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Johannes Brahms (1833-1897)
Concerto for Violin, Cello and Orchestra in A Minor, Op. 102

Allegro
Andante

Vivace non troppo

Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98
Allegro non troppo
Andante moderato 

Allegro giocoso
Allegro energico e passionato 

კრისტოფ ეშენბახი / დირიჟორი
მარკ ბუშკოვი / ვიოლინო

მიშა მაისკი / ჩელო
საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი

იოჰანეს ბრამსი (1833-1897)
კონცერტი ვიოლინოს, ჩელოსა და ორკესტრისთვის ლა მინორი, თხზ. 

102
Allegro

Andante
Vivace non troppo

სიმფონია No. 4 მი მინორი, თხზ. 98
Allegro non troppo
Andante moderato 

Allegro giocoso
Allegro energico e passionato 

Programme Notes
by Nino Jvania

პროგრამის შესახებ
ტექსტის ავტორი ნინო ჟვანია Scroll Down



იოჰანეს ბრამსი 
კონცერტი ვიოლინოს, ჩელოსა და ორკესტრისთვის ლა მინორი, თხზ. 102

კონცერტი ვიოლინოს, ჩელოსა და ორკესტრისათვის 1887 წლის 
ზაფხულში ჩელისტ რობერტ ჰაუსმანისა და მევიოლინე იოზეფ 
იოახიმისთვის დიაწერა. ეს უკანასკნელი გახლდათ ბრამსის უახლოესი 
მეგობარი, თავისი დროის უდიდესი მევიოლინე, რომელიც 
კომპოზიტორის არაერთი ნაწარმოების შთაგონების წყაროდ იქცა. 
1880-იან წლებში მეგობრობაში ბზარი გჩნდა, რადგან ბრამსი 
მევიოლინეს განქორწინების დროს იოახიმის მეუღლის, ამალიას მხარეს 
დადგა. როდესაც ჰაუსმანმა სთხოვა კომპოზიტორს, დაეწერა მისთვის 
კონცერტი, ბრამსმა გადაწყვიტა,  ეს დაკვეთა მეგობართან 
შერიგებისთვის გამოეყენებინა. ასე შეიქმნა კონცერტი იმ დროისათვის 
უპრეცედენტო  შემადგენლობისთვის. ორმაგ კონცერტში გამოყენებულია 
იოახიმთან დაკავშირებული დევიზის "Frei aber einsam" (თავისუფალი, 
მაგრამ მარტოხელა) თემის ვერსია. გამოიხატება იგი შესაბამისი 
დასახელების ბგერებისგან შემდგარი მოტივით - A-E-F/ლა, მი, ფა 
(გადანაცვლებულია ორიგინალი - F-A-E). გარდა ამისა, პრემიერის 
შემდეგ იოახიმმა საჩუქრად მიიღო ხელნაწერი წარწერით "მას, 
ვისთვისაც დაიწერა". ეს პრემიერა შედგა 1887 წლის 18 ოქტომბერს, 
კიოლნში. იოახიმისა და ჰაუსმანის თანმხლებ ორკესტრს თავად ბრამსი 
დირიჟორობდა. კონცერტმა ვერ მოიპოვა მსმენელთა, თუნდაც ბრამსის 
ახლო მეგობრების მოწონება. კლარა შუმანი, მაგალითად, წერდა, რომ 
"სოლისტების პარტიებს აკლია სიკაშკაშე". შესაძლოა ამიტომაც იქცა 
ორმაგი კონცერტი ბრამსის ბოლო საორკესტრო ნაწარმოებად. მუსიკის 
მოყვარულებს გარკვეული დრო დასჭირდათ იმისთვის, რომ ორმაგ 
კონცერტში შედევრი და მუსიკალური რომანტიზმის ერთ-ერთი ყველაზე 
გავლენიანი ნაწარმოები ამოეცნოთ.

იოჰანეს ბრამსი 
სიმფონია No. 4 მი მინორი, თხზ. 98

ორმაგი კონცერტისგან განსხვავებით, ბრამსის მეოთხე სიმფონიის 
პრემიერა წარმატებული გამოდგა. 1885 წლის 25 ოქტომბერს 
კომპოზიტორმა თავად უდირიჟორა მაინინგენის კარის ორკესტრს. 
მიუხედავად ბრამსის შიშისა, რომ საზოგადოება არ დააფასებდა მის 
"ახალ ტრაგიკულ სიმფონიას", მსმენელი ტაშით აჯილდოვებდა ყოველ 
ნაწილს. თავისი ბოლო სიმფონია ბრამსმა შექმნა 1884–85 წლების 
ზაფხულში, მიურცუშლაგში, ავსტრიის ალპების პატარა ქალაქში. 
”ვშიშობ, სიმფონიას აქაური კლიმატის გემო აქვს”, - წერდა იგი თავის 
მეგობარს ჰანს ფონ ბიულოვს. ”ალუბალიც კი არ მწიფდება ამ მხარეში; 
გემოს არ გაუსინჯავდი მათ!” ბრამსის ეჭვების მიუხედავად, მუსიკამ 
დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა გამოჩენილ დირიჟორზე. პირველი 
რეპეტიციის შემდეგ ფონ ბიულოვმა დაწერა: ”მეოთხე მართლაც 
გიგანტურია, სრულიად არატრადიციული, ახალი და ღრმად 
ინდივიდუალური. მუსიკა პირველი ნოტიდან ბოლომდე შეუდარებელ 
ენერგიას ასხივებს”. პრემიერა კიდევ უფრო დამაჯერებელი იყო. 
შემთხვევით არ დაწერა მე-19 საუკუნის ცნობილმა კრიტიკოსმა ედუარდ 
ჰანსლიკმა: „არ არსებობს სხვა თანამედროვე ნაწარმოები, რომლის 
შესწავლა ესოდენ ნაყოფიერია. სიმფონია ბნელ ჭას ჰგავს; რაც უფრო 
დიდხანს ვიყურებით მასში, მით უფრო კაშკაშად ბრწყინავენ 
ვარსკვლავები არეკლილი წყალში“. იმ პერიოდში სიმფონიის ჟანრი 
ბეთჰოვენთან მიღწეული სიმაღლეების შემდეგ გარკვეულ კრიზისს 
განიცდიდა. ამიტომ ბრამსის სიმფონიებს, მათ შორის უკანასკნელს, 
უდიდესი როლი მიენიჭათ. მათ დაამტკიცეს, რომ ნებისმიერი ძველი 
კონცეფცია შეიძლება იყოს აქტუალური და ინოვაციური, თუ მას დიდი 
ნიჭითა და სიყვარულით მიუდგები.

ამ დროს საქართველოში...

1883-1886 წლებში, დაახლოებით იმ პერიოდში, როდესაც ბრამსმა შექმნა 
და პირველად შეასრულა თავისი მეოთხე სიმფონია, რუსეთის 
მუსიკალური საზოგადოების თბილისის ფილიალმა ოპერის ორკესტრის 
მონაწილეობით სიმფონიური მუსიკის პირველი კონცერტები მოაწყო. 
ფილიალის ხელმძღვანელის მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის თქმით, 
ორკესტრი მხოლოდ საოპერო რეპერტუარს უკრავდა და სიმფონიური 
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მუსიკის შესასრულებლად მას მრავალი რეპეტიცია და დიდი შრომა 
დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, ჩატარდა ხუთი კონცერტი, სადაც 
შესრულდა ბეთჰოვენის, შუმანის, მენდელსონის, გლინკასა და 
ჩაიკოვსკის ნაწარმოებები. კონცერტებმა დიდი როლი ითამაშა 
საქართველოში დასავლეთ-ევროპული და რუსული სიმფონიური მუსიკის 
პოპულარიზების საქმეში.

Johannes Brahms
Concerto for Violin, Cello and Orchestra in A Minor, Op. 102

Brahms wrote his Concerto for Violin, Cello and Orchestra in the summer of 1887 for the 
cellist Robert Hausmann and violinist Joseph Joachim. The latter was his closest musi-
cal friend, the distinguished violinist of the time, who had inspired many of Brahms‘ 
compositions. Though during the 1880s Brahms and Joachim had suffered through a 
deep rift in their friendship, as Brahms had sided with Joachim’s wife Amalie during their 
divorce. When Hausmann had asked Brahms to write a concerto for him, the composer 
tried to seek a reconciliation, composing a concerto for the then unprecedented combi-
nation of cello and violin. The Double Concerto employs a version of the “motto” theme 
„Frei aber einsam“ (Free, but lonely) associated with Joachim: the motto is expressed 
through musical motif A–E–F (a permutation of F–A–E). Besides, after the first perfor-
mance Joachim recieved the manuscript with the inscription "To him for whom it was 
written". The Double Concerto was premiered on 18 October, 1887, in Cologne by Joa-
chim and Hausman with Brahms himself conducting the orchestra. The work failed to 
gain the approval of listeners, even Brahms‘ close friends such as Clara Schumann who 
described it as "lacking brilliance for the soloists." Maybe that’s why the Double Concer-
to was Brahms' final work for orchestra. It took music lovers a while to recognise it as a 
masterpiece and one of the most influential works of musical Romanticism.

Johannes Brahms
Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98

In contrast to the Double Concerto, the premiere of Brahms’ Fourth Symphony was a 
success. The composer himself conducted the Meiningen Court Orchestra on October 
25, 1885. Although he feared the public would not appreciate his “new tragic sympho-
ny,” the audience applauded each movement. Brahms composed his last symphony 
during the summers of 1884–85 in Mürzzuschlag, a little town in the Austrian Alps. “I’m 
really afraid it tastes like the climate here,” he wrote to his friend Hans von Bülow. “The 
cherries don’t ripen in these parts; you wouldn’t eat them!” Despite Brahms’ concerns, 
the music truly impressed the eminent conductor. After the first rehearsal von Bülow 
wrote: “No. 4 is gigantic, altogether a law unto itself, quite new, steely individuality. 
Exudes unparalleled energy from first note to last.” The premiere was even more persua-
sive, inspiring the famous 19th-century critic Eduard Hanslick to write that “there is not 
another modern piece so productive as a subject for study. It is like a dark well; the 
longer we look into it, the more brightly the stars shine back.” Considering that at this 
time the symphony as a genre was facing to a certain extent a crisis after the great 
heights it reached with Beethoven, Brahms’ symphonies, including his last one, gain in 
importance, proving that any old concept can be relevant and innovative when dealt 
with talent and love. 

Meanwhile in Georgia
In 1883-1886, approximately in the same period as Brahms composed and premiered 
his Fourth Symphony, the Tbilisi Branch of the Russian Musical Society organised the 
first concerts of symphonic music featuring the Tbilisi Opera Orchestra. According to the 
Head of the Tbilisi Branch Mikhail Ipolitov-Ivanov, the orchestra played only opera reper-
toire and it took many hours of rehearsals and hard work to give five concerts of sym-
phonic music, including works by Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Glinka and 
Tchaikovsky. These concerts contributed to a great extent to the popularization of West-
ern and Russian symphonic music in Georgia. 


