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Alexander Malofeev/ piano
Nikolai Medtner (1880-1951)
Two Fairy Tales, Op. 48
Dance Tale
Tale of the Elves
Forgotten Melodies, Cycle I, Op. 38
Sonata reminiscenza
Danza graziosa
Danza festiva
Canzona fluviala
Danza rustica
Canzona serenata
Danza silvestra
Alla reminiscenza

Sergei Prokofiev (1891-1953)
Piano Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83
Allegro inquieto – Andantino - Allegro
Andante caloroso
Precipitato
ალექსანდრე მალოფეევი / ფორტეპიანო
ნიკოლაი მეტნერი (1880-1951)
ორი „ზღაპარი“, თხზ. 48
1. საცეკვაო ზღაპარი
2. ელფების ზღაპარი
„მივიწყებული მელოდიები“, I ციკლი, თხზ. 38
1. სონატა-მოგონება
2. გრაციოზული ცეკვა
3. სადღესასწაულო ცეკვა
4. მდინარის სიმღერა
5. სოფლის ცეკვა
6. ღამის სიმღერა
7. საშობაო ცეკვა
8. მოგონების სულისკვეთებით

პროგრამის შესახებ
ტექსტის ავტორი ნინო ჟვანია
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ნიკოლაი მეტნერი
ორი ზღაპარი, თხზ. 48
”არავინ ჰყვება ზღაპრებს ისე, როგორც კოლია”, - წამოიძახა ერთხელ რახმანინოვმა,
მოისმინა რა მისი მეგობრის, ნიკოლაი მეტნერის „ზღაპრები“, თხზ. 51 კომპოზიტორისეული
შესრულებით. აი „ორი ზღაპარი“, თხზ. 48 დაიწერა 1925 წელს, 21 წლის შემდეგ, რაც მეტნერმა
პირველად დაასათაურა ასე ერთ-ერთი მცირე ფორმის საფორტეპიანო პიესა. თავისი
საფორტეპიანო „ზღაპრებით“ კომპოზიტორმა ფაქტობრივად შექმნა ახალი ჟანრი, რომელსაც
მთელი ცხოვრების მანძილზე უბრუნდებოდა. საერთო ჯამში მეტნერმა დაწერა 38 „ზღაპარი“,
რომელთაგან 33 რამდენიმე მინიატურისგან შემდგარ ათ თხზულებაში გააერთიანა.
“ზღაპრები” მოგვაგონებს მცირე ფორმის ისეთ ჟანრებს, როგორიცაა პრელუდია, ნოველეტა,
ექსპრომტი და მუსიკალური მომენტი. ასე დაახასიათა „ზღაპრები“გამოჩენილმა საბჭოთა
პედაგოგმა და პიანისტმა ჰენრიხ ნეიჰაუზმა: ”მეტნერის ერთ-ერთი საყვარელი
საფორტეპიანო ჟანრი გახლდათ ‘ზღაპარი’ - პატარა მუსიკალური ნოველა. ეს ჟანრი ახლოსაა
შუმანის ნოველეტებსა და ბრამსის ინტერმეცოებთან, მაგრამ მისი კონცეფცია, გამომდინარე
პიესების პროგრამულ-პოეტური შინაარსიდან, საკმაოდ ახალი და ორიგინალურია”.
საინტერესოა, რომ თხზ. 48-ს პირველი „ზღაპარი“ მეტნერის საყვარელი პიესა იყო;
კომპოზიტორს არაერთხელ დაუმთავრებია თავისი საკონცერტო გამოსვლა სწორედ ამ
ნაწარმოებით.
„მივიწყებული მელოდიები“, I ციკლი, თხზ. 38
"მივიწყებული მელოდიები" გახლავთ კრებული საფორტეპიანო ნაწარმოებებისა, რომლებიც
გადანაწილებულია სამ ციკლში - 38-ე, 39-ე და მე-40 თხზულებებში. პირველი მათგანი
შეიქმნა 1919–1922 წლებში - რუსეთისთვის ურთულეს პერიოდში, როდესაც ქვეყანა ჩაფლული
იყო ომებსა და რევოლუციებში. სწორედ ამ მძიმე წლებმა პოვა ასახვა ციკლის პირველ
ნომერში - ერთნაწილიან „სონატა-მოგონებაში“, რომელიც მეათეა მეტნერის 14
საფორტეპიანო სონატას შორის. სულ მალე, 1921 წელს კომპოზიტორმა დატოვა კიდეც
სამშობლო და ემიგრაციაში წავიდა. დრამატულ სონატას მოსდევს უფრო მოკლე, სახასიათო
პიესები - ოთხი ცეკვა, ორი კანცონა და კოდა "მოგონების სულისკვეთებით". კოდის გარდა,
რომელიც თითქო ეთამაშება სონატის მთავარ თემას, პიესები პირდაპირ კავშირში არაა
„სონატა-მოგონებასთან“. თავად მეტნერს არასოდეს აუხსნია, რის საფუძველზე გააერთიანა
სონატა ამ პიესებთან. თუმცა, როგორც ჩანს, მას იტაცებდა ნაწარმოებების არაორდინალური
დაჯგუფება - მაგალითად, სხვადასხვა სახის პიესების სონატებთან გაერთიანება, ან
რამდენიმე სონატისგან ციკლების შედგენა. თუმცა, არის ერთი თვისება, რომელიც
აერთიანებს თხზ. 38-ს ყველა ნომერს - საფორტეპიანო მუსიკის ჟანრის ფლობის მაღალი
ხარისხი. ეს სულაც არ არის გასაკვირი. მეტნერი ხომ „ფორტეპიანოს კომპოზიტორი“
გახლდათ - მას არ დაუწერია ერთი თხზულებაც კი, რომელშიც ეს საკრავი არ მონაწილეობს.
სხვათაშორის, კომპოზიტორმა რამდენჯერმე შეასრულა საჯაროდ თავისი "მივიწყებული
მელოდიები". საინტერესოა, რომ ერთ-ერთი კონცერტის შემდეგ ერთმა გერმანელმა
კრიტიკოსმა იწინასწარმეტყველა, რომ "მივიწყებული მელოდიები" მალე მართლაც
მივიწყებას მიეცემოდა. როგორც ვხედავთ, ისტორიამ დაამტკიცა, რომ ის არასწორი იყო.
სერგეი პროკოფიევი
საფორტეპიანო სონატა No. 7 სი ბემოლ მაჟორი, თხზ. 83
პროკოფიევმა მეშვიდე სონატაზე მუშაობა დაიწყო 1939 წელს და დაასრულა ის 1942 წელს. ის
მეორეა "ომის სონატების“ სახელით ცნობილი მეექვსე, მეშვიდე და მერვე სონატების
ტრიადაში. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მეშვიდე სონატის თემების უმეტესობა
დაიწერა უფრო ადრე, ვიდრე გერმანია 1941 წლის 22 ივნისს ხალხისთვის მოულოდნელად
ომს გამოუცხადებდა საბჭოთა კავშირს. სონატის დისონანსური მუსიკა აშკარად ასახავს
სტალინის რეჟიმის ტერორს. ბედის ირონიით, ომის შუაგულში სონატა დაჯილდოვდა
სტალინის პრემიით. სვიატოსლავ რიხტერმა შეასრულა მეშვიდე სონატის პრემიერა 1943
წლის იანვარში მოსკოვში. მოგვიანებით, იხსენებდა რა კონცერტს, პიანისტი წერდა:
„მაყურებელმა ნათლად გაიაზრა ნაწარმოების სულისკვეთება, რომელიც ეხმიანებოდა
ღრმად დამალულ მათ გრძნობებსა და შფოთს. ამ ნაწარმოებით ჩვენ მთელი სისასტიკით
ვეფლობით წონასწორობადაკარგული მსოფლიოს შემაშფოთებლად საშიშ ატმოსფეროში.
სუფევს ქაოსი და გაურკვევლობა. ჩვენ თვალწინ თარეშობენ აღვირახსნილი მკვლელი
ძალები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის, რითაც მანამდე ვცხოვრობდით, წყვეტს
არსებობას. ჩვენ ისევ ვგრძნობთ, ისევ გვიყვარს. სწორედ ახლა იფეთქებს ადამიანური
ემოციების მთელი სპექტრი. და ამ უზარმაზარ ბრძოლაში, რომელშიც ვებმებით, ჩვენ
ვპოულობთ ძალებს, კიდევ ერთხელ ვუმღეროთ სიცოცხლის შეუქცევად ენერგიას“.
ამ დროს საქართველოში...
პროკოფიევის მეშვიდე სონატა განსაკუთრებით ძვირფასია ქართველი მსმენელისთვის.
მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა მუსიკალური კულტურის არაერთი ცნობილი
წარმომადგენელი თბილისში იქნა ევაკუირებული. მათ შორის აღმოჩნდა სერგეი პროკოფიევი,
რომელმაც საქართველოს დედაქალაქში 1941 წლის 21 ნომებრიდან 1942 წლის 29 ივნისამდე
დაჰყო. როგორც ქართველი მუსიკისმცოდნე გულბათ თორაძე აღნიშნავდა, სწორედ თბილისში
დაასრულა პროკოფიევმა თავისი უდიდესი შედევრი, მეშვიდე საფორტეპიანო სონატა.
თორაძემ ასევე გამოთქვა მოსაზრება, რომ 7/8 ზომაში დაწერილ ცნობილ ფინალში, რომელიც
ეფუძნება სინკოპირებულ რიტმულ ფორმულას 2+3+2, აირეკლა სპეციფიკური რიტმი ქართული
ხალხური ცეკვისა „ხორუმი”, რომელიც პროკოფიევმა, სავარაუდოდ, საქართველოში
ყოფნისას იხილა.

Nikolai Medtner
Two Fairy Tales, Op. 48
“No one tells such tales as Kolya,” exclaimed once Rachmaninov, after hearing his
friend – Nikolai Medtner – perform his Tales, Op. 51. Two Fairy Tales, Op. 48 were
composed in 1925, 21 years after Medtner for the first time used the title “Skazka”
(Tale) for a short piano piece. He actually invented a new genre returning to it many
times during his life. All in all, Medtner composed 38 Fairy Tales for piano, organizing
33 of them in sets of several miniatures united by ten opus numbers. Fairy Tales resemble pieces in small form such as preludes, novelettes, impromptus, and musical
moments. Explaining the essence of the genre, Henrich Neuhaus, a prominent Soviet
teacher and pianist wrote: “One of Medtner’s favourite piano genres was fairy tale —
little musical novellas. This genre is close to novelettes of Schumann and to intermezzos of Brahms, but is quite new and original due to program-poetic content, even
though not indicated.” Interestingly, the first of the two “Skazki”, Op. 48 was Medtner’s favourite, as he often would end his recitals with this piece.
Forgotten Melodies, Cycle I, Op. 38
“Forgotten Melodies” is a collection of piano pieces that covers 3 cycles: Op. 38, 39
and 40. The first of them was composed in 1919–1922 - a difficult period in Russia, as
the country had been engaged in the wars and revolutions. The first piece of the set –
Sonata Reminiszenza in one movement (No. 10 out of 14 Piano Sonatas by Medtner)
seems to reflect on that period that, by the way, resulted for composer into emigration
from his homeland in 1921. The dramatic sonata is followed by shorter character
pieces - four dances, two canzonas, and a coda “alla Reminiscenza.” Except for the
coda that plays with the main theme from the Sonata, the pieces seem to be not
directly associated with the Reminiscenza. Medtner himself never explained the
reason for this particular assembling. Though, he seemed to enjoy the unique groupings of his works, arranging various pieces with sonatas, or composing several sonatas in cycles. However, there is one characteristic unifying all the pieces of Op. 38 - a
masterful piano writing. This is not surprising at all, as Medtner was a devoted piano
composer; Being a great pianist himself, he wrote no single piece in which piano does
not participate. Medtner performed his “Forgotten Melodies” in public several times.
Interestingly, after one of the concerts a German critic predicted that the “Forgotten
Melodies” would be quickly forgotten. The history proved him wrong.
Sergei Prokofiev
Piano Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83
Prokofiev began working on his B-flat Major sonata in 1939 and completed it in 1942.
It is second in the triptych of the Sixth, Seventh, and Eighth sonatas that are known as
the “War Sonatas”. Though we have to take into consideration that most of the
themes of the Seventh sonata had been sketched before Germany launched a surprise attack against the Soviet Union on June 22, 1941. The dissonant music of the
Sonata definitely reflects the terror of Stalin’s regime. It is ironic, that after the outbreak of the war the Sonata received the Stalin Prize. Sviatoslav Richter premiered the
Seventh Sonata in Moscow in January 1943. Later recalling the first performance he
wrote: “The audience clearly grasped the spirit of the work which reflected their innermost feelings and concerns. With this work, we are brutally plunged into the anxiously
threatening atmosphere of a world that has lost its balance. Chaos and uncertainty
reign. We see murderous forces unleashed. But this does not mean that what we lived
by before thereby ceases to exist. We continue to feel and to love. Now the full range
of human emotions bursts forth. In the tremendous struggle that this involves, we find
the strength to affirm the irrepressible life-force.”
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Meanwhile in Georgia
Prokofiev’s Sonata No. 7 has a special importance for Georgian listeners. During
World War II many prominent representatives of the Soviet art scene were evacuated
to Tbilisi. Among them was Sergei Prokofiev who stayed from November 21, 1941 until
June 29, 1942. As the Georgian musicologist Gulbat Toradze wrote, it was here in Tbilisi that Prokofiev completed his great masterpiece - the Seventh Piano Sonata. Toradze also suggested that the famous final movement prickling with syncopations,
written in 7/8 meter that has to be counted as 2+3+2 beats per measure alludes to the
specific rhythm of the Georgian folk dance Khorumi that Prokofiev might have seen
during his stay in the capital of Georgia.
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