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Gianandrea Noseda / conductor
Lisa Batiashvili / violin
Georgian Philharmonic Orchestra
Jan Sibelius (1865-1957)
Concerto for Violin and Orchestra in D Minor, Op. 47
Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto
Antonín Dvořák (1841-1904)
Symphony No. 8 in G Major, Op. 88
Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso
Allegro ma non troppo
ჯანანდრეა ნოზედა / დირიჟორი
ლიზა ბათიაშვილი / ვიოლინო
საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი
იან სიბელიუსი (1865-1957)
კონცერტი ვიოლინოსა და ორკესტრისთვის რე მინორი, თხზ. 47
Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto
ანტონინ დვორჟაკი (1841-1904)
სიმფონია No. 8 სოლ მაჟორი, თხზ. 88
Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso
Allegro ma non troppo

პროგრამის შესახებ
ტექსტის ავტორი ნინო ჟვანია
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by Nino Jvania

იან სიბელიუსი
კონცერტი ვიოლინოსა და ორკესტრისთვის რე მინორი, თხზ. 47
იან სიბელიუსი თავად მევიოლინე გახლდათ და ძალიან კარგად
იცნობდა საკრავს. ახალგაზრდობაში ის შემსრულებლის კარიერაზე
ოცნებობდა და ეს კონცერტი თითქოს მისი განუხორციელებელი ოცნების
მუსიკალურ ხორცშესხმად იქცა. მუშაობა კონცერტზე სიბელიუსმა 1902
წელს, ცნობილი გერმანელი მევიოლინის ვილი ბურმესტერის რჩევით
დაიწყო. ბრამსის სავიოლინო კონცერტის სულისჩამდგმელის, დიდი
იოზეფ იოახიმის მოსწავლე აღაფრთოვანა სიბელიუსის სავიოლინო
ოპუსმა. "ასე მანამდე მხოლოდ ერთ კომპოზიტორს ვესაუბრე ჩაიკოვსკის, როდესაც მან თავისი სავიოლინო კონცერტი მაჩვენა", წერდა ბურმესტერი, რომელსაც სიბელიუსი კონცერტის მიეძღვნას
დაპირდა. მიუხედავად ამისა, პრემიერა მან ვერ შეასრულა. თარიღი 1904 წლის 8 თებერვალი - არახელსაყრელი აღმოჩნდა გერმანელისთვის
და კონცერტის პირველად შესრულების პატივი უცნობ ვიქტორ ნოვაჩეკს
ხვდა წილად. დიდი ტექნიკური სირთულეებით გამორჩეული კონცერტი
ნოვაჩეკმა ვერ დაუკრა და პრემიერაც ჩავარდა. სიბელიუსმა გადააკეთა
ნაწარმოები, შედარებით გააიოლა რა ვიოლინოს პარტია, ნაწარმოების
ახალი ვერსიის პრემიერა კი ჩეხ მევიოლინეს - კარლ ჰალირს
შესთავაზა. შეურაცხყოფილ ბურმესტერს კონცერტი არასოდეს დაუკრავს,
მიძღვნის საბოლოო ადრესატი კი გახდა უნგრელი ვუნდერკინდი ფერენც
ფონ ვეჩეი, რომელმაც პირველად 13 წლის ასაკში შეასრულა ყველა
დროის ერთ-ერთ ურთულეს სავიოლინო კონცერტად აღიარებული ოპუსი.
ანტონინ დვორჟაკი
სიმფონია No. 8 სოლ მაჟორი, თხზ. 88
დვორჟაკის მერვე სიმფონია რომანტიზმის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე
პოპულარული ნაწარმოებია, რომელსაც ხშირად ჩეხი კომპოზიტორის
ცხრა სიმფონიიდან უდიდესად მოიხსენიებენ ხოლმე. დვორჟაკის
თქმით, მას სურდა "ახალი სახით დამუშავებული ინდივიდუალური
იდეების" საფუძველზე საკუთარი სიმფონიებისგან სრულიად
განსხვავებული სიმფონია შეექმნა. და მან ეს შეძლო. კლასიკურ
სტრუქტურაზე დაყრდნობით, დვორჟაკმა უხვად გამოიყენა ბოჰემური
ხალხური მელოდიები და აღწერითი ელემენტები, რათა შეექმნა
უნიკალური ბგერითი პეიზაჟი, გაჯერებული ბუნების ხმებით და აღსავსე
ყოვლისმომცველი სიხარულით. უნიკალურია ასევე სიმფონიის
ტონალობაც. ჰაიდნისა და მოცარტის შემდეგ არც ერთ მნიშვნელოვან
კომპოზიტორს არ დაუწერია სიმფონია სოლ მაჟორში. გერმანულენოვან
კულტურებში ეს ტონალობა ასოცირდებოდა "ყველაფერთან, რაც სადა,
იდილიური და ლირიკულია; ასევე მხოლოდ მშვიდ და კმაყოფილების
მომგვრელ ვნებასთან; მეგობრობისა და ერთგული სიყვარულისთვის
გაწეულ სათუთ მადლიერებასთან; ერთი სიტყვით, გულში დაბადებულ
უნაზეს და უდრტვინველ გრძნობებთან". ასე აღწერა სოლ მაჟორი
გერმანელმა კომპოზიტორმა კრისტიან შუბარტმა 1784/85 წლებში
შექმნილ ნაშრომში "იდეები მუსიკის ესთეტიკისათვის". "რაოდენ
დასანანია, რომ დღესდღეობით ეს ტონალობა მოჩვენებითი სიმსუბუქის
გამოისობით უგულებელყოფილია", - წუხდა იგი. თუმცა, ტონალობის
მოჩვენებითმა სიმსუბუქემ ხელი არ შეუშალა დვორჟაკს. პირიქით!
როგორც ბრიტანული პრემიერის შემდეგ ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა
დაწერა, "მხოლოდ დვორჟაკმა (თუმცა ის, ბრამსის მსგავსად,
ბეთჰოვენის სკოლის გამგრძელებელია) შეძლო სიმფონიის ჟანრში
ახალი ელემენტების შემოტანა". მერვე სიმფონია დაიწერა 1889 წელს
დვორჟაკის სოფლის სახლში, ულამაზეს დაბა ვისოკაში და პირველად
შესრულდა 1890 წლის 2 თებერვალს პრაღის რუდოლფინუმში. კონცერტს
უდირიჟორა თავად კომპოზიტორმა. იქიდან მოყოლებული დვორჟაკის
თხზ. 88 მთელს მსოფლიოში იპყრობს მსმენელთა გულებს, აღძრავს რა
მათში უნაზეს და უდრტვინველ გრძნობებს.
ამ დროს საქართველოში...
პირველი ქართული სიმფონია 1943 წელს დაწერა შალვა მშველიძემ
(1904-1984). მან კიდევ ხუთი სიმფონია შექმნა, მათგან უკანასკნელი 1980 წელს. მშველიძე ასევე ითვლება ქართული სიმფონიზმის
ფუძემდებლად. 1940 წელს დაიწერა პირველი მასშტაბური სიმფონიური
ნაწარმოები ქართულ აკადემიურ მუსიკაში - სიმფონიური პოემა
"ზვიადაური".

Jean Sibelius
Concerto for Violin and Orchestra in D Minor, Op. 47
Sibelius was a violinist who knew the instrument very well - in his youth he
dreamed of a career as a performer and the D Minor Concerto seems to be
the musical embodiment of his unfulfilled dream. Sibelius began working on
the concerto in 1902, on the advice of the famous German violinist Willy Burmester. The disciple of the great Joseph Joachim (who inspired Brahms to
compose his Violin Concerto) was fascinated by Sibelius's opus. "Only once
before have I spoken in such terms to a composer, and that was when Tchaikovsky showed me his concerto!” wrote Burmester to whom Sibelius promised to dedicate the Concerto. However, he could not perform the premiere:
the date - February 8, 1904 - was unfavourable for Burmester. The honour of
performing the concerto was given to an unknown Victor Nováček. Nováček
struggled with the technical challenges of the concerto, causing the premiere
to fail. Sibelius rewrote the work, simplifying the violin part slightly and offered
the new version to the Czech violinist Karel Haliř. Burmester was offended
and he never performed the Concerto. The dedication finally went to Ferenc
von Vecsey, a Hungarian prodigy, who first performed one of the most demanding and popular violin concertos of all time at the age of 13.
Antonín Dvořák
Symphony No. 8 in G Major, Op. 88
Dvořák's Eighth Symphony is one of the most popular works of Romanticism,
considered by many as the greatest of Dvořák's nine symphonies. According
to the composer, he wanted to write a work "with individual ideas worked out
in a new manner." And he truly succeeded in that. Still relying on classical
structure, Dvořák made use of folk-like melodies of Bohemian character and
pictorial elements to create a unique soundscape, saturated with sounds from
nature and full of joy. The choice of key was rare – not since Haydn and
Mozart had a major composer wrote symphonies in G Major. In German-speaking cultures the key was associated with "everything rustic, idyllic
and lyrical, every calm and satisfied passion, every tender gratitude for true
friendship and faithful love - in a word every gentle and peaceful emotion of
the heart," as Christian Schubart wrote in 1784/85 in his "Ideas Towards an
Aesthetic of Music." "Such a pity that it is so much neglected these days because of its apparent lightness," he concluded. The apparent lightness of the
key, however, did not hinder Dvořák. On the contrary, as a critic wrote after
the British premiere, “Dvořák alone – though he, too, like Brahms, has sought
to keep to the Beethoven school – has been able to bring a distinctly new element into the symphony.” The Eighth Symphony was composed in 1889, in
Dvořák's country home in a beautiful village, Vysoká, and first performed in
Prague’s Rudolfinum on February 2, 1890, conducted by the composer himself. Since then, Dvořák's Op. 88. has been conquering the public worldwide,
evoking gentle and peaceful emotions in our hearts.
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Meanwhile in Georgia
The very first Georgian symphony was composed in 1943 by Shalva Mshvelidze (1904-1984). He went on to compose five more, the last of them being
written in 1980. He is also considered to be a founder of Georgian symphonism. In 1940, he composed the first large-scale symphonic work in Georgian
academic music – a symphonic poem "Zviadauri".
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