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სექტემბერი

September

12:00

Thomas Hampson / baritone
Maciej Pikulski / piano
Franz Schubert (1797-1828)
Songs on Texts from Heinrich Heine from „Schwanengesang“ (Swan Song), D 957
Das Fischermädchen (The Fisher-maiden)
Die Stadt (The City)
Am Meer (By the Sea)
Der Doppelgänger (The Double)
Ihr Bild (Her Image)
Der Atlas (Atlas)
Gustav Mahler (1860-1911)
Songs from „Des Knaben Wunderhorn“ (The Boy’s Magic Horn)
Frühlingsmorgen (Spring morning) (Text by Richard Leander)
Aus! Aus! (Finished! Finished!)
Nicht Wiedersehen (Never to Meet Again)
Zu Straßburg auf der Schanz (On the Ramparts of Strassburg)
Der Schildwache Nachtlied (The Sentinel's Nightsong)
Lied des Verfolgten im Turm (Song of the Persecuted in the Tower)
Favorites from the „Song of America“ tours
Francis Hopkinson (1737-1791)
My Days Have Been So Wondrous Free (Text by Thomas Parnell)
Aaron Copland (1900-1990)
The Dodger
Charles Ives (1874-1954)
Circus Band
In Flanders Field (Text by Col. McCrae)
Arthur Farwell (1872-1952)
Song of the Deathless Voice (Omaha Indian)
Margaret Bonds (1913-1972)
The Negro Sings of Rivers (Text by Langston Hughes)
Michael Daugherty (*1955)
Letter to Mrs. Bixby (Text by Abraham Lincoln)
Stephen White (*1943)
Shenandoah (Traditional)
Aaron Copland (1900-1990)
The Boatmen’s Dance (Traditional)

პროგრამის შესახებ
ტექსტის ავტორი ნინო ჟვანია
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Programme Notes
by Nino Jvania

თომას ჰემპსონი / ბარიტონი
მაჩეი პიკულსკი / ფორტეპიანო
ფრანც შუბერტი (1797-1828)
სიმღერები ჰაინრიხ ჰაინეს ლექსებზე ციკლიდან „გედის
სიმღერა“, D 957
Das Fischermädchen (მეთევზე ქალი)
Die Stadt (ქალაქი)
Am Meer (ზღვასთან)
Der Doppelgänger (ორეული)
Ihr Bild (მისი სურათი)
Der Atlas (ატლასი)
გუსტავ მალერი (1860-1911)
სიმღერები ციკლიდან „ბიჭუნას ჯადოსნური რქა“
Frühlingsmorgen (გაზაფხულის დილა) (რიხარდ ლეანდერის
ლექსზე)
Aus! Aus! (დასრულდა! დასრულდა! )
Nicht Wiedersehen (ვეღარასოდეს გიხილავ)
Zu Straßburg auf der Schanz (სტრასბურგის მიწაყრილზე)
Der Schildwache Nachtlied (მცველის ღამის სიმღერა)
Lied des Verfolgten im Turm (კოშკში გამომწყვდეული პატიმრის
სიმღერა)
საყვარელი სიმღერები ტურნედან “ამერიკის სიმღერა”
ფრანსის ჰოპკინსონი (1737-1791)
My Days Have Been So Wondrous Free (ჩემი დღეები საოცრად
თავისუფალია) (თომას პარნელის ლექსზე)
აარონ კოპლანდი (1900-1990)
The Dodger (მატყუარა)
ჩარლზ აივზი (1874-1954)
Circus Band (ცირკის დასი)
In Flanders Field (ფლანდრიის ველზე) (პოლკოვნიკ მაკკრეის
ლექსზე)
არტურ ფეარველი (1872-1952)
Song of the Deathless Voice (უკვდავი ხმის სიმღერა) (ომაჰას
ტომის ინდიელთა ხალხურ ლექსზე)
მარგარეტ ბონდსი (1913-1972)
The Negro Sings of Rivers (ზანგი უმღერის მდინარეებს)
(ლენგსტონ ჰიუს ლექსზე)
მაიკლ დორტი (*1955)
Letter to Mrs. Bixby (წერილი მისის ბიქსბის) (აბრაჰამ
ლინკოლნის ტექსტზე)
სტივენ ვაიტი (*1943)
Shenandoah (შენანდოა) (ხალხურ ლექსზე)
აარონ კოპლანდი (1900-1990)
The Boatmen’s Dance (მენავეების ცეკვა) (ხალხურ ლექსზე)

ფრანც შუბერტი
სიმღერები ჰაინრიხ ჰაინეს ლექსებზე ციკლიდან "გედის სიმღერა", D
957
ალბათ, ბევრ პოეტს არ მოუხდენია ისეთი დიდი ზეგავლენა კლასიკური
გერმანულენოვანი სიმღერის, ლიდის განვითარებაზე, როგორც ჰაინრიხ
ჰაინეს. ფრანც შუბერტი, რობერტ შუმანი, ფელიქს მენდელსონი,
იოჰანეს ბრამსი, ჰუგო ვოლფი, რიხარდ შტრაუსი - ყველა დიდი
კომპოზიტორი, ვისაც სიტყვა ეთქმოდა ლიდის პოპულარიზებაში,
ხშირად სწორედ ჰაინეს პოეზიაში პოულობდა შთაგონების წყაროს.
1827 წელს ჰაინე აქვეყნებს ლექსების კრებულს "სიმღერების წიგნი",
რომლის სათაურმა თითქოს განსაზღვრა მისი ბედისწერა. კრებულის
ლექსები 2000-ზე მეტ სიმღერას დაედო საფუძვლად; მათ შორის ფრანც
შუბერტის “გედის სიმღერას“. შუბერტი ჰაინეს "სიმღერების წიგნის"
გამოცემიდან სულ რაღაც ერთ წელიწადში გარდაიცვალა, სიფილისთან
ბრძოლაში. გასაოცარია, მაგრამ სწორედ ამ წელს შექმნა მან
განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის შედევრი. მათ შორისაა 14
უკანასკნელი სიმღერა, რომლებიც შუბერტის გარდაცვალებიდან ერთი
თვის თავზე შეიძინა ვენელმა გამომცემელმა თობიას ჰასლინგერმა და
მოგვიანებით გამოაქვეყნა მის მიერ შერჩეული სიმბოლური სათაურით
"გედის სიმღერა". შვიდი სიმღერის ტექსტი ლუდვიგ რელშტაბს
ეკუთვნოდა, ერთის - იოჰან გაბრიელ ზაიდლს, ექვსი ლექსი კი
შუბერტმა ჰაინრიხ ჰაინეს კრებულიდან შეარჩია. ვარაუდობენ, რომ
შუბერტს განზრახული ჰქონდა რელშტაბისა და ჰაინეს სიმღერების
ცალ-ცალკე გამოცემა. სწორედ ამიტომ, "გედის სიმღერა" არ
წარმოადგენს ერთიანი სიუჟეტური ხაზით გაერთიანებულ ციკლს, რისი
გენიალური მაგალითები შუბერტმა თავად შექმნა უფრო ადრინდელი
ვოკალური ციკლების - "მშვენიერი მეწისქვილე ქალისა" და "ზამთრის
გზის" სახით. ეს კი იძლევა "გედის სიმღერის" შედარებით თავისუფალი
ინტერპრეტირების საბაბს, რომელსაც ხშირად იყენებენ ხელოვანები.
დღევანდელ კონცერტზე თომას ჰემპსონი შუბერტის "გედის სიმღერას"
ჰაინრიხ ჰაინეს ლექსებზე შექმნილი ექვსი სიმღერით წარადგენს.
გუსტავ მალერი
სიმღერები ციკლიდან „ბიჭუნას ჯადოსნური რქა“
„ბიჭუნას ჯადოსნური რქა“ არის გერმანული ხალხური პოეზიის
კრებული, რომელიც 1805-1808 წლებში გამოქვეყნდა. ეს კრებული
მალერისთვის მთელი ცხოვრების მანძილზე შთაგონების წყაროს
წარმოადგენდა. კრებულის რამდენიმე ლექსი შეერწყა მალერის
მეორე, მესამე და მეოთხე სიმფონიების ცალკეულ ნაწილებს. თუმცა,
კომპოზიტორმა შერჩეულ ლექსებზე ასევე შექმნა ცალკეული
სიმღერები. „ბიჭუნას ჯადოსნური რქის“ ლექსები სიმღერებად არა
მხოლოდ მალერმა, არამედ არაერთმა სხვა კომპოზიტორმაც აქცია;
მათ შორის იყვნენ ვებერი, ლიოვე, მენდელსონი, შუმანი, ბრამსი,
ცემლინსკი, შონბერგი და ვებერნი. რაც შეეხება მალერის სიმღერებს,
სულ „ჯადოსნური რქის“ ტექსტზე შექმნილი მისი 24 სიმღერაა
შემორჩენილი. მათგან თორმეტი საორკესტრო თანხლებითაა; ასევე
თორმეტია იმ სიმღერების რაოდენობა, რომლებიც ხმისა და
ფორტეპიანოსთვის დაიწერა. მალერის გარდაცვალების შემდეგ
გამომცემლობამ Universal Edition დაბეჭდა „ჯადოსნური რქის“
საორკესტრო სიმღერების ვერსიები საფორტეპიანო თანხლებით. დღეს
თქვენ მოისმენთ სიმღერებს შექმნილს როგორც საორკესტრო, ისე
საფორტეპიანო თანხლებით. რა თქმა უნდა, ორკესტრს კონცერტზე
ფორტეპიანო ჩაანაცვლებს. ხუთ სიმღერას ციკლიდან „ბიჭუნას
ჯადოსნური რქა“ დაემატება რიხარდ ლეანდერის ლექსზე დაწერილი
სიმღერა, რომელიც წარმოადგენს მალერის სხვა ვოკალურ ციკლს "Lieder und Gesänge" (სიმღერები და მინამღერები).

ეს ციკლი გარკვეულწილად დაკავშირებულია „ბიჭუნას ჯადოსნურ
რქასთან“, ვინაიდან ციკლის ტექსტების უდიდესი ნაწილის წყარო
სწორედ გერმანული ხალხური პოეზიის კრებული გახლდათ.
საყვარელი სიმღერები ტურნედან “ამერიკის სიმღერა”
”ამ გადამწყვეტ ისოტრიულ მომენტში ამერიკული სიმღერები
გვაძლევს შესაძლებლობას, სიტყვისა და მუსიკის სადა სილამაზის
საშუალებით წარმოვადგინოთ იმ ერის ჭეშმარიტი სახე, რომელიც
ინდივიდუალობის წარმომჩენ ენაზე დაფუძნებული იდეოლოგიის
წიაღში ჩაისახა. გულისა და გონების ეს ენა გვიყვება ყველაფერს იმ
კულტურის შესახებ, რომელმაც ის შექმნა. და როდესაც ჩვენ ვმღერით
საკუთარ სიმღერებს, ისინი, ვინც გვისმენენ, ეცნობიან საუკეთესო
მაგალითებს იმისა, რისი მიღწევაც შესაძლებელია აზრის გამოხატვის
თავისუფლების პირობებში დიდი ხელოვნების შექმნისას”, - წერს
თომას ჰემპსონი, ამერიკის წამყვანი ბარიტონი. მიუხედავად იმისა,
რომ მის რეპერტუარში 80-ზე მეტი საოპერო როლი და სხვადასხვა
სტილში, ენასა და პერიოდში შექმნილი სიმღერებია, ჰამპსონი
განსაკუთრებით ერთგულია ამერიკული სიმღერის. მისმა ფონდმა
კონგრესის ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით წამოიწყო პროექტი,
რომლის მიზანია "განავითაროს ამერიკული სიმღერის როლი ერის
წარსულის დოკუმენტირებაში". პროექტმა ხორცი შეისხცა "ამერიკის
სიმღერის" ტურნეების სახით, რომლის ფარგლებშიც გაცოცხლდა
"1700-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე შექმნილი სიმღერები.
მათ შორისაა ფსალმუნები, ჰიმნები, ხალხური და კოვბოების
სიმღერები, ომის სიმღერები და აფრო-ამერიკული სპირიჩუელსები..."
ტურნეების ფარგლებში ჰემპსონი სთავაზობს მსმენელს "კონცერტებს,
რომლებიც მორგებულია თითოეული ქალაქის უნიკალურ ისტორიაზე"
და ასევე ატარებს ვოკალურ მასტერკლასებს. პროექტმა უდიდესი
წარმატება და პოპულარობა მოიპოვა, რის შედეგადაც ჰემპსონს
მიენიჭა "ამერიკული სიმღერის ელჩის" წოდება.
ამ დროს საქართველოში...
თუ ვინმემ დაიმსახურა "ქართული სიმღერის ელჩის" წოდება, ეს
საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლია (დღეს
იგი ცნობილია "ერისიონის" სახელით). ანსამბლის მიერ ჩაწერილი
ქართული ხალხური სიმღერა "ჩაკრულო" 29 მუსიკალურ
კომპოზიციასთან ერთად შევიდა ე.წ. „ოქროს დისკზე“. დისკი ასევე
შეიცავდა ხმებსა და სურათებს, რომლებიც დედამიწაზე არსებული
სიცოცხლისა და კულტურის მრავალფეროვნებას წარმოაჩენდნენ. 1977
წლის 20 აგვისტოს „ოქროს დისკი“ კოსმოსური ხომალდის Voyager 2-ს
საშუალებით კოსმოსში გაიგზავნა. დღეს ხომალდი სავარაუდოდ
დედამიწიდან 16 მილიარდი კილომეტრითაა დაშორებული,
მოგზაურობს უსასრულო სამყაროში და „საქართველოს სიმღერას“
წარუდგენს ნებისმიერ არამიწიერი ცხოვრების ფორმას, რომელმაც
შეიძლება იპოვოს ან უკვე იპოვა იგი.
Franz Schubert
Songs on Texts from Heinrich Heine from "Schwanengesang" D 957
Perhaps there is no other poet who had such a significant impact on the development of German lied as Heinrich Heine. Franz Schubert, Robert Schumann, Felix
Mendelssohn, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauss - all great composers
who contributed to popularisation of the lied, frequently found their inspiration in
Heine's poetry. In 1827, Heine published a collection of his poems - "Book of
Songs". The title seems to have determined its fate: more than 2000 songs were
composed after these poems, among others, including Schubert’s Schwanengesang. Franz Schubert died fighting syphilis, just a year after Heine's "Book of

Songs’" was published. It is hard to believe, but quite a large number of his masterpieces
were composed in that year. Among them are his last 14 songs, bought by the publisher
Tobias Haslinger a month after Schubert's death. He published them a few months later
with a symbolic title "Swan Song". The texts of seven songs were written by Ludwig Rellstab, one – by Johann Gabriel Seidl, and six poems were taken from Heine's collection.
Schubert intended to print the Heine group as a self-contained set. Consequently, unlike
the earlier song cycles "Die schöne Müllerin" and "Winterreise", "Schwanengesang" is
not a cycle of linked songs that create a large-scale narrative. This allows musicians to
interpret "Schwanengesang" in a relatively free way. Thomas Hampson will present
Schubert's "Swan Song" with six lied settings of Heinrich Heine's poems.
Gustav Mahler
Songs from „Des Knaben Wunderhorn“
“Des Knaben Wunderhorn” (The Boy's Magic Horn) is a collection of German folk poetry
published between 1805 and 1808 that served as a source of inspiration for Mahler
throughout much of his life. He integrated texts from the collection into movements of his
Second, Third, and Fourth symphonies, but he also composed separate songs based on
selected poems out of the collection. Interestingly, texts from “Des Knaben Wunderhorn”
were set to music not only by Mahler, but also a number of composers, including Weber,
Loewe, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Zemlinsky, Schoenberg and Webern. As for
Mahler’s songs, a total of 24 Wunderhorn texts are available in settings by Gustav
Mahler. Twelve of them are orchestral songs, and a similar number of songs were composed for voice and piano. After Mahler's death, Universal Edition replaced Mahler's
piano versions of the Wunderhorn songs by piano reductions of the orchestral versions.
Today you will hear both – orchestral songs, as well as songs composed for voice and
piano. Five Wunderhon songs will be joined by a song composed on the poem by Richard Leander that represents another cycle – “Lieder und Gesänge”. The source of the
major part of the lyrics of the cycle was “Des Knaben Wunderhorn.”
Favorites from the „Song of America“ tours
“At this pivotal time in history, Americas art song literature provides a means of communicating, in the simple beauty of word and music, the truths of a nation born of an ideology whose language celebrates the individual. This language of heart and mind says
everything about the culture that created it. And when we sing our own songs, those who
hear us will have experienced the best of what freedom of thought and purpose can
achieve in the creation of great art,” – writes Thomas Hampson, “America's leading baritone.” Although he has sung over 80 opera roles and his repertoire includes songs of various styles, languages, and periods, Hampson is especially devoted to American art
song. In collaboration with the Library of Congress, his Hampsong Foundation has
launched a project aiming “to further the understanding of American song in documenting the nation’s past”. The project manifested in the “Song of America” tours brought to
life “songs from the 1700s to the present day, which range from Psalm settings and
hymns, folksongs and cowboy songs, to war songs and African American spirituals…”
Within the tours Hampson offered “concerts tailor-made for each city’s unique history”,
giving also vocal master classes. The project has become very successful and popular,
earning Hampson the title “Ambassador of American Song.”
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Meanwhile in Georgia
The title “Ambassador of Georgian Song” could be granted to the National Song and
Dance Ensemble of Georgia (nowadays known as “Erisioni”). The Georgian folk song
“Chakrulo” recorded by the ensemble became one of 29 musical compositions included
on the Voyager Golden Records containing sounds and images selected to present the
diversity of life and culture on Earth. The Golden Records was sent into space on Voyager 2 on 20 August 1977. Right now, Voyager 2 is presumably 16 billion kilometres away
from Earth, traveling in the infinite Universe, being ready to present the Song of Georgia,
among others, to any intelligent extraterrestrial life form who may find or already found it.
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