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завршио Веберовим Адантеом и рондом На мађарске теме и 
са чак три три биса после одсвираног програма који je наведен 
у програму.

Ноћ je после концерта била топла, налик летњој, а мени 
се учинило да су критичари који нису викали „браво” Јурију 
Башмету и његовим Солистима пропустили да учествују у 
једном правом заједничком узбуђењу.

Вечерње новости, мај 2003.
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СТАРИ ПРИЈАТЕЉИ
Трио Чајковски

„А ви, гумицом сте ме пребрисали”, казаће Митја у чувеном 
Михалковљевом филму Варљиво сунце, када се врати у Марусји- 
ну породицу коју je лудо волео. Ове речи и мени су долазиле кад 
сам кретао на концерт трија Чаіковски, који je у нас наступао све 
до почетна деведесетих, а онда нас je, чинило ми се, заувек напу- 
стио и „пластин-ком здерао”. После (пре)много времена ови му- 
зичари вратили су се да join једном засвирају у Београду. Са пу
бликой која се сва безмало познавала и музичарима који су се 
смешкали са сцене, било je то право окупљање за породичну сли- 
ку у албуму. Да ли су нас Константин Богино, Павел Верњиков и 
Алантоли Либерман запета „гумицом пребрисали”? Изгледа да 
нису. Током концерта чуло се да овај трио није наступао готово 
деценију. Пре непуну годину поново су се окупили и нимало слу- 
чајно - попут птица селица које се враћају у стара станишта - до
шли да свирају у сали Коларца.

Јасно je да je зато наступ ових сјајних музичара био обо- 
јен снажним емоцијама. Било je и музичких разлога за то. 
Трио Чајковски свира искрено, полетно и чак запал-иво. Кад 
би ово свирање под лупу стављао хладни критичар, приметно 
би тонску неуравнотеженост и сувише акцентиран, безмало 
концертни тон. Али, овом приликом желим да похвалим чове- 
штво и прави занос у свирану. Наравно да ватра извођења во
ди у мањкавости, али шта je то мало недостатака друго до до- 
каз хуманости музичара. Никад нисам поздрављао трагање за 
дигиталним савршенством. Да je, најзад, човеку дато да буде 
савршен, звао би се Бог.

Ово, биће, знају и тројица сјајних Руса, који као да су и се
бе и нас вратили деценију уназад. Доста старији него пре десет
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година, ca седим залисцима али и искрицама које им сијају у 
очима, наликовали су господа Богино, Верњиков и Либерман 
оним „белим” Русима у Паризу тридесетих. Тако су и одабрали 
програм: најпре академии ар Аренски са бајколиким Триом 
Опус 32, затим париски класик Равел са Триом у А-дуру из 
1914. и најзад генијални Шостакович из зрелог периода. Да ово- 
ме не може одолети овдашња публика, није потребно подвла- 
чити.

Да ли je то довољно да се j ед но старо пријатељство обно
ви, остаје да се види.

Вечерње новости, април 2003.
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ДУГО ЧЕКАНИ ТРИЈУМФ
Александар Маџар, клавир

Александар Маџар поново je дошао да свира у Београду 
и са собой још једном донео свој несвакидашњи дар. Можда 
се неком учини чудним израз „донео”, али случај Александра 
Маџара збиља наликује легендама о музичарима. Мацар je за 
клавиром колебљивих расположена, превише се ослања на 
фотографско памћење и у неку руку олако бира репертоар - 
али у прстима има дар. Ево, о чему je реч. Овај пијаниста уме 
привидно да заустави проток музичког времена и да у тим 
тренуцима засвира неку надмузику необично згуснутих емо- 
ција. Публика зна за ову Мацареву особину и долази на кон
церте због тих чаробних тренутака. Али, понекад предуго че
ка на њих.

Наступајући најпре са Београдском филхармонијом, овај 
пијаниста je у првом и трећем ставу Шостаковичевог концер
та у це-молу музицирао као да само шаље прете на клавиату
ру да се тамо забаве, али je у средњем ставу, Ленто, одједном 
застао, засвирао ноте које као да нису с овог света, да би час 
касније чаролија нестала? Признајем да сам помислио како ће 
се нешто слично догађати и сутрадан на реситалу. Бојао сам 
се да ће и када остане сам за клавиром, Мацар наставити са 
неким од моцартовских дражесно-генијалних иступа. Сумње 
je подпревало и то што je Мацар у последњем тренутку заме- 
нио озбиљних дванаест Шопенових етида за, чинило се нео- 
бавезнији, потпури руске музке. Али, онда je концерт почео.

Мацар je реситал отворио мајсторским свирањем Шубер- 
тове велике постхумне сонате у Бе-дуру. Са знатно унапређе- 
ним свирањем леве руке (нарочито у Скерцу) и са највећим 
степеном композиционе прецизности и прегледности који је-
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дан лирски пијанкета може имати, Маџар je у Шубертов со
натин храм унео праву ватру и занос. Следила су три ефектна 
Рахмањиновљева Прелида из Опуса 23, две чудесне компози- 
ције недавно откривеног композитора Станчинског које су на 
крајњу пробу став иле паучинаст туше овог пијанисте и на кра- 
ју седам распеваних сцена из Крцка Орашчића (обрада Миха
ила Плетњова). Наводим све тачке овог програма, jер je то по 
свему био антологијски реситал.

И она верна Маџарева публика која чека његов занос, то 
je чула и френетичним аплаузом поздравила тријумф овог му- 
зичара, на који смо и он и ми предуго чекали.

Вечерње новости, мај 2003.
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КАО СТАРО ВИНО
Хосе Карерас, тенор

О, требало je да будете на концерту Хосеа Карераса, али 
како сте могли бити кад сте „обични” љубитељ опере, а ово je 
био наступ века у Београду и ништа није било као пре. Карте 
су, чак и за европске прилике, коштале богатство, на вратима 
се није пропуштао нико без улазнице, а у сали се налазио сва- 
ко ко држи до себе. Бојао сам се стога звоњаве мобилних те
лефона и неупутних аплауза, али то се није догодило, j ер су 
изгледа и они који нису поклоници музике схватили да се те 
вечери догађа историја.

Опште би место зато било спомињати Карерасов једин- 
ствени глас, његов став племенитог господина и латински 
темперамент који му током певања, као фламенко играчима, 
долази негде из стомака. Овом приликом стога желим да спо- 
менем оно што ме чини поклоником овог певача већ децени- 
јама. Уз нове генерације тенора, Карерас je заправо старински 
певач. Види се то по израженом тремолу гласа. А тремоло код 
певача, као и вибрато код гудача, или украси код пијаниста 
већ две деценије нису у моди. Па ипак, Карерас снажним ви- 
братом наглашава сваки почетак тона, али за разлику од Пава- 
ротија од овог тенорског гарда на час одустаје кад, увек нео- 
чекивано, запева пијанисимо, извије и умекша глас претвара- 
јући га готово у шапат. Због тог баршунастог шапата, када за- 
стаје срце, вред ело je доћи и чути старог тенора.

„Као старо вино”, рекли би Италијани. И ja бих се с тим 
сложно, уз мали додатак. Штета je, найме, што je Карерас пе- 
вао уз озвучење. Другачије се ваљда није могло, али микро
фон je избрисао непосредност и многе навео да овог тенора 
пореде са компакт-диском. А када сам и ja почео да разми-
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шљам тако, увидео сам да Карерас у Београду скоро да не ле
ва своје најсјајније песме и арије. Осим Вердијеве Винске пе- 
сме, Тостијевих Усташаца и Гранадосове Андалужанке, све 
остало готово да се чуло први пут. И кад сам већ помислио да 
ће бити и незадовољних, на крају je све дошло на своје.

Публика je стајала на ногама, Карерас je отпевао пет би
сева, међу којима и Де Куртисов Повратак у Суриенто и 
Кардиљово Незахвално срце. Неко je из сале join на шпан
ском викао „Хосе, те киеро”, док je музичар кога знају мили- 
јарде поздравио Београђане и нестао иза сцене - бојим се по- 
следњи пут у Београду, j ер Карерас je звезда која je већ no- 
стала суперзвезда и у 21. веку сија огромним али коначним 
сјајем.

Вечерње новости, јун 2003.
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РОМАНТИЧНА МАТЕМАТИКА
Шломо Минц, виолина

Гудачки оркестар Душан Сковран

Шломо Минц свирао je у Београду. Након тринаест годи
на, колико смо чекали да га поново чујемо уживо, ово je пода
так важнији од икакве критике. Ипак да кажем: било je свира- 
ње овог мајстора инструмента јошједном веће од живота. По- 
што je зарана изградио добар укус и осећај за деликатно сви- 
рање, после свих успеха које je постигао још као двадесетого- 
дишњак, Шломо Минц данас проноси славу своје уметности 
као без сумње први међу виолинистима света. Да ли се њего- 
во свирање може упоредити са Хајфецовим, Ојстраховим или 
Перлмановим? Тешко je рећи.

Шломо Минц je виолиниста за 21. век. А ово има да зна- 
чи да у његовом музицирању тријумфује романтична матема
тика. Романтично схваћено као тон из златних времена виоли- 
низма; и математика посматцана као осећај за пропорције. 
ниједном од ова два аспекта маестро не даје предност. Па 
ипак, кад зрелије размислим, у основи j единственог израза го
сподина Минца налази се супериорна контрола тонских одно- 
са. Колико je овај феномен тешко укратко објаснити у једној 
критици, толико je он правим концертним музичарима једно- 
ставан, j ер до њега стижу осећајем и ставом однегованим у ве
ликим школама. Стари виолинисти свирали су попут оратора, 
као да довршавају приче. Нови се држе апстракције и тонове 
схватају као временске облике које треба уредити. И маестро 
Минц трага за складом и до њега стиже славећи спокој и мир. 
Особина je то само највећих уметника у ма којој уметности.

Тако je код нас у књижевности чинио Андрић, па ће сада 
свима вал,да бити јасније шта je у свирању овог виолинисте
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највеће искушење. Пропорције, найме, маме и траже да се 
пресече последња веза са страшћу. Уметници који трагају за 
складом зато морају да воле свет и човештво, да их симетри- 
је не би заварале и у основи одвеле на странпутицу. Андрић je 
успео да воли човека до краја. И за господина Минца чини ми 
се исто. Разговарао сам с маестром на пробама и могу потвр- 
дити да je то j ед ан од најплеменитијих људи које сам упознао. 
Искористио сам прилику стога да га замолим да поново дође 
и он je обећао да неће проћи још једна деценија пре него што 
га изнова чујемо.

Вечерѣе новости, јун 2003.
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СЕЗОНА 2003/2004

НЕ ЗБОГОМ, ВЕЋ ДОВИЂЕЊА
Минхенска филхармонија, Зубин Мехта 

Сретен Крстић, виолина

Шездесет седам година, то и није много за диригента. Зу
бин Мехта шести пут je дошао у Београд, расположен и при- 
сан као раније. На питање да ли je уморан, казао je да није, и 
додао да му се jедино понекад спава. На концерту Мехта je, 
међутим, био прави вођа оркестра који шаље уметничке струј- 
не импулсе што покрећу и најудаљеније редове музичара. До
водило се и са Минхенском филхармонијом исто што и с Бео- 
градском три године раније. Прави хероји Мехтиних креација 
попово су били музичари: прва флаута, соло хорна, тимпани- 
ста, пар контра-басова. Међутим, Минхенска филхармонија 
више je од скупа сјајних музичара.

Уиграност и узајамно слушање - то се данас броји у 
премисе врхунског оркестарског музицирања. Ипак, прошле 
године чули смо још један, такође сјајан немачки оркестар, али 
сам након године од наступа Франкфуртског оркестра запам- 
тио само хладноћу. Са Минхенском филхармонијом то неће би
ти случај, јер ови музичари наследници су сјајних Малерових и 
Валтерових симфоничара и оних поставки овог састава које су 
неговале старо, прекараЈановско оркестарско свирање. Било je 
то време када се на оркестарско музицирање гледало као на 
рапсодично, а не филозофско досвиравање партитра. Тако су 
чинили сви мајстори диригентског заната у прератној Немач- 
кој, од Блеха до Кнапертсбуша. И данас je на овај тон остало се- 
ћање, чуло се то у Брамсовој Другој симфонији. Немачки мај- 
стори дувачи који се надмећу с окретним гудачима. Taj букет 
звука тешко je заборавити и о томе треба join причати, но посе- 
бан пасус у овој критици мора се посветити Ср стену Крстићу.
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Имајући своју публику испред себе, свој оркестар иза ле- 
ђа и четврт века, овде ипак релативно анонимне печалбе - ма- 
естро Крстић нашао се пред најважнијим задатком каријере. 
Упркос томе, он je свирао без недоумица и ризичних иноваци- 
ја које би настале као последица придавања претеране важно
сти овом догађају. Крстић je, уосталом, одувек био „поштен 
музичар”, сигуран у златни тон и уски виртуозни замах гуда- 
ла. Опредељујући се за нешто бржа темпа у Менделсоновом 
концерту, он ни овог пута није одустао од зреле романтичар- 
ске осећајности и пажљиво дограђене фразе. Много je вежба- 
ња стало у тих двадесетак Менделсонових минута, али je ре- 
зултат било вече за памћење, које се, као и оно пре три годи
не, завршило Мехтиним опроштајем на „индуски начин”. Мо- 
жда нам се посреди, јep овај маестров опроштај не значи „збо- 
гом”, већ „довиђења”.

Вечерње новости, 35. БЕМУС, октобар 2003.
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ТИХИ МАЕСТРО
Гидон Кремер, виолина 

Камерата Балтика

Гидон Кремер после шест година поново je свирао у Бе- 
ограду. Наступивши 1997, у време кратког културног успона 
ондашњег режима, Кремер je немало изненадио тада неспрем- 
ну публику концертним тоном спремним за компакт-диск. 
Писао сам критику и пре седам година и рекао: „Нема више 
херојских времена. На концерту Гидона Кремера нули смо 
шта je на цени: концертна ароганција, сув и прецизан тон, ви
брато сведен на најмању меру и невелика динамичка колеба- 
н>а.” Ипак, данас ми се чини да je критиковати Кремера исто 
што и дизати повике на читаву еру. Кремер je гуру дигиталног 
звука. После 1980, када бежи из СССР, читавог себе улаже у 
ново време у којем се музика доноси у валерима, слично сло- 
јевима на компјутерској слици.

У таквом поимању музике нема праве мелодије ни њене 
пратње, па ни мотива или орнаментирања. Кремерови музича- 
ри данас свирају на j ед ан дах, творећи пре музички призор не
го мелодију. Гледано по овом, Камерата Балтика je камерни 
састав највишег ранга, али... Али, дискови снимљени с макси- 
малистичким дигиталним захтевима лоше се продају, по неко- 
лико великих кућа зато се уједињује да не би пропало, а то су 
тек неки у шуми знакова који говоре да ово доба које траје већ 
четврт века, види свој крај. Наступ Гидона Кремера зато je да
нас убедљивији него пре шест година. Све што свира сурово 
се прилагођује његовим погледима, а то значи да се своди на 
музички језик Арва Перта.

Посебно je интересантна била преобразба Шостаковиче- 
ве Сонате за виолину и клавир Опус 134. Рихтер и Кремеров

146



учитељ Ојстрах, праизвођачи овог дела, ту музику зацело не 
би препознали, толико се ова соната изменила, поставши пар
че музичког материјала које je изгубило типичне линеарне 
особине музике, а задобило просторност. Исто се после паузе 
догодило и Енескуовом Октету за гудаче, а све то говори о из- 
весној идеолошкој острашћености у тумачењу дела прошло- 
сти, али и речито упућује на неизвесност с којом се чекају на- 
редне декаде.

Шта ће се догодити са Кремером и његовим свирачима 
кад овај концепт стигне до краја? Ништа. Реч je о сјајним му- 
зичарима који једноставно треба из главе да изваде специфич- 
ну „сордину” која пригушује њихов звук. Да je то могуће чу- 
ло се приликом свирања на бис, када je Кремер са својим му- 
зичарима изазвао одушевљење публике, маестрално свирају- 
ћи музику Астора Пјацоле.

Вечерѣе новости, 35. БЕМУС, октобар 2003.

147



КОСМОПОЛИТСКИ СТИЛ
Стефан Миленковић, виолина 

Коринтски трио

Најпре сам, потом са клавиром, па с виолончелом и нај- 
зад у трију. По програмској разноликости, Стефан Миленко- 
вић превазишао je старе руске виолинисте који су концерт 
обавезно почињали Бахом а завршавали Стравинским. И на 
последњем концерту било je слично, с тим што се Миленко- 
вићев распон кретао од Баха до Василија Мокрањца. А да ли 
je ова шароликост произвела изражајно и стилско богатство? 
Не би се могло казати. Овај виолиниста не прилагођава свој 
захват захтевима епохе или стала, али то на почетку 21. века 
не мора нужно да добије негативну оцену.

Супротно, за Стефана Миленковића могло би се реЬи да 
je модеран виолиниста. На сва дела он гледа, найме, из Њујор- 
ка, свирајући j одним сувереним и глобалистичким стилом. 
Шта ово значи? То пре свега подразумева пристојни тон, али 
без посебног емотивног ризика; потом виртуозитет, но само 
до границе озбиљнијих интервенција на делима и напокон 
комфоран обим мисли који никад не прелази у експрссију. 
Али, да не би било забуне: ово не значи да je некадашње чудо 
од детета, зашло у воде бледог и накарадно равнодушной му- 
зицирања. Имамо ми много бледуњавијих виолиниста који се 
сматрају звездама.

Иза Стефана Миленковића стоји здрава младост и вели
ке могућности, које он, нажалост, ретко користи. Чуо сам у 
недељу једну Бахову Партиту (леп штрих, добра архитектони
ка), Стару песму и игру Василија Мокрањца (самоуверено али 
не и суверено) и Пуленкову Сонату из 1943 (хладно одсвира- 
ну, без индивидуалних црта). А онда се догодио дуо са че-
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листкињом Ани Азнавуријан у којем je брачни пар почео му- 
зиком да говори, исповеда се и уздиже до дотад неочекиваних 
висина. Да није било Хендлове Пасакање у обради Халворсе
на, не бих можда знао за величину Стефанових неискоришће- 
них могућности. Овако, знам. Овај уметник уме да пева и по- 
несе слушаоце, али то изгледа чини само кад свира са женом. 
Разлог више да се овој вези пожели дуговечност.

И после паузе у Брамсовом трију Опус 8 чуло се нешто 
од тог заноса и правое музичког беседништва. Стриктно ка
мерно, можда je овај трио требало да има већи степей саобра- 
зности камерних музичара. Но, искрено, није реткост да се 
управо у клавирским тријима састављају солисти и свирају 
солистички. Тако je било и на овом концерту, а ово je публи
ка поздравила искреним аплаузом који обнавља старо повере- 
ње које Стефан Миленковић има у овој средини.

Вечерње новости, новембар 2003.

149



СРЦЕ ОД ЧЕЛИКА
Алексеј Володин, клавир 

Београдска филхармонија, Урош Лајовиц

Има пијаниста који свирају мешавином усхићења и пато- 
са. Има, с друге стране, оних с челичним прстима који трага- 
ју за уметношћу симетрија и аскетизмом. Дугачка je листа 
ових „металних људи”, од Мориса Розентала и Сергеја Рахма- 
њинова, до Артура Бенедетија Микеланђелија и данас Бориса 
Березовског. Њима се може прикључити и млади Алексеј Во
лодин, последњи победник конкурса Геза Анда. Друго се и 
није очекивало од полазника Елисо Вирсаладзе, такође „жене 
од метала”. А шта je највећи проблем ових пијаниста? Процес 
челичног стиска треба зауставити пре него што стигне до ср- 
ца. Баш то пошло je за руком поменутим великанима. Нисам 
сигуран, међутим, да je то случај и са Алексејем Володином, 
јep овај пијаниста сецирању опуса препушта се са страшћу 
скупљача лептирова. Баца се он у наручје одсечним темп има 
и тоновима који се забадају попут игала под кожу. Једностав- 
није речено, ово свирање, упркос неспорном бљештавилу, 
подсећа на проблемски шах - нема игре, али зато je ту мат у 
три потеза.

Но, публика воли виртуозе, чак и кад немају романтично 
срце, па je тако и овај руски пијаниста испраћсн овацијама. 
Володин je чак одсвирао два сјајна биса који су, међутим, на 
пробу ставили стрпљење публике коју je после паузе чекала 
велика Бетовенова симфонща Ероика. Многи су зато напусти
ли концерт и остали ускраћени, ако ни за шта друго, а оно за 
интересантно извођење. После Прве и Седме симфоније, про- 
јект Бетовен наставио се Трећом. Оног окретног, тек помало 
дрског Бетовена у виђењу маестра Лајовица, требало je прика-
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зати спортски настројеног и у симфонији коју су Бетовенови 
савременици оценили „убиственом, бесконачном и смуше- 
ном”.

Ништа лакше, наоко, него ову громаду од опуса убрзати 
и тако га представити у најбољем светлу. Но, чини се да није 
тако. Ова симфонија заснива се на монолитное али скоро ба- 
налној једноставности из које израстају невероватни обрти. 
Чини се да брз темпо потенцира то мноштво амплитуда, а 
скрива саме основе дела. И није највећи проблем у скривању, 
колико у следећем. Када се Бетовену поремети чврст темељ, 
онда горњи спратови пратећих мотива и украса почну да се 
љуљају и прете да се сваког часа сруше пред публиком. Зато 
je брза Ероика, после диригента Кирила Петренка прошле се
зоне, и ове године под палицом маестра Лајовица деловала по- 
мало без даха. Видећемо шта Бе бити с остатком циклуса. 
Прогнозирам да ће овај приступ дати боље резултате у роман- 
тичнијим симфонијама, у Шестој, Осмој и Деветој, а слабије 
у класичнијим, у Другој, Четвртој и Петој. Ипак, сачекајмо. 
Наши музичари немају срце од челика и код њих много зави- 
си од расположења.

Вечерње новости, децембар 2003.
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СПОЈ ЕКСТРЕМА
Лидија Бизјак, клавир

Неколико приказа до сад отпочео сам са „ух”. И овог пу
ла би требало учинити исто. Одавно се толико нисам намучио 
да бих написао критику. Знам и зашто. Свирање Лидије Би- 
зјак било je спој екстрема. Да кренем од прегледа програма. 
Концерт у понедељак (19. j any ар) протегао се од једног ве- 
штачког и умногоме недораслог свирања Моцартове Сонате, 
Кехелов попис 331, до мајсторски одсвираних Равелових Огле- 
дала. Између су се сместиле две сонате. Шуманова у ге-молу, 
тачно али обазриво свирана, и Листова у ха-молу, изведена 
духовито и садржајно, с лепим кантиленама у Греши ним дело- 
вима, највећом пуноћом за пијанисткињу у Фаустовим и Ме- 
фистовим одсецима и врло доживљеним „избављењем Фау
ста” на крају.

Како je дошло до таквих успона и падова? Лидија Бизјак 
свира великим, школовано уравнотеженим, али за концерт не- 
довољно окретним легато тоном. Потом, и ова пијанисткиња 
je жртва онога што сам у више наврата назвао „од свега по ма
ло, ничег превише”. Показати школу и велики изражајни 
дијапазон je лепо, али на концерту се мора бити својеглав и у 
понечему чак претеривати. Ипак, до осцилација није дошло 
због свега побројаног, већ првенствено зато што Лидија Би- 
зјак има с лику о делу, или join пре слику својих намера пре 
свирања самог дела. Ово се не среће први пут код наших пи- 
јаниста. Уместо да сваки емотивни милиметар изнесу на сце
ну (као Мелвин Тан на БЕМУС-у, нек се спомене само по- 
следњи пример) и што више доживљаја предају публици, на
ши музичари (пре)често се исцрпљују у унутрашњим погле- 
дима, а то води у самодовољне креације.
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А онда се опази таленат какав има Лидија Бизјак и посма- 
трачу буде жао. Контролисање често врло компликованих музи- 
чких реченица, вештина украшавања, колористика и мајстор- 
ско овладавање протоком пијанистичког времена у Огледали- 
ма - све то уверило ме je да ова пијанисткиња може имати ве
лику будућност. Али, данас њена слава почива на легендама. 
У сали je било света триста посетилаца, балкон није ни отва- 
ран, али већи део публике који je дошао да слуша Лидију Би- 
зјак, стигао je да je чује као нашу хероину. Познато je да по- 
сетиоци једни друге подупиру у усхитима кад дођу с позитив- 
ним предубеђењима, али истине ради треба рећи да се и вели
ки Падеревски управо у двадесетосмој вратио код Теодора 
Лешетицког, да изнова прође све и постане једна од легенди 
пијанизма.

Вечерѣе новости, јануар 2004.
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KAO ВАТРА И ВОДА
Брижит Енжерер и Борис Березовски, клавиры

Стиче се утисак да пијанисти управо из сценске усамље- 
ности црпу снагу за концертна постигнућа. Два клавира отуд 
нису двоструко снажнија, нити упечатљивија, како би се тон- 
ски очекивало, већ супротно, слабија. Пијанисти се најчешће 
опусте, свирају пријатељски и допуњују се као глумци који 
део текста остављају за импровизацију. Такви су били клавир- 
ски дуети Маџар - Штајер, па и Аргерич - Рабинович које смо 
недавно слушали. Са Брижит Енжерер и Борисом Березов
ским другачији je случај. Више je разлога за то.

Најпре, реч je о две сасвим различите уметничке лично
сти. Потом, и Березовски je учио у класи Елисо Врисаладзе, а 
сви који изађу испод руке ове, како сам je назвао „гвоздене 
лејди пијанистичке педагогије”, понашају се као инертни га- 
сови: готово свирепо су упечатљиви и не мешају се ни са ким. 
У случају два клавира ово се показује као предност, j ер слу- 
шалац може, чак и без предзнања, да одгонетне шта свира Бе
резовски, а шта Енжерер. А није да томе и француска господа 
није допринела. Свирајући с укусом Париза и тамошњег слав- 
ног конзерваторијума, ова уметница под прстима крије духо- 
ве Алфреда Кортоа и Hahe Буланжер, и свира с наглашеним 
колоритом и атмосферичношћу.

Сад нам ваља напослетку спојити читаву причу. Кад се 
свирање једне „неуморне плетисанке” сретне са страсним али 
усамљеничким градитељством, онда настану невероватни 
спојеви и тонски односи. Требало je да будете на концерту па 
да чујете дијалог камених басовских акорда и инитимних ме- 
лодија сопрана у Шубертовој Фантазији у еф-молу, па сусрет 
болне експресије првог клавира (Березовски) и сањалачког
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другог (Енжерер) у Рахмањиновљевој Фантазији-свити Опус 
5, а онда после паузе рањиви дух Чајковског на првом клави
ру (Енжерер) и метално тачне колоратуре другог клавира (Бе- 
резовски) у свити за два клавира Крцко Орашчић.

Било je такво свирање налик мешању ватре с вод ом. То je 
чула и публика која je била фуриозна и тражила нове додатке. 
И уметници су били задовољни, добивши прави аплауз у Бе- 
ограду. Звиждуци одобравања, повици „браво” (и од овог кри- 
тичара) и френетични аплаузи наговорили су уметнике на два 
додатка. После Хачатуријановог Валцера концерт се завршио, 
а чинило се, како бива с оваквим догађајима, да права узбуђе- 
н>а тек почињу.

Вечерње новости, фебруар 2004.
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ОВАЦИЈЕ ПРЕД ПРАЗНОМ САЛОМ
Илић, Симић, Крнета 

Симфонијски оркестар и хор PTC 
Владимир Крањчевић

Владимир Крањчевић поново je дириговао у Београду, 
али с нешто другачијим програмом. Могло се догодити да се 
посетилац концерта Симфонијског оркестра и хора РТС упи
та зашто je диригент на програм ставио Франкову симфонију 
у де-молу, пошто je овај маестро после повратка на београд- 
ске сцене марљиво наступао у вокално-инструменталним де
лима, махом са католичком потком. Ипак, ако се зна да се 
Франковој симфонији не једном придруживао „ad hoc” про
грам који je делове првог става Симфоније у темпу Ленто ту- 
мачио као човеково успење, а оне у темпу Алегро као његову 
борбу са самим собом, онда се могло наслутити зашто се ова 
симфонија нашла на програму.

Уз овај податак, готово да се могло претпоставити на че
му ће диригент из Загреба инсистирати. Погађате: на „успе- 
њима” и „фанфарама”. Успења je потцртао снажним тромбо- 
нима и тубом, а химне, зна се, трубама. Догодило се тако да 
су у Франковој симфонији лимени дувачи постали хероји де
ла, али право стремљење маестра Крањчевића била су запра- 
во два завршна висока „фис” на крају првог и трећег става. 
Њих je тражио, њих je и истакао као коначно разрешена сим- 
фоније и своје музичке вере.

А вера у сакралну музику била je предмет концерта и у 
наставку. Свечана мисау част свете Цецилије Шарла Гуноа 
слободно je скраћен реквијем са фаустовским преокупација- 
ма. Но, чини се да je ово ипак амбициозно дело диригент 
Крањчевић схватио као озбиљну проверу могућности музича- 
ра са којима he од јесени као могући шеф-диригент симфониј-
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ског оркестра и хора РТС, радити. Ако до тог именовања дође, 
онда ће за изванредни трио солиста Илић, Симић, Крнета (где 
нарочито треба похвалити постављеност и чистоћу гласа мла- 
дог баса) бити join посла, као и за хор и оркестар. Али, док ће 
солисти показивати свој артизам, у оркестру ће морати да за- 
сучу рукаве и много више раде но досад.

Да ли ће неспорни ауторитет новог-старог диригента 
учинити да се овај колектив јот једном уздигне, остаје да се 
вид и. Уколико, међутим, буде онолико празних места као у 
среду, тешко да ће нешто више моћи да се учини.

Вечерѣе новости, фебруар 2004.
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ОСЛУШКИВАЊЕ ТИШИНЕ
Ивана Стефановнѣ

Постоје екстровертни ствараоци који се било ексцесима, 
било спектакуларношћу музике увек налазе у средишту па- 
жње. Такав je у столећу које смо напустили рецимо био Игор 
Стравински. Постоје и други, они тихи који годинама ствара- 
ју разговарајући са самим собом. У такве спада Ивана Стефа- 
новић - композитор новатор, композитор трагалац, али пре 
света композитор експресиониста. Опуси Иване Стефановић, 
који су се нули на њеном ауторском концерту, показују све 
знакове поред пута крај којих je прошла музика у последње 
три деценије.

Има ту Шостаковичеве тоналности засноване на зачуд- 
ним акордима и модулацијама, има репетитивности, неретко и 
још модерне атмосферичности на начин Филипа Гласа, али из- 
над света има ослушкивања тишине. Од композитора чија де
ла носе називе Четири ноћна запаса, Хармоније и Метропола 
тишине - стари Рас, друго се не може очекивати. Ивана Сте- 
фановић као стваралац креће се већ годинама по оној ивици 
где трне звук. Чини се да су бескрајне варијације оваквог ста
ва: од опредмећивања простора тишине као у Обичним разго
ворами за виолину и обоу (2003), преко досвиравања природ- 
ног фона пасторалне тишине испуњене зовом птица као у Пеј- 
зажу (1980) за чембало и магнетофонску траку, до надопуња- 
вања безљудних поетских простора као у делу Над водом 
(2003) на стихове античких лесника (у преводу овог критича- 
ра), које je имала премијеру на овом концерту.

Друго je питање коме данас треба таква музика и да ли 
она у времену историјске свирепости с почетка новог века мо
же доћи до даха. На ове дилеме није лако одговорити, али јед-
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но je сигурно. Правы уметници морају се држати свог света по 
сваку цену - јep другог немају. Рат je то неретко са стварно- 
шћу због будућности, због принципа, због те тишине којој се 
Ивана Стефановић враћа. А онда се догоди да, као на овом 
сентименталном концерту, сала Београдске филхармоније бу- 
де сасвим попуњена, да се у публици нађу пријатељи свих 
ових лета и зналци дела Иване Стефановић, и да сви изађу с 
осећајем да je те вечери понуђен на увид један скромни, садр- 
жајни и необично снажан уметнички живот. Тада се посма- 
трачу учини да je уметност јача од стварности, макар колико 
je музика, напослетку, јача од тишине и увек je надвлада и 
креативно оплемени.

Вечерње новости, фебруар 2004.
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ЈУНАК ЕПОХЕ
Алдо Чиколини, клавир

Постојало je херојско време у пијанизму. Оно се није 
окончало тако давно. Том добу припадао je и Алдо Чиколини. 
После једног одлагања, стигао je овај 79-годишњак да овира у 
Београду као j унак једне епохе. А у публици су били млади, 
али и многи стари Чиклонијеви слушаоци који су на овим 
просторима преживели и доживели да свог некадашњег љу- 
бимца из шездесетих чују још једном. Маестро je реситал от- 
почео Прелидима Клода Дебисија из друге свеске. Дванаест 
музичких слика одсвирао je као пијаниста с прстима Италија- 
на (као Бузонијсв музички унук) и душом Француза, али пре 
свега као музичар који je готово шездесет година на подијуму. 
Било je неке поезије у том музицирању која je огледало душе, 
а не скуп једноставних пијанистичких вежби.

Наликовало je то уверењима Чиколинијеве генерације пи- 
јаниста. Био je то наступ сличан Рубинштајновом или Магало- 
вљевом из шездесетих. Ово значи да се у свирању Дебисијевих 
Прелида Чиколини није ослонио на снагу, брзину, или агогич- 
ка изненађења - једноставно ни на шта необично. Заузврат, од- 
лучио се за сав гламур, управо невероватни распон колорита и 
све минуле деценије. Била je то j ед на велика прича, а публика 
која je ово чула већ на паузи je била фуриозна.

А у другом делу маестро je, свирајући два Шопенова 
ноктурна и Сонату у ха-молу, подестно на готово заборавље- 
ни дух интимизма. Интимизам je крајем 19. века био став у ко- 
јем се уметник препушта самоиспитивању помешаном са са- 
њаријама и из тога извлачи филозофске закључке. Управо та
ко видео je Шопена Алдо Чиколини: као низ малих и интим- 
них сцена које све заједно праве велику сонатну форму. Било
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je то j ед но од оних иску става кад свима у сали застане дах. 
После последњег тона одјекнуо je аплауз - ваљда најјачи у 
протеклој деценији.

Публика je викала, тапшала у ритму. Многи су брисали 
сузе. Последњи бис, Де Фаљина Обредна игра ватре била je 
ламент над временима прошлим и подсећање да таквих мај- 
стора клавира више нема.

Вечерње новости, април 2004.
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KAO СИЈАМСКЕ БЛИЗНАКИЊЕ
Катја u Мариел Лебек, клавира

Често се у нас прича да смо далеко од Европе. Неки чак 
кажу да док се не одрекнемо јаке хране, нећемо послати члан 
Европске уније. Слично je и у музици. Наши слушаоци просто 
воле масну, обилну и зачињену музичку храну, а из Европе 
нам понекад дођу уметници који као да су стигли из луксузних 
ресторана где су порције више украшене него обилие. Такав je 
случај био са сестрама Лебек. На крилима славе која их je учи
нила најчувенијим клавирским дуом, Катја и Мариел Лебек су 
дошле у Београд и засвирале као да нису пред публиком.

Виђено je такво музицирање више пута. Изгледа овако: 
свира се „у пола гласа’, али са изузетно прецизним тонским 
нијансирањем. Рачуна се на електронику и сматра да ће након 
„фризрирања” резултат бити спектакуларан. Управо то чује се 
на снимцима ове две диве, али концерт није исто шло и отуђе- 
ни и тихи студио. Концерт je звер к oj а се или умиљава, или je- 
де уметника. Стога je већина публике остала, претпостављам, 
незадовољна и попела се „канибалски хладно” према славним 
сестрама. А није да није било разлога за то. У свирању дуа Ле
бек није било ни јаких емоција, ни романтичне виртуозности. 
Ипак, било je нечег другог. Требало je начуљити уши па чути 
гротескну елеганцију у Концерту за два клавира Стравинског, 
луцидне игре украса у четири Дебисијева комада и самотну 
лепоту у преплетима Шубертове Фантазије коју смо недавно 
чули у сасвим другачијем извођењу дуа Енжерер-Березовски.

Катја и Мариел Лебек су j едини дуо к oj и свира као да 
има повезане четири руке, као да су сестре неодвојене сијам- 
ске близнакиње спојене клавирима. Уз све то, оне су изузетно 
атрактивне. Мотор тог несвакидашњег дуа чини ватрена Ка-
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тја, али je сидро Мариел која довршава градивне музичке по- 
слове намењене увежбаним ушима. Слагање сестара изгледа 
готово фрапантно, јер свака свира као да о другој нимало не 
брине и као да ће се та друга већ сама уклонити у брз темпо и 
нагле темповне измене.

Но, упркос свему казаном, аплауз публике био je више 
овлашан него френетичан. Све до самог краја, када су ове сјај- 
не музичарке опипале пуле слушалаца и ватрено извеле седам 
Брамсових Мађарских игара. Напослетку се чак и звиждало с 
одобравањем. Тако се европска музика поново спојила са бал
канском публиком. Да ли задуго, остаје да се види.

Вечерње новости, мај 2004.
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ВИВАЛДИ БЕЗ СТРАХА
Најџел Кенеди, виолина 

Оркестар Душан Сковран

Црне дизел чизме, марама у Арафат-стилу завезана о па
су и озвучена виолина. То може бити само један музичар - 
Најџел Кенеди. Пет хиљада посетилаца дошло je у Сава цен- 
тар да чује овог рок-класичара који je оборио све баријере 
„озбиљног”. Слушаоци воле Вивалдија, али не воле озбиљног 
Венецијанца Антонија Вивалдија. Господин Кенеди са бине 
зато шаље једноставну поруку: не морате познавали, ни воле- 
ти, довољно je уживати у мојим вицевима и Вивалди Ke вам се 
приљубити сам. Али...

Haj цел Кенеди je ипак класични музичар, те се у оваквим 
критикама и он мора посматрати као и његове колете у фрако- 
вима. Ако се, дакле, затворе очи и оставс по страни (не)сум- 
њиви шарм и духовитост, свирање господина Кенедија нали- 
кује аутомобилу с две брзине. Прва je резервисана за темпа 
ларго и адађо. Свирајући у тој брзини, виолиниста имитира 
источњачког гуруа који je све зауставио. У бескрајно спором 
медитирању, уметник негира темпо и мелодијску развојност 
правећи диван музички призор који просто мами слушаоца 
растројених живаца.

Кад, међутим, пређе у другу брзину, то као да je други 
солиста. У Вивалдијевом темпу Алегро, Кенеди тражи филм- 
ску бриљантност и погибељни ритам, к oj им готово излуђује 
себе и своје пратиоце. Подсећа то на снимке састава Имузићи 
из шездесетих, али свему je додато и мношто „плавих” цез но
та. Та „неподношљива лакоћа” импровизовања мења место 
барокним акцентима и на крајњу пробу ставља и вишегласје и 
стварне способности солисте, али он увек излази као побед-
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ник, j ep испред себе има публику која му верује и кад се узди- 
же и кад пада.

У оваквом перформансу сви педанти и циници позвани 
су да одступе, те ће и овај критичар, са уско музичке тачке 
гледишта, на овом месту казати толико. Треба само чути пу
блику како виче, одобрава и поздравља се са солистом стисну- 
тим песницама. Па и наш оркестар Душан Сковран и његови 
солисти Гордана Матијевић-Недељковић и Дејан Митровић 
одавно нису наступили пред толиком публикой, те се солисти 
мора опростити музичка и свака друга настраност. У 21. веку 
ову музику прети да умори оно „класично”, те су у одвикава- 
њу публике од ових страхова дозвољена сва средства.

Вечерње новости, јун 2004.
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ДИВА ПРЕ СВЕГА
Барбара Хендрикс, сопран 

Луве Дервингер, клавир

Има критика које треба да почну оним „браво” које пу
блика упућује са сузама у очима, а пред њим критичар мора 
да потисне пи низам и аналитичке навике. Ипак, од непристој- 
них глорија анали нису имали користи. Стога, на чињенице. 
Барбара Хендрикс, легендарни вагнеровски сопран, миљени- 
ца Херберта фон Карајана и Карла Бема, на заласку каријере 
дошла je и одржала први концерт у Београду. Слично Карера- 
су пре тачно j ед не године, и овај славни оперски глас посетио 
нас je у позној певачкој доби, што je значило да ће концерт би
ти полигон за обазривост и чуваше гласних жица. На ово je 
упућивао и програм, сачињен од немачког лида и соло-песама 
Пуленка, Дипарка, Бизеа и Де Фаље, без иједне белканто или 
Вагнерове арије.

Ипак, чим je наступ почео, било je јасно да je пред публи
кой дива. Барбара Хендрикс зна за године и ограничена свог 
гласа и зато данас у смањеном драмском и певачком распону 
нуди најбоље. А то најбоље огледа се најпре у отменой тран
сформации гласа од светлих до загаситих тонова. Колориту 
се придружује диван тремоло који je нарочито изражајан у 
средњој гласовној лаги, где госпођа Хендрикс просто тера те
ла слушалаца на вибрирање. Лако je побројати места где je ди
ва имала проблема с висинама или брзим стакатом, али то 
овом приликом не треба чинити, не само из пристојности, веіі 
и због толико дивних места где je просто застајао дах. Мале- 
рова песма Уздисао сам благи мирис, Дипаркова Позив на пу- 
товање и Бизеова Поздрав Арапкшье били су они моменты 
кад музичари зграбе публику за срце, када у грлима оних ко-
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ји на концерту стално кашљу пресуши кашаљ и кад време јед- 
ноставно стане. Тако je певала Барбара Хендрикс.

Али, великој уметности ту није био крај. Иако се по при- 
роди ствари у оваквим критикама сав простор упућује при
мадонн, не треба бити неправедан па заборавити пијанисту 
Лува Дервингера, који je вероватно најбољи клавирски прати- 
лац који се у последње време чуо у нас. Иако je имао зад атак 
да свира „у пола гласа”, Дервингер je на малом простору ус- 
пео да оствари готово невероватан колорит, исприча много 
склоиьених мелодијских прича и тако оплемени наступ госпо- 
ђе Хендрикс. И публика je то чула, те je лавовски део аплауза 
који су се сливали ка бини у таласима био упућен и њему.

Вечерње новости, јун 2004.
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О ПИСЦУ

Александар Гаталица рођен je 1964. године у Београду. Ду- 
же од деценије и по музички je критичар у готово свим новинама 
и на програмима радија који се баве класичном музиком. Био je 
музички критичар часописа Лове омладинске новине (1990) м Ду
га (1991), Драгстора озбиљне музике, Београда 202 (1993-1995), 
те потом сталии критичар Другое програма Радио Београда (у се- 
зонама 1997/98 и 1998/99), као и дневних новина Глас јавности 
(сезоне 2000/01 и 2001/02) и Вечерње новости (2002/03,2003/04 и 
2004/05). Као музички писац објавио je књиге: Говорите ли кла- 
сични? (1994), Црно и бело, кратка историја десет славних пија- 
ниста XX столепа (1997), Рубинштајн против Хоровица и обр- 
нуто (1999) и Златно доба пијанизма (2001). Александар Гатали- 
ца приредио je за штампу публикацију Хосеа Виане да Мота Гра- 
ђење суперпијанисте (2004). Хроничар je Меморијала „Исидор 
Бајић” у Новом Саду (2002, 2004), члан жирија пијанистичког 
такмичења „Василије Мокрањац” (2004) и члан Уметничког саве- 
та камерне опере „Мадленианум” из Београда (2004). Осим музи
ком, Александар Гаталица се, као школовани класични филолог, 
бави и превођењем са античког грчког. До сада je превсо трагеди- 
je Есхила, Софокла и Еурипида, те поезију Солона, Мимнерма, 
Алкеја, Сапфе, Алкеја и Анакреонта. Александар Гаталица je пи
сан романа и збирки приповедака. За књигу Линије живоіпа до- 
био je награду „Милош Црњански”, а за збирку Век, сто једна по
веет 20. столећа највећу награду за приповетку на српском јези- 
ку „Иво Андрић”.
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