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I DAĻA
Ludvigs van BĒTHOVENS (Beethoven, 1770–1827)
Ceturtais koncerts klavierēm un orķestrim Solmažorā op. 58 (1805–06)
Piano Concerto no. 4 in G major, op. 58 (1805–06)
I. Allegro moderato
II. Andante con moto
III. Rondo: Vivace
Pirmatskaņojums 1808. gada 22. decembrī Theater an der Wien ar autoru pie klavierēm
30–35 minūtes

II DAĻA
Sergejs PROKOFJEVS (Prokofiev, 1891–1953)
Piektā simfonija Sibemolmažorā op. 100 (1944)
Symphony no. 5 in B flat major, op. 100 (1944)
I. Andante (Soļos)
II. Allegro marcato (Mundri un uzsvērti)
III. Adagio (Lēni)
IV. Allegro giocoso (Mundri un jokojot)
Pirmatskaņojums 1945. gada 13. janvārī Maskavas konservatorijas Lielajā zālē autora vadībā
40–45 minūtes

BĒTHOVENS
Ceturtā klavierkoncerta pirmās skices top 19. gadsimta pirmajos gados – laikā,
kad Bēthovens komponē Trešo simfoniju. Izvērstāks darbs pie koncerta notiek 1805.
gadā, savukārt punkts tiek likts vai nu 1806. gada beigās, vai 1807. gada pašā sākumā.
Koncerta pirmizdevumā lasāms veltījums Austrijas erchercogam, kurš bija Bēthovena
skolnieks.
Pirmatskaņojums notiek 1808. gada 22. decembrī Vīnes Theater an der Wien, un tas
ir koncerts, kas ilgst vairāk nekā četras stundas. Lai sniegtu priekšstatu par to, kādi
tolaik mēdza būt koncerti jeb, kā šajā gadījumā, “muzikālās akadēmijas”, nosauksim
programmā iekļautos Bēthovena skaņdarbus. Pirmajā daļā skanēja “Pastorālā
simfonija”, Ārija (dzied Dm. Killickis) un “Himna ar latīņu tekstu, rakstīta baznīcas stilā” ar
kori un solistiem (Gloria no Mesas Do mažorā) un Ceturtais klavierkoncerts ar autora
solo. Otrajā daļā – “Lielā simfonija do minorā”, ““Svēts” ar latīņu tekstu, rakstīts baznīcas
stilā” (Sanctus un Benedictus no Mesas Do mažorā), “Fantāzija klavierēm vien” un
“Fantāzija klavierēm, kas ar orķestra iestāšanos un visbeidzot ar kora iekritienu finālā
beidzas”. Tiesa, dažādos avotos programmas saturs nedaudz atšķiras, tomēr lielās
līnijās šis koncerts izskatījās tieši tik apjomīgs.
Ceturtajā klavierkoncertā komponists attiecībā pret žanra iedomātajiem kanoniem
uzrāda visdzejiskāko izdomu un visfantāzijiskāko improvizācijas garu. Absolūti brīva
un aizraujoša ir mūzikas virzība. Klusumam te palaikam ir gandrīz tikpat liela nozīme
kā skaņai.
Bēthovens komponējis piecus klavierkoncertus.

PROKOFJEVS
1944. gads. Maskava. 24. maijā Sergejs Prokofjevs (1891–1953) raksta vēstuli tuvai
domubiedrei, pianistei Verai Alpersai: “Manā dzīvē notikušas lielas pārmaiņas – šķīros
no Līnas Ivan[ovnas], apprecējos otrreiz un otrajā laulībā esmu laimīgs. Tagad man
nav dzīvokļa. Dzīvoju viesnīcā un, ticams, drīz braukšu kaut kur ārpus pilsētas, tā ka pat
nevaru pateikt, kādu atpakaļadresi dot.”
Savu iepriekšējo ģimeni komponists uztur finansiāli – viņam ir labi honorāri par
darbu pie kinofilmām, viņš arī saņēmis Staļina prēmiju par Septīto klaviersonāti. No
evakuācijas Almatā Prokofjevs sūta Līnai Prokofjevai (1897–1989) un bērniem cukuru,
ievārījumu, ziepes, kaltētus augļus un citas deficītmantas, taču atgriezties pie viņiem
negrasās.
Ieradies Maskavā ar otro dzīvesbiedri Miru Mendelsoni (1915–1968), Prokofjevs
vispirms uzturas šikā istabā viesnīcā “Maskava”, pēc tam dzīvo viesnīcā “Metropole” un
vēl pēc tam apmetas jau pavisam pieticīgā viesnīcas “Savoja” istabiņā.
1944. gada vēlā pavasarī viņš dodas uz Ivanovas Radošo namu, lai lauku mierā strādātu
pie Piektās simfonijas. Nemainīgs rituāls jau kopš Francijas laikiem ir rīta pastaiga.
Arams Hačaturjans atceras, ar kādu ietiepību tuvredzīgais un neveiklais Prokofjevs
Ivanovā spēlē volejbolu un kāds ironisks stāstnieks un patīkams sarunbiedrs viņš
ir, kad ir iespēja iepazīties tuvāk. Prokofjeva noskaņojums šajā vasarā ir teicams, un
26. augustā viņš liek punktu Piektās simfonijas klavierversijai. Šajā pašā dienā viņš
nospēlē simfoniju Mjaskovskim un Šostakovičam, kā arī diviem jaunākiem kolēģiem –
Dmitrijam Kabaļevskim un Vano Muradeli.

Šajā pašā laikā top arī Astotā klaviersonāte, un to Prokofjevs veltījis Mirai Mendelsonei.
Ir uzskats, ka arī Piektā simfonija, vismaz liriskās epizodes, ir saistītas ar Sergeja
Sergejeviča jūtām pret šo talantīgo literāti, viņa operu libretu autori un daiļrades
iedvesmotāju.
Piektā simfonija uzbūvē ir tik tradicionāla, cik vien tas iespējams: pirmā daļa – sonāte
allegro, ātra otrā daļa, lēna trešā daļa un fināls – atkal sonāte allegro. Lielas līnijas, plašs
atvēziens, prokofjeviski raksturīgas intonācijas un harmonijas, arhitektoniska skaidrība
un visam pāri – mērķtiecīgs gājiens uz to, lai simfonijas izskaņā gan pašus mūziķus,
gan klausītājus “aptvertu neapstādināmi pieaugošas, tīri fiziskas un visus šķēršļus
aizskalojošas laimes sajūta” (Igors Višņeveckis).
Mazliet citāds uzskats ir Aleksam Rosam, kurš uzskata, ka Prokofjevs savā Piektajā
simfonijā gandrīz noteikti ietekmējies no Šostakoviča Piektās simfonijas parauga:
“Simfonija veidota pēc Šostakoviča Piektās plāna: drūma, apvaldīta ievaddaļa, kas
liek nojaust vēstures iekustinātos milzīgos spēkus, vieglāks, mazliet ironisks skerco,
tad lēna daļa ar sēru mūzikas uzslāņojumu un visbeidzot sparīgāks, mazliet militāri
skanošs fināls. Tāpat kā Šostakoviča Piektās simfonijas gadījumā virs Prokofjeva
simfonijas nobeiguma gribas likt lielu jautājuma zīmi. Pēdējā daļa, kas apzīmēta ar
Allegro giocoso, šķiet solām visu enerģiju sakopot gaišai, vieglai, pašpārliecinātai
izskaņai. Tomēr kodā pārsvaru gūst skarbi disonējoša “mehāniskā mūzika”, liekot
atcerēties Prokofjeva jaunības gadu nekaunīgo diabolique stilu. Vienpadsmit taktu
no beigām iestājas negaidīts diminuendo, kam seko tāda skaņa, it kā automašīnai
pārslēgtu ātrumu. Iespējams, ka šī frāze izteic Staļina radīto tēlu – padomju valsts
pilsoņi kā liela mehānisma zobratiņi –, tomēr tas ir savādi auksts un baiss nobeigums
simfonijas vēstījumam, kam šķietami jābeidzas ar uzvaras ainu.”
Sergeja Prokofjeva Piektās simfonijas pirmatskaņojums notiek 1945. gada 13. janvārī
Maskavas konservatorijas Lielajā zālē autora vadībā. Svjatoslavs Rihters atceras – kad
komponists nostājies uz diriģenta podesta, lai sāktu atskaņojumu, viņu apspīdējis
piepešs saulesstars, gluži kā savulaik Pirmās simfonijas atskaņojuma laikā. Kad
Prokofjevs pacēla diriģenta zizli, aiz loga pēkšņi sākās artilērijas salūts, kas visticamāk
notika par godu Sarkanās Armijas tābrīža aktivitātēm pie Vislas un Oderas. Prokofjevs
stāvēja sastindzis, un simfonijas atskaņojums sākās pēc pēdējās zalves.
Panākumi bija milzīgi. Prokofjevs varēja justies laimīgs. Dažas dienas pēc Piektās
simfonijas pirmatskaņojuma viņš uz ielas paslīdēja vai arī zaudēja samaņu, kas to lai
zina, un nonāca slimnīcā ar smagu smadzeņu satricinājumu. Kā raksta Višņeveckis,
trauma bija fatāla, tā ietekmēja Prokofjeva galvas smadzeņu asinsriti un galu galā
noveda viņu kapā.
Ir versija par nelaimes gadījumu, savukārt Prokofjeva aizjūras draugiem bijušas
aizdomas par tīšu nodarījumu. Mira Mendelsone komponistam Vladimiram Rubinam
stāstīja, ka kritiens noticis pēc tam, kad Prokofjevs divas stundas turēts aiz Tihona
Hreņņikova kabineta durvīm, pirms audience pie Padomju Savienības virskomponista
vispār bijusi iespējama. Tieši šajā laikā pamazām un nenovēršami notiek Hreņņikova
kāpšana tronī, kurā viņš turēsies bezmaz pusgadsimtu – no Prokofjevam liktenīgā
1948. gada līdz 1991. gadam. Un talantīga cilvēka turēšana aiz mazāk talantīga cilvēka
kabineta durvīm ir labi zināms pazemošanas veids visās sabiedrībās un visos laikos.
OS

ANGELIČS
Nikolass Angeličs ir regulārs viesis Martas Argeričas festivālā Lugānā un Verbjē festivālā,
viņa veiktie solo un kamermūzikas skaņieraksti izpelnījušies atzinību lielākajos un
prestižākajos Eiropas klasiskās mūzikas medijos – Angeličs saņēmis vairākas žurnāla
Monde de la Musique uzslavas ar apzīmējumu Choc un Diapason d’Or, arī Preis
der Deutschen Schallplattenkritik godalgas, viņa ciešripas izceltas kā Gramophone
redaktora izvēlētais albums un BBC Music Magazine mēneša ieraksts.
Kritiķi liek Angeliču līdzās labākajiem Brāmsa mūsdienu interpretiem. Līdzās augstu
novērtētajām klasiskā un romantiskā laikmeta skaņdarbu interpretācijām Angeliča
interešu lokā ir laikmetīgais repertuārs – no Prokofjeva, Bartoka un Šostakoviča
līdz Mesiānam, Bulēzam un Štokhauzenam. Pjērs Anrī pianistam veltījis skaņdarbu
“Koncerts klavierēm bez orķestra”.
Izcīnot panākumus starptautiskos konkursos un nonākot starptautiskajā apritē,
Angeličs tiek uzaicināts būt par rezidējošo mākslinieku Kadenabijas starptautiskajā
klavieru fondā. 2003. gadā pianists debitē, uzstājoties ar “Ņujorkas filharmoniķiem” un
Kurtu Mazūru Linkolna centrā. Drīz viņš saņem uzaicinājumu no Vladimira Jurovska
Maskavā atklāt Krievijas Nacionālā orķestra koncertsezonu. Angeličs sadarbojies
ar Francijas Radio filharmoniķiem, Orchestre de Paris, Francijas Nacionālo orķestri,
Sanktpēterburgas filharmonijas SO, Tulūzas orķestri, Štutgartes Radio orķestri,
“Pitsburgas simfoniķiem”, “Londonas filharmoniķiem”, Mālera kamerorķestri u. d. c.
Viņa kolēģu diriģentu skaitā ir Pāvo Jervi, Rodžers Noringtons, Aleksandrs Dmitrijevs,
Valērijs Gergijevs, Marks Minkovskis, Hjū Volfs, Daniels Hārdings u. c.
Būdams aktīvs kamermūziķis, Angeličs sadarbojies ar Reno Kapisonu, Maksimu
Vengerovu, Dmitriju Sitkovecki, Džošuu Belu, Žerāru Kosē u. c. Viņa ievērojamākie
mūzikas ieraksti ir Brāmsa, Ravela un Rahmaņinova mūzikas programmas, Lista
“Ceļojumu gadi”, Brāmsa klaviertrio cikls, sonātes klavierēm un vijolei ar Reno Kapisonu,
Brāmsa Pirmais un Otrais klavierkoncerts ar Pāvo Jervi un Frankfurtes Radio orķestri.
Angeliča albumus izdod Harmonia Mundi, Lyrinx, Erato, Mirare un Decca ierakstu nami.
Angeličs ir amerikānis ar Francijā iegūtu izcilu izglītību. Iemaņas klavierspēlē viņš
sāk apgūt piecu gadu vecumā mātes vadībā. Trīspadsmit gadu vecumā viņš iestājas
Parīzes konservatorijā, tur starp viņa pasniedzējiem ir Aldo Čikolīni un Ivonna Lorio.
Angeličs papildinājis prasmes pie Dmitrija Baškirova, Leona Fleišera un Marijas Žuanas
Pirešas.
2015. gadā Nikolass Angeličs ar LNSO un Andri Pogu Rīgā atskaņoja Roberta Šūmaņa
Klavierkoncertu.

