
 آرنسیک چآنتون استپانووی    

(۱۹۰۶    ۱۸۶۱ ) 

                                   

   برای آن انجام دهم«.  استهر آنچه که در توانم  و آرزو یم کنم  موسیقی را دوست دارم »

آهنگ هم  ، ساز رویسدربارۀ  آرنسیک،  نوشت، ک آ. س.  چایکوفسیک  ای.  او پ.  موسیقی  دورۀ فرهوش  »...در  او  ه 
ز بگونهشگفت  یابگونه یک رسشت ِ    ؛اندیشد بینانه و وفادارانه از پیش یمای باریک آور خردمند است، دربارۀ همه چی 

ا«.   از  جای داد: »  دوران خود سازان ِ همنویسندۀ بزرگ ِ رویس ل. ن. تالستوی، آرنسیک را باالتر از آهنگموسیقیایی ِ گی 
، ساده سازان نو آهنگ  میان ز  آهن  و   ، آرنسیک بهیی ز بگی  بخش ِ بیشیی ِ آنچه  آورد، که »... یاد یمهاست«، و م. ف. گنسی 

شده،  که از سوی او در دوران ِ آموزش در آموزشگاه واالی موسیقی نوشته شده، در زمان ِ آموزش ]رس ِ درس[ ساخته یم
د، که نوشتۀ موسیقیایی از خود  مآکرد. بیش و کم پیش یماو را برریس یمای  دورههمدر زمایز که استاد، کارهای دوستان ِ  

ز    او   ای دوههمهای دوستان ِ  مندتر و برتر از نوشتهمراتب ارزشهساختۀ آرنسیک ب  آنهایی که دارای درایش ِ نوشیی
و حتی

 .  «آمدیمب در از آ ،ی خود کار یم کردند هابر روی ساختهموسیقی بوده و زمان بسیاری 

 

پایداران موسدانان و دوستبرای موسیقی  باور آن مشکل  یقی ِ  ابتدای سدۀ کنویز  که هیز    استان سدۀ گذشته و 
-آوازی، ساخته  هاینمایش  . شده استکم شناخته    ،گذشت ِ سه چهارم سده  با گرانه و حتی نام ِ خود ِ آرنسیک  آفرینش
ین  در یما  آو ههای او، همواره بهای فورته پیانویی و رمانس ویژه آفریدههگایه، بمفونیک و انجمنهای س آمدند، در بهیی
نامخانه مندان ِ  هیز سوی  از  شده،  نمایش گذارده  به  نمایش  شده،  های  اجرا  خرده دوستدار  و  موسیقی  انداران    گی 

نش  او  موسیقی  به  نسبت  پرشورانه  آیی ..آهنگدادند. ان یمبرخوردی  ز از    ،ساز ِ  نخستی  موسیقی  ِآموزش ِ  خانوادۀ    ،  در 
شد   خود  ابرخوردار  پدر  پ .  ه گارودو،  ژ نی  شهر  شهروندان ِ  از  دوستزشیک  خود  هم  سک،  مادرش  و  بود،  موسیقی  دار 

ز ِآمد.  شمار یمهپیانیست ِ خویی ب بورگ    دوران ِ پسی  اینجا او به آموزش موسیقی    . در بود زندگایز ِ آرنسیک در پیوند با پیی
سال   در  و  داده  واال  ۱۸۸۲ادامه  موسیآموزشگاه  آهنگقی ی  رشتۀ  در  را  نزد ِ    ریمسیک سازی   بـن.  پایان  هکورساکوف 

 رساند. 



 

 ِ درخشان از خود نشانهنوز  
ی

دان ِ جوان   زرین دریافت کرد. موسیقی و نشان ِ  هداد  رسگرم آموزش بود، اما شایستیک
رشته آموزش ِ  آهنگبرای  سپس   ، موسیقی همگایز  دانش  مسکو یی   ،سازیهای  موسیقی  واالی  آموزشگاه  به    درنگ 

شفراخو  مسکو   د. انده  چایکوفسیک   ،در  به  تانه  آرنسیک  شد.  و  نزدیک  چایکوفسیک  یف   ] ]تاثی  الگوی درآیش  هیز    به 
 شد.  تبدیل دوست ِ نزدیک او به یف ، و تانهگرانۀ موسیقیایی ِ آرنسیک آفرینش

 

 

ز ِ هیز آفرینش یف، چایکوفسیک داستانبنابر خواهش ِ تانه گرانۀ از میان برده شده  نامۀ نمایش ِ آوازی دوران نخستی 
لگا« پدیدار شد، که با  نسیک داد و از آن ـ نمایش آوازی ِ »رویا بر روی و یش آوازی ِ »ٌویه ٌودآ« را به آر خود، نمااز سوی  



در سال   تئاتر[ شهر مسکو   ۱۸۹۰کامیایی  ]بالشوی  بزرگ ِ  نمایش  خانۀ  درآمد.   در  نمایش  آن  به  از چایکوفسیک  ییک  را 
ین، »و در  ب ِ ٌویه ٌودا  اادامه بیان داشت که: »رویداد ِ خو   ر شمار آورده و دهرویس« بنمایش ِ آوازی برتر ِ    ،جاهایی   بهیی

 «. کردبسیار   فشایز ا اشک بهمرا ناچار 

 

آ  نام  وازی دیگر ِ آرنسیک  نمایش ِ  تانهبه  باور  ـ به  ز یف ِ سخت »رافائل«  از    ، گی  نی  ]همچون رویا بر روی ولگا[ هم 
ز بستایش  ، داران ِ موسیقی رشناسان و هم از سوی ِ دوستکا  سوی ِ که  آمد؛ در دفیی یادداشت این آدم  شمار یمهبرانگی 
-[ تا آنجا کارگر شد که اشکارک  : »]آنشوند دیده یم  چایکوفسیک   یهاهمان واژهشبیه  ، در پیوند با رافائل  نازک نبود دل

»رنج    کهبود  یم  بر روی پهنۀ اجرایی  شده   دهزمان پرآوازۀ خوانتا آن  ِهایانهاز برای ِ تر   شاید، این  . هایم رسازیر شدند...«
 دل را یم لرزاند«؟ 

ی
   و بیهودگ

، او آموزش هگوناگون بود. ب  کنشگری ِ آرنسیک در مسکو  هایی را آفرید، که  نامههنگام ِ کار در آموزشگاه واالی موسیقی
، آ. کورشنکو، گ.  ی  م یادگی  رسگر   دانانبر پایۀ آنان شمار ِ بسیاری از موسیقی  ز بودند. در نزد ِ او راخمانینوف و اسکریابی 

یم  آموزش  گلیی   ر.  ب  دیدند. کونیوس،  یمهگلیی   »...گوشیاد  تا  آورد:  بودند  ی  هیز بیشیی  آرنسیک  پندهای  و  زدها 
ب آرنسیک  گونه، رسشت ِ  هر  هکارشناسانه«.  آتشژ   کهنابرابر ِ  ا و  بود آدیم گی  او و  به  را    ر کاگاه  گه  ،مزاج  میان  کشمکش 
آموزانش   آرنسیک  کشاند یمهیز هم  ارکسیی سدر  هم  .  و  بنیاندر کنرستمفونیک  تازه  آوازی ِ گرویه ِ  انجمن  یافتۀ  های 

ف، آرنسیک برای رسپرستی ِ گروه آوازی وابسته  هکرد. ببرنامه اجرا یمعنوان رهیی  بهرویس،   زودی، بنابر پیشنهاد ِ باالکی 
بور   به ز و ناپاسخگو به گرایشات ِ آهنگاین، جایگایه واال گ فراخوانده شد.  دربار به پیی   ۶. در  ود ب  ساز ، اما بسیار سنگی 

-، دوباره اجرای برنامه در کنرست۱۹۰۱در سال    نها، با آزاد شدن از جایگاه کاری ِ خود ت  های کیم آفرید و سال او ساخته
   تِب ؛  داد او را رنج یم  بیماریدیگر  اما    گرفت. را از رس ای تنگاتنگ  ها و آفرینش موسیقی بگونه

 
ل[، که  ها ]بیماری ِس شش

     پس از چند سال او را با خود به گور برد... 

 

ز   ا«  گ »ٌول ِ رمانتیک ِ د آمد: او هم باال شمار یمهب های آرنسیک فرازترین اجرا کنندگان ِ آفریده ارس ییک از ف. شالیاپی 
ین کامیایی -و    خواند، و هم »آوازهای کودکانه«بود یمپیشکش شده    وی را که به  

ل« را. ب  -با بیشیی ویژه، و.  ه»منسیی
ز های آرنسیک را در ژانر  کامیسارژوسکایا ساخته کرد؛  ، اجرا یمه بود کاربرد پیدا کرد  در ابتدای سده  که  گفتار ِ آهنگی 

گذاری ییک ارزش  یاد دارند. هند گل های رز...« را باد، چه تازهان »چه خوب ِوسیقی گفتارخوایز او را در م  ،شنوندگان
ین آفریده اوینسیک دید:  ها« ]گفتگوها[ توان در »دیالوگرا یم  -تایی ]تریو[ ر مینور ]ر کوچک[ سه-ها  از بهیی ی اسیی

  م ا؛ من همواره از خود او هم خوشکرد مندانه به من کمک یم»آرنسیک... با من برخوردی دوستانه داشت، و کشش



بر روی    تر پسان  دو آهنگساز   هایباشد«. )نامتایی فورته پیانویی پرآوازۀ او یمسه  ،ییک از کارهای او   دستکم آمد و،  یم
آرنسیک  ]بالت[  نمایش ِ وشک ِ  اجرای  از  آن  پاریس، که در  در  دیاگیلف  های مرصی«  »شب  ،آگیه کنرست ِ س. 

     . (شدند ، نمایان د شاده یمآگایه د

  

 

 اوینسیک ایگور اسیی 

ین ارزشاش  دورانسازان هممیان ِ آهنگ  از لو تالستوی   ، سوییتو هم  دربارۀ آرنسیک گذاری را  ، بیشیی ز های او چنی 
ینهکه ب  کرد برای دو فورته پیانو   ز سوییتباشند یم  کارهای او   راستی جزو بهیی ز   هایی را راخمانینوف  . )چنی  سپس و با  نی 

 یمیف، که در آنتانه  ها ر ییک از نامه[ از آنها نوشت(. د ی  درآیش ]تاث
ی

-زمان نزد ِ خانوادۀ تالستوی در یاسنایا پالیانا زندگ
»دو روز پیش    نویسد یمنواخت،  و همراه با آ. گولدن وایزر که شامگاهان برای نویسنده یم  ۱۸۹۶کرد در تابستان ِ سال  

ـ ل. ک.( آنتون استپانوویــــچ را نواختیم، که بسیار کامیابانه    ۲ا ِ  ها[ )سوییتی]شبحها»تارگونشماری... ر پ   میانما، نزد آد
( خوشهبویــــچ را با موسیقی نو آشتی داد. و نیکوالیبود و لِ  « )شمارۀ پایایز -ش آمد، و او مدتاویژه از »رامشگر ِ اسپانیایی

پیانیستهای موسیقیایی ِ فورته پیانویی ِ دیگر  ها و پارچهکرد«. سوییتهای بسیار از آن یاد یم های در برنامۀ اجرایی ِ 
آموزان]رایزیز    ا دودمان پس  تا  -گولدن وایزر و ک. ایگمونوف تا پایان ِ کار ِ اجرایی خود  آرنسیک،   ِنسل بعدی شوروی[، هیز

بنگاه  ۱۹۴۰  -۵۰های  سال پیانو  فورته  برای  ز  ریابینی  آهنگ ِ  بر روی  ]فانتازیا[  رویا  امروز  به  تا  و  ه  همراهداشته شدند. 
، ساخته شده در سال ِ  ار  های هنوز در سال  . د شونشنیده یم  های آوایی ]رادیو[، ها و از فرستندهدر کنرست  ۱۸۹۹کسیی

مسکو   ۹۰ در  آرنسیک  نوزدهم،  داستان  سدۀ  نامدار  از  ز -رسای ِ  ریابینی  تروفیموویــــچ  ایوان  آلونتسک،  چند    -دهقان ِ 
ز دربار افسانه یادداشت کرد؛ و دو تا از آنها را   ز ۀ زمی  ی ِ  ای برای رویاپایه  ،شویسیک و »ولگا و میکوال«-دار بزرگ، اسکوپی 

سه و   ، موسیقیایی رویای  و  داد.  جای  خود  از  موسیقیایی  بسیاری  و   ، دیگر  پارچهتایی آوازی ِ  و  سازی  موسیقیایی  های 
]احسایس[ و روشندارای درونآرنسیک،   آنمایۀ درآیشانه  نوآور اندیشانۀ ژرف، بدون  باشنکه  با  د، و در همانانه  زمان 

 ِ بیان ِ رسایشگران
ی

ز ای گالیهتا اندازه،  هراستینیک ، آهنگی  ز  ]ملودیزم[ دست آمی 
ی

ا یم و دارگ باشند. آنها گرم،  دلبازانۀ خود، گی 
مندانه هستند.   و   بینانهباریک    هیز

ی
-یمهای گذشته به موسیقی آرنسیک گرایش  های شنوندگان را در سالدل  ،ها این ویژگ

ز شادی بدادند. آنها یم  آیند. شمار یمهاستادانه ب هم یرا هم شایسته و آورند، ز   ههمراهتوانند امروز نی 

 ل. کارابلنیکوف 

*** 

 : ۱۸۹۱ل ژانویۀ سا  ۱۱پ. ای. چایکوفسیک، نامه به ای. آ. وسه ٌولژسیک،  



یدگاه خویی  بشنوم. هرچند من دیگر دیک را  ی آرنس رفتم، تا »رویا برفراز ِ ولگا«  روی به مسکو »دیروز من تنها از این
ز از آن بودم، اما آنچه را ک دیروز از رس گذراندم، بیش از آن بود که من    هدربارۀ آن داشتم و خواهان خوشنودی راستی 

ومندترین درآیش را در من برجای یماندیشیدم. برخز از نگارهیم ش  نمایهمۀ    گذارند. ها، بویژه نگارۀ خواب ِ ٌویه ٌودا، نی 
ز آوازی از ابتدا تا پ مندی راستی  ز تالش ِ یک  .  نوشته شده  اندیشمندانه و استادانه  ، بسیار ایان از سوی هیز این نخستی 

آفریدهتازه کار کم بلکه  نیست،  برو  ی  هیز آن یم شمار یمهای  توان  در  ومند آید، که  نی  درآیشژ  تا  برجای    و   باشد  ژرف 
تواند جایگایه استوار  شان آمد، و به گمان من، آن یمشاندازه خو از نمایش آوازی یی گویا، که مردم ]تماشاگران[  گذارد.  

بورگ به  بسیار بسیار خوب یمدر برنامۀ اجرایی رویس داشته باشد.  شد که، »رویا برفراز ولگا« در برنامۀ اجرایی آیی در پیی
ز نش رآید. >...< بسیاری از رویدادها چشمان مرا تر ساختند ـ نخس نمایش د ز ولگا« از سوی آدیم  ، که »رویا برفراایانهتی 

گریم داشته باشد.  باشد، اگر پشتای درخشان یم. >...< آرنسیک، به باور من، دارای آیندهبسیار شایسته نوشته شده
ز ِ  ی ِ آفآهنگدر او شور ِ راستی  ز ِ هیز  گرانه هست!«رینش سازی، نشانۀ راستی 

 

 موسیقیایی من«ادداشتیمسیک ـ کورساکوف، »ین. آ. ر 
ی

 : های زندگ

آموزشگاه واالی مسکو  استاد ِ  بورگ،  پیی آموزشگاه واالی موسیقی ِ  پایان ِ  از  من، پس  ز ِ  پیشی  آموز ِ  های  ، سال»هیز
 کرد.   بسیاری را در مسکو 

ی
 ِ او سبکها ه بنابر همۀ گوا  زندگ

ی
، اما  گذشتیم  ورق[ بازی رسانه، میان ِ مستی و برگ ]، زندگ

ون  زمایز او قربایز بیماری ِ روایز شده بود، که گویا بدآمد.  شمار یمهتا اندازۀ بسیاری پربار ب  او   سازی ی ِ آهنگر گکنش
ردپ ز ِ  پشت رس گذاشتهبرجای گذاشیی خود،  از  موسیقی ِ  شد   ایی  واالی  آموزشگاه  استادی ِ  جایگاه  از  آمدن  ون  بی  با   .

بورگ جایگزین  ، او ۹۰ی  در سال ها  مسکو  ف، رسپرست گروه آوازی وابسته به دربار شد و چندی پس از با  در پیی الکی 
 ِ سبکآمد.  شمار یمهب

ی
یاو رسانه  در این جایگاه، زندگ ون آمادامه پیدا کرد ،  ، هرچند تا اندازۀ کمیی دن از گروه  . پس از بی 

آرنسیک   >...< ب  آوازی  برجسته  یک کهجایگایه  همچون  آورد:  سفار دست  و  ِهایشارمند ِ  دیوانیژه    به  رسای  وابسته 
 از پنج تا شش هزار روبل دریافت یم  خانه[ دربار، آرنسیک ]وزارت

ی
زمان ِ آزاد  وچرا  کرد، و بدون چوندستمزد بازنشستیک

ز ِ موسیقی  ز به کار ِ ساخیی ز سوزااما در کرد، سازی بسیار کار یماو در زمینۀ آهنگ  . داشت برای پرداخیی  اینجا نی 
ی

-ندن زندگ
های پویل ِ ییک  سوزانه از توانایی وری ِ نادلبازی، بهره برگوار، گذرایز هرزهخوشمندی از رس گرفته شد. و با نی    ژه یو هاش ب

فت  از داراترین هواداران ِ خود، جدایی ِ چندگاهه ]موقت[ از زن ِ خود، و درپایان، تب پیرسژ
 
افتادن به بسیی  ها،  ش کنندۀ ش

بورگو سپس مرگ در فنالند   نیس  مرگ در  د،  و ، آرنسیک همواره دارای پیوند دوستانه با کانون ِ بلیایف ب. با آمدن به پیی
شت و درآیش و گزک ]مزه[  رس   آورد. یاد یمهگونه، چایکوفسیک را بکشید، و اینخود را کنار یم  ،ساز چون آهنگاما هم
آفرینش ِ موسیقی از او. آرنسیک در جوایز از    کمیی تر است، اما با توانایی ِ  کاو بیشیی به آ. روبینشتاین نزدی  سازی ِآهنگ
[ من، سپسدرآی ز نیم  ش ]تاثی   زودی فراموش خواهد شد...«هاو ب کرد. درآیش ِ چایکوفسیک بر روی خود پرهی 

 آوازی هاینمایش

ووسیک »ٌویه ٌودا«هولگا« )برپایۀ داستان اندو »رویا برفراز  •  (؛ ۱۸۸۸ ،ناک ِ آسیی

 (؛ ۱۸۹۴ ،نو« از دوران ِ زایش ِ »رافائل« )»رویدادهایی  •



« )برپایۀ بخش  • ز  (۱۹۰۳ ،هایی از حماسۀ »مهابارات«»نال و دامیاتی 

 وشک ]بالت[   هاینمایش

 ( ۱۹۰۰ ،های مرصی« )برپایۀ داستان کوتاه گوته »یک شب کلئوپاترا«»شب •

ی ساخته  های ارکستر

 ؛ (۱۸۸۳یس مینور ]کوچک[ ) ۱شماره   مفویز س •

   ؛(۱۸۸۹]بزرگ[ )ژور  ماال  ۲شماره   مفویز س •

ز در کارکرد برای دو فورته پیانو )هم چهار سوییت •  از سیون(؛ واریا۱۸۸۵-  ۱۹۰۲ ،چنی 
ی

ها بر روی آهنیک
 چایکوفسیک 

 های کنرستوی  ساخته

 ( ۱۸۸۲مینور )-مرایه ارکسیی فا ه هبرای فورته پیانو ب کنرست •

ز برای فورته پیانو  •  از ریابینی 
ی

 (۱۸۹۹همرایه ارکسیی )هب رویا ]فانتازیا[ بر روی آهنیک

 ( ۱۹۰۱مینور )- همرایه ارکترس ال هبرای ویولون ب کنرست •

 گایههای انجمنساخته

؛دو سه •  تایی ]تریوی[ فورته پیانویی

 دو چهارتایی ]کوارتت[ زیه؛  •

 یینتت[ فورته پیانویی تایی ]کو پنج •

 های بسیاری برای فورته پیانوساخته •

 های آوازی ساخته

     رای آوا ]صدا[ و فورته پیانو نس برما ۵۰نزدیک به  •

   : داشتتز را شنید ساز ِ دوستهای این آهنگتوان بسیاری از آفریدهیمزیر نشایز  در 
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نتی کالسیک    ای کهدارم از دادهرود، برای خود روا یمو از آ. س. آرنسیک یماز آنجایی که گفت و گ زمایز در برگ اینیی
 جای داده بودم، روبرداری کنم: 

ز دیگر بر نگارۀ س. ای. تانیک ت ین هم  سیک آرن  گر ِ  یف، پردازشهزیی  اوار ِ بیشیی چون آدیم با فرهنگ ِ بسیار باال، رسز
[« خود   »هودۀ آدیم ِ  فرهنگ ِ ما با ارجمندی در سدۀ یی  برابر این     در گویی پاسخگونه  )اما بدون هیچ است.    ]حقوق برسژ

یف دوست بسیار نزدیک ِ آ.  . س. ای. تانهال نشوند!(پایم   ]حقوق[ هاتا این هودهت کنید[  ق!، بهوش باشید ]د ها هوده
ساز بودند. اما آ.  دیگر ناهمیک  با ، زیرا این دو آدم بسیار  استای  ستار بسیار پیچیدهاین ج  آمد.  شمار یمهس. آرنسیک ب

ز را ب  : گفتیم که یمیاد بیاور هس. پوشکی 

 نگ، آب و س  ،خوردند دیگر یم»آنها به هم
 رسوده و نوشته، یخ و زبانۀ آتش

    دیگر...« سان با یکتا این اندازه ناهم
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آموز ِ استاد  آنتویز استپانوویــــچ    ۱۸۸۶بهار سال   وونا الچینووآ، هیز اوتا والدیمی  ز در آموزشگاه    «گالوایز » آرنسیک، یلی 
او در سال  واالی موسیقی مسکو  به  ابتدا بسیار   ۱۸۸۴  دررشتۀ آواز را به همرسی خود برگزید. کشش  وع شد، که  رسژ

)  قلتی خود و به خواست    . پرشور بود   ِ ]مخالفت[ خویشاوندان 
ی

ناپذیرفتیک آ.  چونبا  تنها  نسیک آر ،     ش بود!( اسال  ۲۳. 
د تا  شهان آرنسیک خواهان آن  ناگه. بکردند آنها نامزد شدند، داماد و اروس روز پیوند زن و شوهری را آگیه    هرگونههب

 عقب انداخت[. شور برود، و تاریــــخ پیوند زن و شوهری را تا زمان ناروشتز به پس برد ]بهون از کبه بی   تنها 

 ۱۸۸۵سال ژانویۀ  ۱، »مسکو 

 آنتوشای گرایم! 

خانه بازگشتم   م، ساعت یک ِ پس از نیمه شب بهها به پیشواز سال نو رفتامروز از روستا بازگشتم، نزد ماسلوف  من
ز و نامۀ ترا یافتم. آن سنگ ی درخواست ]پیوند[ کردی، تاریــــخ پیوند  ی  [ را روی من گذاشت. تو از دخیی ترین درآیش ]تاثی 

، او را نزد    را  دهد تا  تو پول یمه[ تو ب.م  دایی یا  روی، که عمو ]از اینناگهان  هاروس خود نامیدی و ب  انیگر د روشن ساختی
ون از کشور بروی،   ، اروس خود را  یمبه بی  ، بدون همبه کناری یمروی سوارکاری کتز رایی با او تاریــــخ پیوند زن و  افکتز

ز دیگری نیست، بجز  برای هر کش روشن است، که این گردش  اندازی. یمسال و نیم ِ دیگر  شوهری را به یک گری چی 
وونا نیمای مناسب برای تو.  پیمان ]قول[ خود با بهانهزیرپاگذاردن ِ   اوتا والدیمی  ز -گونههرفتار ترا بند  توابه گمان ِ من، یلی 

ام[ رفتار یمسنایش ]بدون ادالنه و تا اندازۀ بسیاری یی تا با او سنگای دیگر بفهمد.   ز او برای آنحیی . ناچار ساخیی که  کتز
، این، که  یساز  آگاهاو را  راه باشد، و شاید، پس از بازگشت  هبسال و نیم چشمیک ی او نیستی   دیگر خواهان به همرسگی 
،  براستی ارزش یم  او   هاگر تو بباشد.  م، بسیار نابخردانه یمانگم، بهکار  ، آنگونه که تو یمآنگذاشتی تو برای او   زمانگویی
بیم را  پیوند زن و شوهری  ز  آیی  ]که[: من  دیگری یمهنوشتی  آمدازمان  پیش  ز  رفیی توانایی ِ  برایم  زیرا  تو،  .  هندازم،  برای 

ز سآهنگ چی  از کشور،  ون  بی  به  ز  رفیی د از،  یک گردش   از  بیش  برای  یگری  بودی،  پیانیست  یک  تو  اگر  نیست.  گری 
،  آموزش یم ز دیگری -  زیلویی چون  همبرای نمونه،  رفتی اما از آنجایی که تو  داشت.  زمان این بهانه پایه یمست. آناین چی 

ون از کشور نداری، و شنیدن ِ موسیقی و دیدار از کنرس   به آموزشنیازی  ی،  ز ساآهنگ نیاز هب،  ها تدر بی  -هب  یراستی 
ز پیوند زن و شوهری و آموزشگاه واالی مو   برای آنکه  آید،  شمار نیم نان با  در پایان، ز انداخت.    ی سیقی را به کنار آیی 

ون از کشور یم  انشوهر  ز بی  خت، فیتس روند نی  ، گوبرت، آلیی ز ون از کشور رهسپار همۀ آ  . نگاگن، پابست: کاشکی  نها به بی 
اینشدند  ایدوباره یم  آمد. شمار نیمهب  شانبر رس راه    ، سدیاند زن و شوهر   انآنکه  ، و  به  گری  ن گردشگویم، نیازی 

،  استدارای رسشتی بسیار ناپسند  این کار    نیست، و اکنون : خویشاوندایز که خواهان آن نیستند که تو همرسگزیتز کتز

ون از کشور رفته  روی به تو پول یمناز ای .  رای یماین کار همو گزینش خود را دگرگون سازی. تو با  دهند، تا تو به بی  بایسژ
ز رفتادر این باره ک گری خود مرا  که تو با گردشها  خواهم دربارۀ آن سختی نیماندیشیدی. ری خوب است، تو نیه آیا چنی 

رست ِ آموزشگاه  زمان رسپ  یف در اینس. ای. تانهها، درجه دوم هستند )  پندارهاین  .  یادآوری کنم،  سازیبا آنها روبرو یم
مسکو  موسیقی  یمهب  واالی  اینشمار  در  و  س.  آمد  آ.  آموزیسژ  بجا کار  را  داردهآرنسیک  ارزش دیده  ج  (.   ،ستار مندترین 

بج   وونا  والدیمی  اوتا  ز یلی  ]مسئلۀ[  یمهستار  هیچشمار  آنآید.  نیمگاه گمان  نامهکردم، که  را  ز  بنویسم.    ایچنی  تو  برای 
یمان کند. روانانه پش دل و خودخواه رفتار یمتنها آدیم یی   ، گونهراستی خوب نیست، اینه ، خوب نیست، بتوشای گرایم
هگونه یمهستم، که این ز  را از تو پنهان سازم. بینم تا آنای نیماندیشم، اما انگی 

ز ِ تو  وفادار راستی 

    « یفس. تانه

   ۱۲۲ـ   ۱۲۳های . برگ۱۹۵۲. م.  ۱ ها ]اسناد[. نسک ِها و تزدک دادهیف. س. ای. تانه

ای دیگر دربارۀ آ. س. آرنسیک و جشن ارویس ِ او:   یک دادۀ گی 

ز را رسجای نخست بازگرداند. گردش  استسال نیاز  به نیم  نزدیک» ون از کشور افتاد به سال ِ  تا همه چی  گری به بی 
)بیشیی در پاریس(  ۱۸۸۷تا سال  جوان به فرانسه رفته، و    و د. این دشبدل  گری زن و شوهر جوان«  به »گردش و    ۱۸۸۶
  
ی

را به چایکوفسیک  نویسد و آنی »مارگاریتا گوتیه« را برای ارکسیی یمرویا ]فانتازیا[  ،است که آرنسیک ج. در آنکردند زندگ
 . بود فریده این آ پایه  ،پرس  آلکساندر دومای  ی  های کاملیا«با گلکند. داستان ِ اندوهناک ِ »خانم پیشکش یم



 
 
-گذاری یمرا ارزشگذاری  کرده، آنه او سپاسای نه چندان بلند از پیشکشژ بها، پیوتر ایلییچ در نامهت با دریافت ِ ن

 دهد تا پس از آشنایی نزدیک با آن، دیدگاه خود را بیان کند. کند، اما پیمان ]قول[ یم

، در ماه مار 
ی

گونه به  مزاجانه و رنجشای دمدیم، نامه۱۸۸۷س سال  چهار ماه گذشت.آرنسیک دیگر در مرز دیوانیک
هبزرگ کنایه یم  میهن ِنویسد، و به همچایکوفسیک یم ز گذشته از آن، آرنسیک از  بیند.  ای برای پاسخ نیم زند که در او انگی 

ز   ز رفتاری از سوی چایکوفسیک خشمگی   نسبت به خود یمخوار و این را    بوده چنی 
ی

-ایلییچ ِ باریک  اما  پیوتر داند!  شمردگ
ا و  تندرست  روایز  دارای   ، ز نیم دیشهن بی  تنها  روشن،  دید ای  تا  رویای  خواست  دربارۀ  را  خود   ] ]منقز ناهماهنگ  گاه 

ی بیان کند، زیرا یم ی ِ ]نقد[ دادگرانه، بگونهه توانند حتی دربارۀ خردسازان یمدانست که آهنگارکسیی ای بیمارگونه  گی 
اینواکنش نشان دهند.   از آناز  نامۀ آرنسیک بروی چایکوفسیک هنوز پیش  تانههکه  او برسد،  از برخورد ِ  دست  یف را 

آرنسیک گفت. آرنسیک یف دیدگاه استاد بزرگ را به  سازگارانۀ خود دربارۀ موسیقی ِ »مارگاریتا گوتیه« آگاه ساخت. تانه نا
 کند.  به آن دریافت یم رنجش، که پاسخ رد ِ روشتز   و دخوایهای پر از دانویسد، نامهای به چایکوفسیک یمدر پاسخ نامه

های درجه دوم را  » ز دارم، با  گذاری دوبارۀ خود را بیان یمنگ پاسخ داده نشد، سپاسر دکه چرا یی   بگذاریمکنار  اگر چی 
بر آن پافشاری  استوارانه،  ]لحظهدوستی ِ  ی من سنگهای[ موسیقیایی ِ کامیابانه، خردههای  از  ختدالنه، سگی  انه  گی 

 . «آیدیمآب در 

   : دهد ادامه یمگونه پ. ای. چایکوفسیک این

 ما بیان خواهم کرد. دیدگاه خود را کوتاه برای ش  »... 

ز ِ آنچه که شما جستار را برای ی  زیا[رویا ]فانتا  یک ـ گزینش ِ جستار. برای من، بله و برای همۀ دوستان ِ شما، دانسیی
با    دار برنامه برگزیدهها  گاز »خانم  بیمار بیان کنم  ساده  اید،ی کاملیا«   ، 

 
ناد و  ]نامناسب[ است.  گونه  هنگایم که  رخور 

، ، گوگل، تالستوی،  هومر، شکسپی  ز سگونه و از ایندانته، بایرون، لرمانتوف و از این  پوشکی  چگونه    ند،اگونه در دسیی
تنا برگزیند، که رسگذشتپرس ر   ی  تواند آفرینش ِ آقای دوماای یمدیدهدان آموزشیک موسیقی  فروش ِ  های یک دخیی 
راستی  هاما بکند،  )استادی( فرانسوی بیان یم  savoir faireیک و  باها را با یی نگارد، هرچند که این رسگذشتخراب را یم
ز گزینشژ  . آیند شمار یمهبارانه  بو بندآور و یی ، هیجاننادرست در  اشد ) ب توانست  از سوی وردییم روشن است که چنی 

ب را  »تراویاتا«  وردی  آوازی  نمایش  ای.  پ.  داردهاینجا  ج  دیده  بدنبال  بر (، که  بود، که  ]عصب[  ی  روی  ستاری  های 
جوان رویس که آموزش ِ   ساز شایسته،گن[ از سوی آه. ماین جستار  کوبد. اما آن ]گزینشآدمیان ِ دوران ِ نشیب هیز یم

ز و دوست ِ س. تانه  ورده،کورساکوف بدست آریمسیک   خویی را نزد    ، یفو در پایان از سوی برادر ]خواهر[ زادۀ آ. پاتخی 
. این کار ِ من نیست. یم . ستار رۀ ج  اما دربا . استناشدیز درک     پردازم به موسیقی

 

 آلکساندر دومای پرس 

به کنار گذ اندیشه را  این  اگر   .
ی

اینجا  یمار هرزگ  در 
ی

نشیتز بزرگ ِ  نویسژ و شبروی در یمی زیادهبه معنا، که هرزگ
 یانباشد، که در آن آدم  برد(گویانه را بکار یمدهانواژگایز بد  در اینجا پیوتر ایلییچهمراه با وشک ]رقص[ در نزد ِ ب... )



نوشند،  ، شامپاین یمبنوش هرزهو گاه ]مجلس[ بخور نجمن(: که در این اهای دیگر... یعتز بپر شمار دیگری هستند )
، پردازشجنبانند ]یمکان یمخورند، و سپس کان  یم  های دنبالیز ارچمایونز با ق ،  رقصند[، بنابراین موسیقی

ی
گر این هرزگ

یی  زیبایی که  از  نیست  و   بهره   
ی

یمدرخشندگ [  کار   آن  باشد. ،  لیست  ه  ]موسیقی از  رسشار  ]فانتازیا[  رویا  همۀ  مچون 
پیانیست و آهنگ اگر آنساز[ یم]فرانتس لیست  آنبرر وب  را خ باشد، و  زیبایی ِ   ،

بر  ای ]سطیح[، سامهرویه  ،یس کتز
وط[    زیبایی ]مرسژ

ز ا در خود نیست. چنی  ی گی  ز ندۀ چی  بر  ید، بلکه تنها زیبایی ِ سامهآ یمشمار نهای زیبایی ناب بو دربرگی 
 بیش از هر است،  

ی
ی یک کمبود ب  و اما زیبایی ِ همیشیک ز ی وزین...نه بتهو شمار یمهچی  ز -خ )که دل با   ون، نه آید، و نه چی 

زیبایی ِ سامههب  ،(، نه گلینکا، نه موتسارتاستزننده، اما فرهوش   آدنبهاند، بلکه بدهبر نبو دنبال ِ   گرانهرمانال ِ زیبایی ِ 
 ... شد ، نشان داده یمد خور چشم یمهزیبا بای، و نا، نگاه رویه، که بیش و کم در ساختاری، که در نگاه ِ نخستبودند 

که یک آهنگ ِ شناخته شدۀ لیست را، بلکه  آورد، نه آنیاد یمهشق[ باز زیباست و لیست را بسیار ب]ع  مهر   ستار ِج  
آهنگ  برای  را، ویژه  او  اما یی سبک ِ  او،  ایتالیایی ِ  نیمه  ]انهای ِ  از کشش  . طاف[ عبهره  ایتالیایی  

 موسیقی
ی

  پذیری و سادگ
ان ِ سوم و چهارم ِ این آهنگ و پس ا ز ، می  رای  باشند، اما بسیار خوب، شایسته بدارا یمزیبایی را در خود    نها ت  ، ز آنراستی

ز نه تنها گوش .  ها ، بلکه دلها اسی  ساخیی ز  نی 

اپو   ]هارمونیا[، در کنیی
ی

ش این سه آهنگ، در ساختار، در سازبندی، در هماهنیک ]نت در    ئنروشن است، که در گسیی
-هنگ دانش ِ آاز دید ِ استادی در    ،آنآیید، که پیش از  مار یمشهب  استادیان  ت[ ـ شما در »مارگاریتا گوتیه« همبرابر ن
ز دیگری ب تواند نیم  کس ـ هیچایدبودهسازی     . بگوید  چون و چرا ستایش ِ یی  جز هبه شما چی 

ان کنم.  ]نتیجه[ همگایز خود را در زیر بی  برآیند دارم تا  خود روا یم  اه آنچه که درباال گفته شد، من برایبا بیان کوت
اندیشه،شم  رویای دید ِ  از  ج  انهیابناکام  ا  ب،  ا  ناگی  آن  آمده  هستار  پایهآهنگو    شمار   کیم های ِ 

ی
فریبندگ دارای  آن    ای 

برای ارکسیی    و سوییت  ۴نخست اپوس   مفویز سچایکوفسیک  )پ. ای.    و سه بخش ِ سوییت  مفویز نسبت به س  . هستند 
گونه بگویم، گایم به  نآید، بلکه، ایشمار نیمهیم به پیش بگا   چسبد. آنم نیمابه دل اندازهآن یی   دیده دارد(، هرا ب  ۷اپوس  
با آفریدهآرزو یم، و من  است  کنار  را  بازگشته و ما  ز ِ خود  به راه راستی  تا شما هر چه زودتر  اتر و  کردم،  تازه، گی  های 

[،     ِهای فرهنگنگاریها و نامهشاد سازید«. )پ. ای. چایکوفسیک. آفریده  و سوییت  مفویز رساتر از س نوشتاری ]ادیی
 (  ۷۹- ۸۱های . برگ۱۹۷۴م.   ۱۴پوشش ]جلد[  

نوشته شده. ما از واکنش ِ آرنسیک به آن آگاه   ۱۸۸۷ماه آوریل سال   ۲این نامه از سوی چایکوفسیک در تاریــــخ 
کند که او  یم یف گوایه تانه شناسایی شد. ای سخت بیماری او بیمارینیستیم، زیرا کیم پس از این در بهار او بیمار شد. 

ون از پایتخت رفته بود.   ه ناماز بیماری ِ دوست ِ خود بسیار دیر و تنها در میانۀ ماه ژوئن آگاه شد، زیرا او در تابستان بی 
 وفسیک نوشته: کرا پیوتر ایلیچ چای 

ی دهشتناک آگاه شدم: آنتوشا دیوانه شده، و اکنون او را  ز ان«. و در  رستبرند، به بیمابه کازان یم  »اکنون من از چی 
 ایوانوویــــچ یمدرد با بیمار، رس پایان ِ نامه، هم

ی
ی،  نویسد: »آنتوشاگ ی دهشتناک باشد، که ی  بیی ز ی بیچاره! شاید این چی 

رنسیک در سال  پرس او پاول از همرس آ زودی بزاید )های تنها. زن ِ او باید بچون زندایز بری، همرس یم هخانه بکه در دیوانه
ش نادژد۱۸۸۷ گفت، که بسیار گناه کرده، و همه را به  او یماو شیفتۀ دین بود.  دنیا آمدند(.  هب ۱۸۸۹در سال    ا  ، و دخیی
د«. ن شدن از گناهان خود بریمپشیما ز لرزید: »من در بیماری ِ  زمایز که چایکوفسیک از این رویداد آگاه شد بر خود یمانگی 

 سخت ،   ارم، که او نهآرنسیک از آن هراس د
ی

 شده باشد. به دینبلکدچار دیوانیک
ی

 گمانم، دینهزدگ
ی

شود درمان  را نیم  زدگ
 ..«. کرد. 

، پیوتر ایل بورگ به نیکوالی آندرهیچ در نامهاما دیگر در پایان ِ ماه اکتیی آگاه   ، او را کورساکوف-یویــــچ ریمسیک ای به پیی
 ابم«. ییم و را با روایز رانده و افرسدهن اه، اما مسازد که: »آرنسیک بهبود یافت یم



 

 زی ِ آ. س. آرنسیک در نووگورود ِ بزرگاز دو پیکرۀ برن برداریپرده

ۀ   ِ ِ استانهای ِ فیالرمویز ۀ برنزی ِ آنتون آرنسیک برای جای دادن ِ آنها در ییک از مکانتننیمدو    نووگورود و در گسیی
، نام آهنگاین بنگاه.  اند شده بزرگ جای داده   ِن در نووگورود دکاشگاه موسیقی کو آموز 

ی
ساز را که در سال ِ  های فرهنیک

 کرد، برخود دارند.   ۱۱دنیا آمد و در آنجا هدر نووگورود ب ۱۸۶۱
ی

   سال زندگ

ساز،  نگآه،  اشدار  نام  شهروند آید، که در آنجا یادبود ِ  شمار یمهبزرگ تنها شهری در روسیه ب  اینگونه، نووگورود ِ
دیده یم-  آموزگار ِ شایستهو    ارکسیی   پیانیست، رهیی  راخمانینوف   

ی
او رسگ آموزان ِ  میان ِ هیز  ِ    -شدکه در 

ی
دادگ با جای 

 . ستشده اها جاودان پیکره

در   ست. اساز  آهنگاز  ]عکس[ در دست     ِهای چای  سایز بسیار میان نگارۀ برنزی با نگاره گران، همبنابه گفتۀ کاوش
از  بیش  ز   هر   پیکره،  همچی  آرنسیک  مسکو ،  موسیقی  واالی  آموزشگاه  استاد ِ  همان  چون  شده.  داده  در  نشان  گونه که 

 اس
ی

آید، که در  شمار یمهآرنسیک ب  روبرداری ِ درست ِ نگارۀ گیح    ،تنهتان ِ نووگورود ی  برده شد، این نیم سازمان فرهنیک
دژدا  وسیقی کودکان ِ شهر نووگورود ساخته شده. ناه مزشگاشود، که از سوی گروه آمو ساز دیده یمدیرینکدۀ آهنگ  اتاق

 را بیان داشت. دو پیکرۀ برنزی سازی ِ رایی ِ خود برای آمادهآید، که همشمار یمهپیکرۀ گیح  ب  گاوریلوونا پتینا سازندۀ

فرجام رسید. بنگاه  به  شکلستار هنبازی کرد، این کار بسیار مگشایی این ج  با کمک استاندار ِ استان، که خود در گره
ز کاهش داد.   ۱۰مسکویی ِ »لیت آرت« سفارش را تنها در زمان  روز انجام داد. گذشته از آن، این بنگاه بهای سفارش را نی 

بنگبه این  با کار  ، شهروندان ِ نووگورود دیگر  آشنا  راستی نیمهستنداه  اینجا  در  در  تنـ  داده شده  آلکساندر دوم، جای  ۀ 
ۀ شهرستایز ِ استان  گ و بزر   نووگورودِ  ون از  کمکآرنسیک از  ۀ  تنگری ِ نیم اند. ریختهگری شدهتهریخ  ،چند گسیی های ِ بی 

     پرداخت شد.  برنامۀ آموزشگاه موسیقی و فیالرمویز 

دوم   ۀتنکه نیم. پیش از آنجشن ِ روز ِ شهر نمایان شد  ، نه دیرتر از ۲۰۱۳دیگر در سال  تنۀ آرنسیک در فیالرمویز نیم
د، یم ج امون ِ آن پهنهای گی   و در پی 

پایه سفارش داده شود، که    ،سازی شده، برای آنبایست نزدیک آموزشگاه موسیقی
 . داشت نیاز به زمان

    ۲۰۱۳های تازۀ دستگاه رسپرستی ِ استان نووگورود سال کانون داده



        

 نو یمهای آهنگبه بازمانده
ی

 فائل«»رابخشیم: سازان رویس زندگ

ز امروزه بازماندۀ بسیاری از آهنگ برای    ها . بسیاری از آفریدهد انسازان ِ رویس از یادها رفته و در آستانۀ از میان رفیی
ز با [ بسیاری  ض ]اند، نوشتارهای کارگایه ِتنها در ابتدای سدۀ گذشته اجرا شدهر  پسی  -از آنها نگاه بط صدایی یا سیمایی

س ن ونه در گیچههاند یا بداشته نشده  . یستند دسیی

سال   رفه  ۲۰۱۴در 
ٌ
»ا فرستندۀ  ایستگاه  با  همراه  راسیا«  ن. 

ٌ
ا »ا ِ.   بنگاه 

 
ن آوازی کمتی«  نمایش  شدۀ  شناختههای 

 گونۀ دیجیتال درآورد. هسازی کرده و ب، دوبارهرا برگزیده»رافائل« ، آرنسیک 

آوایی   نشست ِ    -CD-گردی ِ  در  »رافائل«  آوازی ِ  پاسخ  پرسنمایش  و  تاریــــخ  ش  آن   ۱۵در  در  دسامیی که    ماه 
بنیادین ]مدیر کل[ ایرینا گراسیمووآ، رسپرست ِ بنگاه رسانه،  رسپرست ِ  ی ِ ر. گ. م. تس.،  ای ِ ر. گ. م.  رسپرست ِ هیز

نگاه بخش  و رسپرست  آکسانا رسژنکو  تتس.  و  ]ضبط صوت[داری  آوایی  نوشتار ِ  هنبازی    ولید ِ  ز  نی  مارکووآ  ه  کردآننا 
 ها نشان داده شد. ه نمایندگان رسانهبودند، ب

مندان ِ نگاره نمایش آوازی از سوی آهنگ ز ِ کنگرۀ رسارسی هیز مناسبت گشایش ِ  هکش روسیه و بساز برای نخستی 
ز در سال  ۱۸۹۴ای ترتیاکوف در سال نمایشگاه نگاره نمایش داده شد، و   ۲۰های  نوشته شد. این آفریده برای بار ِ پسی 

، آوا ۵۰های سالدر  ز نویش شد. از بخت ِ بد، نوشتار ِ آوایی ناپدید شده، و نام نویسنده  سدۀ بیستم در اجرای راستی 
 ]آرنسیک[ از یادها رفت. 

رفه
ٌ
ایستگاه فرستندۀ »ا با  ن. راسیا« همراه 

ٌ
ا ون  بنگاه »ا ِ.  بی  نمایش آوازی ِ »رافائل« را  ی«، نوشتۀ آوایی ِ کارگایه ِ 

رفهمفونییی سرکس ا  دادند که
ٌ
 کندراشف؛ گروه بزرگ ِ  هی«، ب ک ِ فرستندۀ آوایی ]رادیو[ »ا

ی
ی ِ رسگ ی و رسپرستی ِ هیز رهیی

ی ِ لو کانتوروویــــچ؛ و همهآوازی ِ فرهنگستایز ِ »استادان ِ آوازخوایز ِ گرویه« ب ز تک رسپرستی ِ هیز های  خوانان ِ خانهچنی 
 ِ مسکویی 

لگا ایوانووآ س-سو  )مت رافائل  ،  آگوندا کوالیوآ   ،نمایشژ
ٌ
ا آوای زیر  ،  فورنارینا )سوپرانو   وپرانو]آوای میایز زنانه[(، 

دیدنکو زنانه( نیکوالی  یی   ،؛  ینا کاردینال  تاتارینتسف  یی  آلکش  مردانه[(؛  بم  ]آوای  )تنور  ،  )باس  پرده  پشت ِ  خوانندۀ 
 اند. را اجرا کرده]آوای زیر مردانه[( آن

، هب آوایی نوشتار ِ  سر دیشۀ  ان  هنگام ِ  رافائل  بخش ِ  آرنسیک، که  ز  )مت استی  شده  خوانده  زن  یک  سوی  از  سو انتی 
 سازی شده. دوباره سوپرانو(

نمایش برنام ِ »زندهپیشینه را  ای یی رسانهچندبرنامۀ  یک  آوازی ِ »رافائل« رسآغاز ِ    نوشتار آوایی ِ  سازی ِ بازماندۀ  با 
، نسکهای از دستآفریده  خش ری و پدااهنگ  روز درآوردن،هسازان ِ رویس« برای ِ بآهنگ های ]کتاب[  رفتۀ موسیقیایی
دادهارزش و   مند 

 
ن بایگایز های  از  نسکتی  فرستندۀ  های  ایستگاه  تس.«،  م.  »ر. گ.  او.  ب.  ف. گ.  موسیقیایی  خانۀ 

رفه
ٌ
 گذاری کرد. ی«، پایه»ا

رفهفرتابگر ]ا  که  خانه بود های ایرینا آنتاتویل یونا، این نسکبنابه گفته
ٌ
ی« و ر. گ. م. تس. شد لهام دهنده[ همۀ »ا

 سازان رویس را آغاز کرد.   تا کار بر روی آهنگ



 »ما ی  بردیم، که در نسک  : گوید یم    ایرینا گراسیمووآ 
 
سازان رویس پایان سدۀ های ِ آهنگ تخانۀ ما شمار بسیاری ن

نگاه  و   نوزدهم  بیستم  فر شود.  داری یمابتدای سدۀ  در  دوران  هم ِ نگهاین  نوشتاری  نقره  ای شناخته شده  چون سدۀ 
این دوران، شوربختانه،  است، و آهنگ نگاهسازان ِ  آنها  از  تا  نبودند  آن  توان  آندر  از  ما، کار  داری کنند.  تاکنون،  زمان 
آنتون    . یمداناند، یمگاه اجرا نشدهشوند یا هیچ رویس، که اجرا نیم  ِسازانسازی ِ بازماندۀ آن آهنگزندهنخست خود را  

: »ما ی  بردیم که در روسیه تنها سه  گوید یمیونا  . ایرینا آناتویل«آمدشمار یمهستپانوویــــچ آرنسیک، گزینش ِ نخست ِ ما ب

ها در  و ییک از این آدم  هستند گرانۀ آرنسیک  گرانه بر روی ِ هیز ِ آفرینش کوشانه رسگرم کار ِ کاوشای سختگونههنفر ب
 یم

ی
ز زندگ  ِ آرنسیک جای دارد، کهر آکند، دکلی 

ی
زمایز با کشش بسیار گردآوری    او   نجا در دیرینکده، همۀ بایگایز ِ خانوادگ

 ساز داده«. کرده و به دیرینکدۀ بیوۀ آهنگ 

ب: »اینگوید یم  ایرینا گراسیمووآ  ما بود هگونه،  س ِ  نیاز داشتیم، در دسیی برنامۀ خود  برای ِ    ؛ راستی هرآنچه را که ما 
ز اای شگفتخانهکنس   نگی 

 
ز کم بود...و های ما، آگروه  تهای نمایش آوازی و ، ن . تنها یک چی  ماده برای اجرای این موسیقی

نام دارد  هب ن. راسیا« 
ٌ
ا از آنجا واکنش نشان داد، و گرویه بسیار خوب، که »ا ِ.  آنتون آرنسیک  ناگهان، گویی که خود ِ 

از ما پشتیبایز کرده، و ما توانستیم تا این برنامه را،  د،  آنها با کمک پویل خو د.  سوی ما دراز کر هدست خود را برای کمک ب
 سازان ِ رویس« نام دارد، به فرجام برسانیم.  سازی ِ بازماندۀ آهنگ که »زنده

   ؛رفتاز همان ابتدا، برنامه به پبش یم
 
 ی« و چه »ناچه »ماد

 
ل«،  »رافائ ِراه با کار بر روی نمایش آوازی ی«. همماد

ز به فرجام رسید، که برای آن ب  های نوشتاریزی ِ بازماندهوساکر برای نای بِ برنامه مند  های کمیاب و ارزشراستی چاپهنی 
یی  بازسازی ِ  به  نیاز  شدند، که  داشتند.  برگزیده  نسکدرنگ  بازسازی ِ  [  اکنون کارشناسان ِ کارگاه  ]دولتی خانۀ کشوری ِ 

ز   نخستی  روی ِ  بر  »آموزش را   ستار ج  روسیه، کار  به  بدل  ]هارمویز مۀ  نا، که   
ی

هماهنیک آ. دانش  ن.  از سوی  و  شد،   »]
ز ب-ریمسیک   آموزان خود گفته شده که آنان نی 

های او را با  نوبۀ خود آموزههکورساکوف گردآوری شده و از سوی او به هیز
ون آمد،  ۱۸۸۵یادداشت کرده، و در سال  دودآب ِ ]جوهر[ چای      پایان رساندند. ه باز زیر چاپ بی 

ز بار  ِ رسانهمایی در زمان گرده ز داده   ای، برای نخستی  ، بخش چاپ ِ نوسازی شده، و همچنی  -های نگارههای ویدئویی
 کاران نشان داده شد. بینانه ترین کار، پدیدار شده از سوی استادان ِ بازسازی کننده به رسانه]نقایسژ شده[ باریک دار ِ

پنج در  همکاری ِ  »زندهساله  برنامۀ  باز سازی ِ چارچوب ِ  آهنگمان  در دۀ  رویس«  ن  برنامه  سازان ِ 
ٌ
ا »ا ِ.  بنگاه ِ  های 

و  رفه  راسیا« 
ٌ
»ا فرستندۀ  است  ی«ایستگاه  شده  تاری    خ.  گنجانده  سال    ۲۰  در  فوریۀ  تاالر ِ    ۲۰۱۴ماه  در 

  های نوسازی شده، که کار بر اه چاپ، و نمایشگآلکساندرووسک، اجرای کنرسیر ِ نمایش ِ آوازی ِ »رافائل« برگزار شد
انجام یمرو  اکنون  از پهکه بشود و یا آنی آن  تماشاگران نشان داده خواهد شد. گذشته  به  -آن، سازمان  ایان رسیده، 

ای  باشند، که هنبازان ِ گردهمایی ِ رسانهدهندگان ِ برنامه آماده برای نشان دادن ِ یک شگفتانۀ ]سورپرایز[ موسیقیایی یم
، »همه از آن ]شگفتانه[ بسیار خوشراسبهدارند، که  را پنهان نگاهآن شدند که آن بر     شان خواهد آمد«. تی

ساز گوش  آهنگاز این    زیر    هایساخته  شود تا بهگرانۀ آرنسیک، پیشنهاد یمبیشیی با هیز آفرینش  چهر ه  برای آشنایی 
 داده شود: 

 ۴، اپوس ۱شماره   مفویز س •

، اپوس برای ۱شماره  تسویی  •  ۷ارکسیی

، اپوس یر: رویا ]فانتازیویی مارگاریته گائ •  ۹[ برای ارکسیی

 ۱۶گفتار موسیقیایی برای نمایش آوازی، اپوس رویا بر روی ولگا: پیش •

 ۳۲]تریو[ پیانو، اپوس   تایی سه •

 از چایکوفسیک، اپوس سیونواریا •
ی

 آ  ۳۵ها بر روی آهنیک

 ۳۷افائل«، اپوس  وازی ِ »ر گفتار موسیقیایی برای نمایش آپیش •

، اپوس فانتازیا ] روی •  ۴۵[ برای پیانو و ارکسیی

«، اپوس پیش •  ۴۷گفتار موسیقیایی برای نمایش آوازی ِ »نال و دامایانتی

 آ  ۵۰برای نمایش وشک ]بالت[، اپوس   های مرصی، سوییتشب •

، اپوس  کنرست •  ۵۴برای ویلون و ارکسیی

 ۵۷چهارتایی آوازی، اپوس  ۴ •

 ۶۵و پیانو، اپوس ی د، برابرای کودکان سوییت •



 یاد آلکساندر سوٌوروف: مارش برای ارکسیی هب •

نتی دربارۀ آنتون آرنسیک از زبان رویس به زبان پاریس: بابک بردیا  هایبرگردان از داده  ساز، پروفسور  هنگآ  ،اینیی
های زیبا!  های]استاد[ رشته ، ماسیی ]استاد[ هیز  دانش همگایز ]تئوری[ موسیقی

ز   ۲۰۲۱یل سال آور ماه  ۱۰ ،برلی 
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Возрождаем наследие русских композиторов: «Рафаэль» 

 

http://www.muzcentrum.ru/news/2014/12/item10115.html   

 

С самого начала проект развивался в двух направлениях – «материальном» и 

«нематериальном». Наряду с работой над оперой «Рафаэль» была реализована 

уникальная программа по реставрации книжных памятников, для которой были 

отобраны воистину редкие и ценные издания, требующие срочного восстановления. К 

настоящему моменту специалисты реставрационной мастерской Российской 

Государственной Библиотеки завершили работу над первым объектом, которым стал 

«Учебник гармонии», составленный Н.А. Римским-Корсаковым и записанный под 

диктовку литографскими чернилами его учеником, изданный в 1885 году. 

 

В ходе пресс-конференции журналистам впервые было представлено 

отреставрированное издание. Кроме того, были продемонстрированы видеоматериалы, 

иллюстрирующие фрагменты тончайшей работы, произведенной мастерами 

реставрации. 

 

В планах компании «Э.ОН Россия» и радиостанции «Орфей» – пятилетнее 

сотрудничество в рамках проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». Уже 

20 февраля в Александровском зале состоится концертное исполнение оперы 

«Рафаэль», а зрителям будет представлена выставка отреставрированных изданий, 

работа над которыми ведется сегодня или уже завершена. Кроме того, организаторами 

проекта готовится следующий музыкальный сюрприз, который участники пресс-

конференции предпочли пока что оставить в тайне, но пообещали, что  «он всем очень 

понравится». 

 

http://classicalforum.ru/index.php?topic=4449.msg57275#msg57275
http://www.muzcentrum.ru/news/2014/12/item10115.html

