آنتون استپانووی چ آرنسیک
()۱۸۶۱ ۱۹۰۶

ی
موسیق را دوست دارم و آرزو یم کنم هر آنچه که در توانم است برای آن انجام دهم».
«
ی
موسیق
دربارۀ آهنگساز رویس ،آ .س .آرنسیک ،همدورۀ فرهوش او پ .ای .چایکوفسیک نوشت ،که او «...در
بگونهای شگفتآور خردمند است ،دربارۀ همه ز
چی بگونهای باریکبینانه و وفادارانه از پیش یماندیشد؛ یک رسشت ِ
موسیقیای ِ گیا» .نویسندۀ بزرگ ِ رویس ل .ن .تالستوی ،آرنسیک را باالتر از آهنگسازان ِ همدوران خود جای داد« :از
ی
ی
میان آهنگسازان نو ،آرنسیک ی
ز
بهی ،ساده و آهن ز
گی است» ،و م .ف.
بیشی ِ آنچه
گنسی بهیاد یمآورد ،که «...بخش ِ
ی
موسیق نوشته شده ،در زمان ِ آموزش [رس ِ درس] ساخته یمشده،
که از سوی او در دوران ِ آموزش در آموزشگاه واالی
در ز
موسیقیای از خود
زمای که استاد ،کارهای دوستان ِ همدورهای او را برریس یمکرد .بیش و کم پیش یمآمد ،که نوشتۀ
ی
ی
ساختۀ آرنسیک بهمراتب ارزشمندتر و برتر از نوشتههای دوستان ِ همدوهای او و ی
ز
نوشی
آنهای که دارای درایش ِ
حت
ی
ی
موسیق بوده و زمان بسیاری بر روی ساختههای خود کار یم کردند ،از آب دریمآمد».

ز
کنوی باور آن مشکل است که ز
ی
هی
موسیقدانان و دوستداران موس ییق ِ پایان سدۀ گذشته و ابتدای سدۀ
برای
ی
آفرینشگرانه و حت نام ِ خود ِ آرنسیک با گذشت ِ سه چهارم سده ،کم شناخته شده است .نمایشهای آوازی ،ساخته-
های سمفونیک و انجمنگایه ،بهویژه آفریدههای فورته پیانوی و رمانسهای او ،همواره بهآوا در یمآمدند ،در ی
بهیین
ی
ی
خانههای نمایش به نمایش گذارده شده ،از سوی ز
موسیق و خردهگیان
هیمندان ِ نامدار اجرا شده ،دوستداران
ی
ی
ی
ز
موسیق ،در خانوادۀ
نخستی ِ
موسیق او نشان یمدادند...آهنگساز ِ آی ،از آموزش ِ
برخوردی پرشورانه نسبت به
ی
ژ
خود برخوردار شد .پدر او ،پزشیک از شهروندان ِ شهر نیه گارودسک ،خود دوستدار موسیق بود ،و مادرش هم
ز
ی
ز
موسیق
زندگای ِ آرنسیک در پیوند با یپیبورگ بود .در اینجا او به آموزش
پسی ِ
خوی بهشمار یمآمد .دوران ِ
پیانیست ِ ی
ی
ادامه داده و در سال  ۱۸۸۲آموزشگاه واالی موسیق را در رشتۀ آهنگسازی نزد ِ ن .ریمسیکـکورساکوف بهپایان
رساند.

ی
ی
هنوز رسگرم آموزش بود ،اما شایستیک ِ درخشان از خود نشان داده و نشان ِ زرین دریافت کرد.
موسیقدان ِ جوان
ز
ی
ی
موسیق مسکو
موسیق ،سپس آهنگسازی ،ییدرنگ به آموزشگاه واالی
همگای
برای آموزش ِ رشتههای دانش
فراخوانده شد .در مسکو ،آرنسیک به چایکوفسیک و تانهیف نزدیک شد .درآیش [تاثی] چایکوفسیک به الگوی هیز
موسیقیای ِ آرنسیک ،و تانهیف به دوست ِ نزدیک او تبدیل شد.
آفرینشگرانۀ
ی

نخستی ِ ز
ز
هی آفرینشگرانۀ از میان برده شده
بنابر خواهش ِ تانهیف ،چایکوفسیک داستاننامۀ نمایش ِ آوازی دوران
از سوی خود ،نمایش آوازی ِ ٌ
«ویه ٌودآ» را به آرنسیک داد و از آن ـ نمایش آوازی ِ «رویا بر روی ولگا» پدیدار شد ،که با

کامیای در سال  ۱۸۹۰در خانۀ نمایش بزرگ ِ [بالشوی تئاتر] شهر مسکو به نمایش درآمد .چایکوفسیک آنرا ییک از
ی
ی
جاهای ،نمایش ِ آوازی برتر ِ رویس» بهشمار آورده و در ادامه بیان داشت که« :رویداد ِ خواب ِ ٌویه ٌودا
بهیین« ،و در
ی
مرا ناچار به اشکا ز
فشای بسیار کرد».

نمایش ِ آوازی دیگر ِ آرنسیک به نام «رافائل» ـ به باور تانهیف ِ سختگی ز
نی[ ،همچون رویا بر روی ولگا] هم از
انگی بهشمار یمآمد؛ در ی
ی
موسیق ،ستایشبر ز
دفی یادداشت این آدم که
سوی ِ کارشناسان و هم از سوی ِ دوستداران ِ
:
دلنازک نبود ،در پیوند با رافائل شبیه همان واژههای چایکوفسیک دیده یمشوند «[آن کار] تا آنجا کارگر شد که اشک-
هایم رسازیر شدند .»...شاید ،این از برای ِ ترانههای ِ تا آنزمان پرآوازۀ خوانده شده بر روی پهنۀ اجر یای یم بود که «رنج
ی
و بیهودگ دل را یم لرزاند»؟
ی
های را آفرید ،که
کنشگری ِ آرنسیک در مسکو گوناگون بود .بههنگام ِ کار در آموزشگاه واالی موسیق ،او آموزشنامه ی
ی
ز
اسکریابی ،آ .کورشنکو ،گ.
موسیقدانان رسگرم یادگیی بودند .در نزد ِ او راخمانینوف و
بر پایۀ آنان شمار ِ بسیاری از
بیشی ز
ی
هیی بودند تا
کونیوس ،ر .گلیی آموزش یمدیدند .گلیی بهیاد یمآورد...« :گوشزدها و پندهای آرنسیک
کارشناسانه» .بههر گونه ،رسشت ِ نابرابر ِ آرنسیک که آدیم گیا و ژ
آتشمزاج بود ،گهگاه کار را به کشمکش میان او و
هیآموزانش یمکشاند .آرنسیک هم در ار ی
ز
کسی سمفونیک و هم در کنرستهای انجمن آوازی ِ گرویه ِ تازه بنیانیافتۀ
رهی برنامه اجرا یمکرد .بهزودی ،بنابر پیشنهاد ِ باالکیف ،آرنسیک برای رس ی
پرست ِ گروه آوازی وابسته
رویس ،بهعنوان ی
ز
به دربار به یپیبورگ فراخوانده شد .این ،جایگایه واال ،اما بسیار سنگی و ناپاسخگو به گرایشات ِ آهنگساز بود .در ۶
سال او ساختههای کیم آفرید و تنها ،با آزاد شدن از جایگاه کاری ِ خود در سال  ،۱۹۰۱دوباره اجرای برنامه در کنرست-
ی
تب ششها [بیماری ِسل] ،که
ها و آفرینش موسیق بگونهای تنگاتنگ را از رسگرفت .اما دیگر بیماری او را رنج یمداد؛ ِ
پس از چند سال او را با خود به گور برد...

شالیاپی ییک از رسافرازترین اجرا کنندگان ِ آفریدههای آرنسیک بهشمار یمآمد :او هم باالد ِ رمانتیک ِ ٌ
ز
ف.
«ولگا»
ی
ی
کامیای« -منسیل» را .بهویژه ،و.
را که به وی پیشکش شده بود یمخواند ،و هم «آوازهای کودکانه» و -با بیشیین
ی
ز
آهنگی که در ابتدای سده کاربرد پیدا کرده بود ،اجرا یمکرد؛
کامیسارژوسکایا ساختههای آرنسیک را در ژانر گفتار ِ
ز
ی
وسیق ِ «چه خوباند ،چه تازهاند گل های رز »...را بهیاد دارند .ارزشگذاری ییک
گفتارخوای او را در م
شنوندگان،
ی
ی
تای [تریو] ر مینور [ر کوچک] -را یمتوان در «دیالوگها» [گفتگوها]ی اسیاوینسیک دید:
از بهیین آفریدهها -سه ی
«آرنسیک ...با من برخوردی دوستانه داشت ،و کششمندانه به من کمک یمکرد؛ من همواره از خود او هم خوشام

پیانوی پرآوازۀ او یمباشد»( .نامهای دو آهنگساز پسانتر بر روی
تای فورته
ی
یمآمد و ،دستکم ییک از کارهای او ،سه ی
آگیه کنرست ِ س .دیاگیلف در پاریس ،که در آن از اجرای نمایش ِ وشک ِ [بالت] آرنسیک« ،شبهای مرصی»
آگایه داده یمشد ،نمایان شدند).

ایگور ی
اسیاوینسیک
ی
بیشیین ارزشگذاری را دربارۀ آرنسیک و هم ز
چنی ،سوییتهای او
لو تالستوی از میان ِ آهنگسازان همدوران اش،
ی
ز
ی
ز
های را راخمانینوف نی سپس و با
برای دو فورته پیانو کرد که بهراست جزو بهیین کارهای او یمباشند( .چنی سوییت ی
ی
درآیش [تاثی] از آنها نوشت) .در ییک از نامهها تانهیف ،که در آنزمان نزد ِ خانوادۀ تالستوی در یاسنایا پالیانا زندگ یم-
کرد در تابستان ِ سال  ۱۸۹۶و همراه با آ .گولدن وایزر که شامگاهان برای نویسنده یمنواخت ،یمنویسد «دو روز پیش
ما ،نزد آدمیان پرشماری«...تارگونهای[شبحها] (سوییت ا ِ  ۲ـ ل .ک ).آنتون استپانووی ــچ را نواختیم ،که بسیار کامیابانه
آشت داد .بهویژه از «رامشگر ِ اسپانیای» (شمارۀ ز
ی
موسیق نو ی
پایای) خوشاش آمد ،و او مدت-
بود و ِلو نیکوالیوی ــچ را با
ی
پیانوی ِ دیگر در برنامۀ اجر یای ِ پیانیستهای
موسیقیای ِ فورته
های بسیار از آن یاد یمکرد» .سوییتها و پارچههای
ی
ی
دودمان پسا ر ز
ایزی [نسل بعدی شوروی] ،ز
هیآموزان ِ آرنسیک ،گولدن وایزر و ک .ایگمونوف تا پایان ِ کار ِ اجر یای خود -تا
ز
یابینی برای فورته پیانو بههمراه
سالهای  ۱۹۴۰ -۵۰نگاهداشته شدند .و تا به امروز رویا [فانتازیا] بر روی آهنگ ِ ر
ی
آوای [رادیو] ،شنیده یمشوند .هنوز در سالهای
ارکسی ،ساخته شده در سال ِ  ۱۸۹۹در کنرستها و از فرستندههای ی
ز
یابینی -چند
 ۹۰سدۀ نوزدهم ،آرنسیک در مسکو از داستانرسای ِ نامدار -دهقان ِ آلونتسک ،ایوان تروفیمووی ــچ ر
ز
افسانه یادداشت کرد؛ و دو تا از آنها را دربارۀ ز
اسکوپی-شویسیک و «ولگا و میکوال» ،پایهای برای رویای ِ
زمیدار بزرگ،
موسیقیای سازی و آوازی ِ دیگر
تای ،و بسیاری از پارچههای
موسیقیای خود جای داد .و رویای
ی
موسیقیای ،و سه ی
ی
ی
آرنسیک ،دارای درونمایۀ درآیشانه [احسایس] و روشناندیشانۀ ژرف ،بدون آنکه نوآورانه باشند ،و در همانزمان با
ز ی
ی
استینیک ِ بیان ِ رسایشگرانه ،تا اندازهای گالیه ز
آهنگیدارگ [ملودیزم] دستودلبازانۀ خود ،گیا یمباشند .آنها گرم،
آمی،
ر
ی
ی
ز
باریکبینانه و هیمندانه هستند .این ویژگها ،دلهای شنوندگان را در سالهای گذشته به موسیق آرنسیک گرایش یم-
دادند .آنها یمتوانند امروز ز
نی شادی بههمراه آورند ،زیرا هم شایسته و هم استادانه بهشمار یمآیند.
ل .کارابلنیکوف
***
پ .ای .چایکوفسیک ،نامه به ای .آ .وسه ٌولژسیک ۱۱ ،ژانویۀ سال :۱۸۹۱

خوی
«دیروز من تنها از اینروی به مسکو رفتم ،تا «رویا برفراز ِ ولگا»ی آرنسیک را بشنوم .هرچند من دیگر دیدگاه ی
ز
استی از آن بودم ،اما آنچه را که دیروز از رس گذراندم ،بیش از آن بود که من
دربارۀ آن داشتم و خواهان خوشنودی ر
ٌ
ٌ
یماندیشیدم .ز
برخ از نگارهها ،بویژه نگارۀ خواب ِ ویه ودا ،نیومندترین درآیش را در من برجای یمگذارند .همۀ نمایش
آوازی از ابتدا تا پایان از سوی ز
ز
ز
نخستی تالش ِ یک
استی ،بسیار اندیشمندانه و استادانه نوشته شده .این
هیمندی ر
ز
تازه کار کمرو نیست ،بلکه آفریدهای هیی بهشمار یمآید ،که در توان آن یمباشد تا در ژ
آیش نیومند و ژرف برجای
گذارد .گویا ،که مردم [تماشاگران] از نمایش آوازی ییاندازه خوششان آمد ،و به گمان من ،آن یمتواند جایگایه استوار
در برنامۀ اجرای رویس داشته باشد .بسیار بسیار خوب یمشد که« ،رویا برفراز ولگا» در برنامۀ اجرای ی
آی در یپیبورگ به
ی
ی
نمایش درآید >...< .بسیاری از رویدادها چشمان مرا تر ساختند ـ نخس ز
تی نشانهای ،که «رویا برفراز ولگا» از سوی آدیم
بسیار شایسته نوشته شده >...< .آرنسیک ،به باور من ،دارای آیندهای درخشان یمباشد ،اگر پشتگریم داشته باشد.
استی ِ ز
ز
ز
هیی ِ آفرینشگرانه هست!»
استی ِ آهنگسازی ،نشانۀ ر
در او شور ِ ر

ی
موسیقیای من»:
ن .آ .ریمسیک ـ کورساکوف« ،یادداشتهای زندگ
ی
ی
ز
ز
موسیق ِ یپیبورگ ،استاد ِ آموزشگاه واالی مسکو ،سالهای
پیشی ِ من ،پس از پایان ِ آموزشگاه واالی
«هیآموز ِ
ی
ی
ی
مست و برگ [ورق] بازی یمگذشت ،اما
بسیاری را در مسکو زندگ کرد .بنابر همۀ گواهها ،زندگ ِ او سبکرسانه ،میان ِ
ز
ز
کنشگری ِ آهنگسازی او تا اندازۀ بسیاری پربار بهشمار یمآمد .ز
زمای او قربای بیماری ِ روای شده بود ،که گویا بدون
ی
یز
موسیق ِ
گذاشی ِ ردپ یای از خود ،پشت رس گذاشته شد .با بیون آمدن از جایگاه استادی ِ آموزشگاه واالی
برجای
ی
مسکو در سال های  ،۹۰او در پیبورگ جایگزین شد و چندی پس از باالکیف ،رسپرست گروه آوازی وابسته به دربار
ی
زندگ ِ سبکرسانه او ،هرچند تا اندازۀ ی
کمیی ،ادامه پیدا کرد .پس از بیون آمدن از گروه
بهشمار یمآمد .در این جایگاه،
آوازی < >...آرنسیک جایگایه برجسته بهدست آورد :همچون یک کارمند ِ سفارشهای ِ ویژه وابسته به دیوانرسای
ی
[وزارتخانه] دربار ،آرنسیک دستمزد بازنشستیک از پنج تا شش هزار روبل دریافت یمکرد ،و بدون چونوچرا زمان ِ آزاد
ی
ی
موسیق داشت .او در زمینۀ آهنگسازی بسیار کار یمکرد ،اما در اینجا ز
یز
یز
نی سوزاندن زندگ-
ساخی ِ
پرداخی به کار ِ
برای
ز
توانایهای پویل ِ ییک
اش بهویژه با نیومندی از رس گرفته شد .خوشگذرای هرزهوار ،برگبازی ،بهرهوری ِ نادلسوزانه از
ی
پیرسفتکنندۀ ششها ،افتادن به ی
از داراترین هواداران ِ خود ،جدای ِ چندگاهه [موقت] از زن ِ خود ،و درپایان ،تب ژ
بسی
ی
مرگ در نیس و سپس مرگ در فنالند .با آمدن به یپیبورگ ،آرنسیک همواره دارای پیوند دوستانه با کانون ِ بلیایف بود،
اما همچون آهنگساز ،خود را کنار یمکشید ،و اینگونه ،چایکوفسیک را بهیاد یمآورد .رسشت و درآیش و گزک [مزه]
ز
ی
بیشی به آ .روبینشتاین نزدیکتر است ،اما با توانای ِ ی
ی
جوای از
موسیق از او .آرنسیک در
کمی آفرینش ِ
آهنگسازی ِ او
ی
ز
درآیش [تاثی] من ،سپس درآیش ِ چایکوفسیک بر روی خود پرهی نیمکرد .او بهزودی فراموش خواهد شد»...
نمایشهای آوازی
آسیووسیک ٌ
• «رویا برفراز ولگا» (برپایۀ داستان اندوهناک ِ ی
«ویه ٌودا»)۱۸۸۸ ،؛
(«رویدادهای از دوران ِ زایش ِ نو»)۱۸۹۴ ،؛
• «رافائل»
ی

ز
های از حماسۀ «مهابارات»)۱۹۰۳ ،
• «نال و دامیاتی» (برپایۀ بخش ی
نمایشهای وشک [بالت]
• «شبهای مرصی» (برپایۀ داستان کوتاه گوته «یک شب کلئوپاترا»)۱۹۰۰ ،
ساختههای ار ر
کستی
ز
مفوی شماره  ۱یس مینور [کوچک] ()۱۸۸۳؛
• س
ز
• سمفوی شماره  ۲ال ماژور [بزرگ] ()۱۸۸۹؛
ی
• چهار سوییت (هم ز
چنی در کارکرد برای دو فورته پیانو)۱۸۸۵- ۱۹۰۲ ،؛ واریاسیونها بر روی آهنیک از
چایکوفسیک
ساختههای کنرستوی
• کنرست برای فورته پیانو بههمرایه ار ی
کسی فا -مینور ()۱۸۸۲
ی
ریابینی برای فورته پیانو بههمرایه ار ی
ز
کسی ()۱۸۹۹
• رویا [فانتازیا] بر روی آهنیک از
• کنرست برای ویولون بههمرایه ارکترس ال -مینور ()۱۹۰۱
ساختههای انجمنگایه
•
•
•
•

پیانوی؛
تای [تریوی] فورته
ی
دو سه ی
چهارتای [کوارتت] زیه؛
دو
ی
پیانوی
تای [کویینتت] فورته
ی
پنج ی
ساختههای بسیاری برای فورته پیانو

ساختههای آوازی
• نزدیک به  ۵۰رمانس برای آوا [صدا] و فورته پیانو
ز
ز
داشتت را شنید:
نشای زیر یمتوان بسیاری از آفریدههای این آهنگساز ِ دوست
در
http://www.classic-online.ru/ru/composer/249
***

از آنجای که گفت و گو از آ .س .آرنسیک یمرود ،برای خود روا یمدارم از دادهای که ز
زمای در برگ ی
اینی ینت کالسیک
ی
جای داده بودم ،روبرداری کنم:
ی
یک ت ز
زیی دیگر بر نگارۀ س .ای .تانهیف ،پردازشگر ِ آرنسیک همچون آدیم با فرهنگ ِ بسیار باال ،ز
بیشیین
رساوار ِ
ژ
گوی در برابر این
ارجمندی در سدۀ ییفرهنگ ِ ما با «هودۀ آدیم ِ [حقوق برس]» خود است( .اما بدون هیچگونه پاسخ ی
هودهها! ،بهوش باشید [دقت کنید] تا این هودهها[حقوق] پایمال نشوند!) .س .ای .تانهیف دوست بسیار نزدیک ِ آ.
س .آرنسیک بهشمار یمآمد .این جستار بسیار پیچیدهای است ،زیرا این دو آدم بسیار با یکدیگر ناهمساز بودند .اما آ.
ز
پوشکی را بهیاد بیاوریم که یمگفت:
س.
«آنها به همدیگر یمخوردند ،آب و سنگ،
رسوده و نوشته ،یخ و زبانۀ آتش
...
تا این اندازه ناهمسان با یکدیگر »

ز
ز
یلیاوتا والدیمیوونا الچینووآ ،ز
آنتوی استپانووی ــچ آرنسیک ،ز
گالوای» در آموزشگاه
هیآموز ِ استاد «
بهار سال ۱۸۸۶
ی
ژ
.
موسیق مسکو دررشتۀ آواز را به همرسی خود برگزید کشش به او در سال  ۱۸۸۴رسوع شد ،که ابتدا بسیار
واالی
ی
.
قلت خود و با ناپذیرفتیک ِ [مخالفت] خویشاوندان (چون ،آ .آرنسیک .تنها  ۲۳سالاش بود!)
خواست
به
بود
پرشور
ی
بههرگونه آنها نامزد شدند ،داماد و اروس روز پیوند زن و شوهری را آگیه کردند .بهناگهان آرنسیک خواهان آن شد تا
ز
ناروشت به پس برد [بهعقب انداخت].
تنها به بیون از کشور برود ،و تاری ــخ پیوند زن و شوهری را تا زمان
«مسکو ۱ ،ژانویۀ سال ۱۸۸۵
آنتوشای گرایم!
من امروز از روستا بازگشتم ،نزد ماسلوفها به پیشواز سال نو رفتم ،ساعت یک ِ پس از نیمه شب به خانه بازگشتم
یترین درآیش [تاثی] را روی من گذاشت .تو از ی
و نامۀ ترا یافتم .آن سنگ ز
دخیی درخواست [پیوند] کردی ،تاری ــخ پیوند
ی
دای .م] تو بهتو پول یمدهد تا
را روشن ساخت ،او را نزد دیگران اروس خود نامیدی و بهناگهان از اینروی ،که عمو [یا ی
ز
ز
به بیون از کشور بروی ،یمروی سوارکاری کت ،اروس خود را به کناری یمافکت ،بدون همر یای با او تاری ــخ پیوند زن و
شوهری را به یکسال و نیم ِ دیگر یماندازی .برای هر کش روشن است ،که این گردشگری ز
چی دیگری نیست ،بجز
زیرپاگذاردن ِ پیمان [قول] خود با بهانهای مناسب برای تو .به گمان ِ من ،ز
یلیاوتا والدیمیوونا نیمتواند رفتار ترا بهگونه-
ای دیگر بفهمد .تا با او سنگدالنه و تا اندازۀ بسیاری یسنایش [بدون ا ی
ی
ز
ز
حیام] رفتار یمکت .ناچار ساخی او برای آنکه
ی
ی
نیست ،این
یکسال و نیم چشمبهراه باشد ،و شاید ،پس از بازگشت او را آگاه سازی ،که دیگر خواهان به همرسگیی او
ی
ی
گوی ،آنزمان تو برای او
کار ،بهگمانم ،بسیار نابخردانه یمباشد .اگر تو به او براست ارزش یمگذاشت ،آنگونه که تو یم ی
ی
ی
ز
نوشت [که] :من ز
توانای ِ رفی پیش آمده .برای تو،
آیی پیوند زن و شوهری را بهزمان دیگری یماندازم ،زیرا برایم
یم
ی
ی
ز
ز
آهنگساز ،رفی به بیون از کشور ،چی دیگری بیش از یک گردشگری نیست .اگر تو یک پیانیست بودی ،برای
رفت ،برای نمونه ،همچون ز ی
یلوی -این ز
آموزش یم ی
آنجای که تو
چی دیگریست .آنزمان این بهانه پایه یمداشت .اما از
ی
ی
ی
آهنگسازی ،نیازی به آموزش در بیون از کشور نداری ،و شنیدن ِ موسیق و دیدار از کنرستها ،بهراست نیازی به-
آیی پیوند زن و شوهری و آموزشگاه واالی مو ی
شمار نیمآید ،که برای آن ز
سیق را به کناری انداخت .در پایان ،زنان با
شوهران ز
ز
نی بیون از کشور یمروند:
آلیخت ،فیتسنگاگن ،پابست .همۀ آنها به بیون از کشور رهسپار
کاشکی ،گوبرت ،ی
شدند ،و اینکه آنان زن و شوهراند ،سدی بر رس راهشان بهشمار نیمآمد .دوباره یمگویم ،نیازی به این گردشگری
ز
گزیت ز
خویشاوندای که خواهان آن نیستند که تو همرس ز
ی
رسشت بسیار ناپسند است:
کت،
نیست ،و اکنون این کار دارای
ژ
از اینروی به تو پول یمدهند ،تا تو به بیون از کشور رفته و گزینش خود را دگرگون سازی .تو با این کار همرای یمبایس.
ی
ز
سختها که تو با گردشگری خود مرا
چنی رفتاری خوب است ،تو نیاندیشیدی .نیمخواهم دربارۀ آن
در این باره که آیا
با آنها روبرو یمسازی ،یادآوری کنم .این پندارهها ،درجه دوم هستند ( س .ای .تانهیف در این زمان رسپرست ِ آموزشگاه
ی
ژ
آموزیس آ .س .آرنسیک را بهدیده دارد) .ارزشمندترین جستار،
موسیق مسکو بهشمار یمآمد و در اینجا کار
واالی
ز
ز
جستار [مسئلۀ] یلیاوتا والدیمیوونا بهشمار یمآید .هیچگاه گمان آنرا نیمکردم ،که چنی نامهای برای تو بنویسم.
توشای گرایم ،خوب نیست ،بهر ی
است خوب نیست ،اینگونه ،تنها آدیم ییدل و خودخواه رفتار یمکند .روانانه پشیمان
ز
هستم ،که اینگونه یماندیشم ،اما انگیهای نیمبینم تا آنرا از تو پنهان سازم.
ز
استی ِ تو
وفادار ر
س .تانهیف»
س .ای .تانهیف .دادهها و تزدکها [اسناد] .نسک ِ  .۱م .۱۹۵۲ .برگهای  ۱۲۳ـ ۱۲۲

یک دادۀ گیای دیگر دربارۀ آ .س .آرنسیک و جشن ارویس ِ او:
«نزدیک به نیمسال نیاز است تا همه ز
چی را رسجای نخست بازگرداند .گردشگری به بیون از کشور افتاد به سال ِ
ی
(بیشی در پاریس)
 ۱۸۸۶و به «گردشگری زن و شوهر جوان» بدل شد .این دو جوان به فرانسه رفته ،و تا سال ۱۸۸۷
ی
زندگ کردند .در آنجاست که آرنسیک ،رویا [فانتازیا]ی «مارگاریتا گوتیه» را برای ار ی
کسی یمنویسد و آنرا به چایکوفسیک
پیشکش یمکند .داستان ِ اندوهناک ِ «خانم با گلهای کاملیا»ی آلکساندر دومای پرس ،پایه این آفریده بود.

ژ
پیشکش به او سپاسگذاری کرده ،آنرا ارزشگذاری یم-
با دریافت ِ نتها ،پیوتر ایلییچ در نامهای نه چندان بلند از
آشنای نزدیک با آن ،دیدگاه خود را بیان کند.
کند ،اما پیمان [قول] یمدهد تا پس از
ی
ی
چهار ماه گذشت.آرنسیک دیگر در مرز دیوانیک ،در ماه مارس سال  ،۱۸۸۷نامهای دمدیممزاجانه و رنجشگونه به
چایکوفسیک یمنویسد ،و به هممیهن ِ بزرگ کنایه یمزند که در او ز
انگیهای برای پاسخ نیمبیند .گذشته از آن ،آرنسیک از
ی
ز
ز
خشمگی بوده و این را خوارشمردگ نسبت به خود یمداند! اما پیوتر ایلییچ ِ باریک-
چنی رفتاری از سوی چایکوفسیک
ز
ز
ز
[منق] خود را دربارۀ رویای
بی ،دارای روای تندرست و اندیشهای روشن ،تنها نیمخواست تا دیدگاه ناهماهنگ
ی
ارکسیی بیان کند ،زیرا یمدانست که آهنگسازان یمتوانند ی
حت دربارۀ خردهگیی ِ [نقد] دادگرانه ،بگونهای بیمارگونه
واکنش نشان دهند .از اینروی چایکوفسیک هنوز پیش از آنکه نامۀ آرنسیک بهدست او برسد ،تانهیف را از برخورد ِ
ی
موسیق ِ «مارگاریتا گوتیه» آگاه ساخت .تانهیف دیدگاه استاد بزرگ را به آرنسیک گفت .آرنسیک
ناسازگارانۀ خود دربارۀ
ز
روشت به آن دریافت یمکند.
در پاسخ نامهای به چایکوفسیک یمنویسد ،نامهای پر از دادخوایه و رنجش ،که پاسخ رد ِ
«اگر ز
چیهای درجه دوم را کنار بگذاریم که چرا ییدرنگ پاسخ داده نشد ،سپاسگذاری دوبارۀ خود را بیان یمدارم ،با
ی
موسیقیای ِ کامیابانه ،خردهگیی من سنگدالنه ،سختگیانه از
دوست ِ استوارانه ،پافشاری بر آنهای [لحظههای]
ی
آب دریمآید».
پ .ای .چایکوفسیک اینگونه ادامه یمدهد:
« ...دیدگاه خود را کوتاه برای شما بیان خواهم کرد.
یز
دانسی ِ آنچه که شما جستار را برای رویا [فانتازیا]ی
یک ـ گزینش ِ جستار .برای من ،بله و برای همۀ دوستان ِ شما،
برنامهدار از «خانم با گ های کاملیا» برگزیدهاید ،ساده بیان کنم ،بیمارگونه و نادرخور [نامناسب] است .هنگایم که
پوشکی ،گوگل ،تالستوی ،دانته ،بایرون ،لرمانتوف و از اینگونه و از اینگونه در ی
ز
دسیساند ،چگونه
هومر ،شکسپی،
ی
ی
موسیقدان آموزشدیدهای یمتواند آفرینش ِ آقای دومای پرس را برگزیند ،که رسگذشتهای یک دخی تنفروش ِ
یک
خراب را یمنگارد ،هرچند که این رسگذشتها را با یبایک و ( savoir faireاستادی) فرانسوی بیان یمکند ،اما بهراستی
ی
ژ
ز
گزینش یمتوانست از سوی وردی باشد ( در
چنی
نادرست ،هیجانآور و ییبندوبارانه بهشمار یمآیند .روشن است که
اینجا پ .ای .نمایش آوازی وردی «تراویاتا» را بهدیده دارد) ،که بدنبال جستاری بود ،که بر روییهای [عصب]
آدمیان ِ دوران ِ نشیب ز
هی یمکوبد .اما آن [گزینش این جستار .م] از سوی آهنگساز شایسته ،جوان رویس که آموزش ِ
ز
خوی را نزد ریمسیک کورساکوف بدست آورده ،و در پایان از سوی برادر [خواهر] زادۀ آ.
پاتخی و دوست ِ س .تانهیف،
ی
ز
ی
موسیق.
ناشدی است .اما دربارۀ جستار .این کار ِ من نیست .یمپردازم به
درک

آلکساندر دومای پرس
ی
ی
هرزگ در اینجا به معنای زیادهروی در یم ژ
نویس و شب ز
نشیت بزرگ ِ
هرزگ .اگر این اندیشه را به کنار گذاریم ،که
ز
واژگای بددهانگویانه را بکار یمبرد) باشد ،که در آن آدمیان
همراه با وشک [رقص] در نزد ِ ب( ...در اینجا پیوتر ایلییچ

پر شمار دیگری هستند ( ز
یعت بهای دیگر :)...که در این انجمنگاه [مجلس] بخوروبنوش هرزه ،شامپاین یمنوشند،
ی
ز
ی
دنبالی یمخورند ،و سپس کان کان یمجنبانند [یمرقصند] ،بنابراین موسیق ،پردازشگر این هرزگ،
مایونز با قارچهای
ی
ی
[موسیق] همچون همۀ رویا [فانتازیا] رسشار از لیست
یبای و درخشندگ نیست ،یمباشد .آن کار
که ییبهره از ز ی
ز
زیبای ِ آن ،رویهای [سطیح] ،سامهبر
[فرانتس لیست پیانیست و آهنگساز] یمباشد ،و اگر آنرا خوب برریس کت ،ی
[مرسوط] و دربرگیندۀ ز
ژ
ز
زیبای ِ سامهبر
زیبای ناب بهشمار نیمآید ،بلکه تنها ی
یبایای ی
چیی گیا در خود نیست .چنی ز ی
ی
ز
ز
زیبای ِ همیشیک بیش از هر چیی یک کمبود بهشمار یمآید ،و نه چیی وزین...نه بتهوون ،نه باخ (که دل-
است ،و اما ی
زیبای ِ آرمانگرانه
زیبای ِ سامهبر نبودهاند ،بلکه بهدنبال ِ ی
زننده ،اما فرهوش است) ،نه گلینکا ،نه موتسارت ،بهدنبال ِ ی
بودند ،که بیش و کم در ساختاری ،که در نگاه ِ نخست ،نگاه رویهای ،و نازیبا بهچشم یمخورد ،نشان داده یمشد...
جستار ِ مهر [عشق] باز زیباست و لیست را بسیار بهیاد یمآورد ،نه آنکه یک آهنگ ِ شناخته شدۀ لیست را ،بلکه
ی
ی
ایتالیای.
موسیق
ایتالیای ِ او ،اما ییبهره از کشش [انعطاف]پذیری و سادگ
سبک ِ او را ،ویژه برای آهنگهای ِ نیمه
ی
ی
است ،ز
ر ی
زیبای را در خود دارا یمباشند ،اما بسیار خوب ،شایسته برای
نها
ت
،
آن
ز
ا
پس
و
میان ِ سوم و چهارم ِ این آهنگ
ی
ساخی نه تنها گوشها ،بلکه دلها ز
یز
نی.
اسی
ی
هماهنیک [هارمونیا] ،در ی
روشن است ،که در ی
کنیاپوئن [نت در
گسیش این سه آهنگ ،در ساختار ،در سازبندی ،در
برابر نت] ـ شما در «مارگاریتا گوتیه» همان استادی بهشمار یمآیید ،که پیش از آن ،از دید ِ استادی در دانش ِ آهنگ-
سازی بودهایدـ هیچکس نیمتواند به شما ز
چی دیگری بهجز ستایش ِ ییچون و چرا بگوید.
ز
همگای خود را در زیر بیان کنم.
با بیان کوتاه آنچه که درباال گفته شد ،من برای خود روا یمدارم تا برآیند [نتیجه]
ی
رویای شما از دید ِ اندیشه ،ناکامیابانه ،جستار آن ناگیا بهشمار آمده و آهنگهای ِ پایهای آن دارای فریبندگ کیم
ز
ز
مفوی نخست اپوس  ۴و سوییت برای ار ی
کسی
مفوی و سه بخش ِ سوییت (پ .ای .چایکوفسیک س
هستند .نسبت به س
.
اپوس  ۷را بهدیده دارد) ،آن ییاندازه به دلام نیمچسبد آن گایم به پیش بهشمار نیمآید ،بلکه ،اینگونه بگویم ،گایم به
کنار است ،و من آرزو یمکردم ،تا شما هر چه زودتر به راه ر ز
استی ِ خود بازگشته و ما را با آفریدههای تازه ،گیاتر و
ز
[ادی]،
رساتر از سمفوی و سوییت شاد سازید»( .پ .ای .چایکوفسیک .آفریدهها و نامهنگاریهای فرهنگ ِ نوشتاری ی
پوشش [جلد]  ۱۴م .۱۹۷۴ .برگهای )۷۹- ۸۱
این نامه از سوی چایکوفسیک در تاری ــخ  ۲ماه آوریل سال  ۱۸۸۷نوشته شده .ما از واکنش ِ آرنسیک به آن آگاه
شناسای شد .تانهیف گوایه یمکند که او
نیستیم ،زیرا کیم پس از این در بهار او بیمار شد .بیماری او بیماریای سخت
ی
از بیماری ِ دوست ِ خود بسیار دیر و تنها در میانۀ ماه ژوئن آگاه شد ،زیرا او در تابستان بیون از پایتخت رفته بود .نامه
را پیوتر ایلیچ چایکوفسیک نوشته:
«اکنون من از ز
چیی دهشتناک آگاه شدم :آنتوشا دیوانه شده ،و اکنون او را به کازان یمبرند ،به بیمارستان» .و در
ی
ز
پایان ِ نامه ،همدرد با بیمار ،رسگ ایوانووی ــچ یمنویسد« :آنتوشای بیچاره! شاید این چیی دهشتناک باشد ،که ی یبیی،
که در دیوانهخانه بهرس یمبری ،همچون ز ز
ندایای تنها .زن ِ او باید بهزودی بزاید (پرس او پاول از همرس آرنسیک در سال
 ،۱۸۸۷و ی
دخیش نادژدا در سال  ۱۸۸۹بهدنیا آمدند) .او شیفتۀ دین بود .او یمگفت ،که بسیار گناه کرده ،و همه را به
انگید» .ز
پشیمان شدن از گناهان خود بریم ز
زمای که چایکوفسیک از این رویداد آگاه شد بر خود یملرزید« :من در بیماری ِ
ی
ی
ی
آرنسیک از آن هراس دارم ،که او نه دچار دیوانیک سخت  ،بلکه دینزدگ شده باشد .بهگمانم ،دینزدگ را نیمشود درمان
کرد.»...
اکتی ،پیوتر ایلیچ در نامهای به یپیبورگ به نیکوالی آندرهیوی ــچ ریمسیک -کورساکوف ،او را آگاه
اما دیگر در پایان ِ ماه ی
یمسازد که« :آرنسیک بهبود یافته ،اما من او را با ز
روای رانده و افرسده یمیابم».

پردهبرداری از دو پیکرۀ برنزی ِ آ .س .آرنسیک در نووگورود ِ بزرگ
ز
فیالرموی ِ استان ِ نووگورود و در ی
گسیۀ
دو نیمتنۀ برنزی ِ آنتون آرنسیک برای جای دادن ِ آنها در ییک از مکانهای ِ
ی
ی
موسیق کودکان در نووگورود ِ بزرگ جای داده شدهاند .این بنگاههای فرهنیک ،نام آهنگساز را که در سال ِ
آموزشگاه
ی
 ۱۸۶۱در نووگورود بهدنیا آمد و در آنجا  ۱۱سال زندگ کرد ،برخود دارند.
اینگونه ،نووگورود ِ بزرگ تنها شهری در روسیه بهشمار یمآید ،که در آنجا یادبود ِ شهروند نامدار اش ،آهنگساز،
ی
ی
کسی و آموزگار ِ شایسته -که در میان ِ ز
پیانیست ،رهی ار ی
هیآموزان ِ او رسگ راخمانینوف دیده یمشد -با جای دادگ ِ
ی
پیکرهها جاودان شده است.
بنابه گفتۀ کاوشگران ،هم ز
سای بسیار میان نگارۀ برنزی با نگارههای چای ِ [عکس] در دست از آهنگساز است .در
ی
پیکره ،بیش از هر ز
چی ،آرنسیک همچون استاد ِ آموزشگاه واالی موسیق مسکو نشان داده شده .همانگونه که در
ی
سازمان فرهنیک استان ِ نووگورود ی برده شد ،این نیمتنه ،روبرداری ِ درست ِ نگارۀ گیح آرنسیک بهشمار یمآید ،که در
ی
وسیق کودکان ِ شهر نووگورود ساخته شده .نادژدا
اتاق دیرینکدۀ آهنگساز دیده یمشود ،که از سوی گروه آموزشگاه م
گاوریلوونا پتینا سازندۀ پیکرۀ گیح بهشمار یمآید ،که همر یای ِ خود برای آمادهسازی ِ دو پیکرۀ برنزی را بیان داشت.
گشای این جستار هنبازی کرد ،این کار بسیار مشکل بهفرجام رسید .بنگاه
با کمک استاندار ِ استان ،که خود در گره ی
مسکوی ِ «لیت آرت» سفارش را تنها در زمان  ۱۰روز انجام داد .گذشته از آن ،این بنگاه بهای سفارش را ز
نی کاهش داد.
ی
بهر ی
است ،شهروندان ِ نووگورود دیگر با کار این بنگاه آشنا هستندـ در اینجا نیمتنۀ آلکساندر دوم ،جای داده شده در
ز
ی
نووگورود بزرگ و چند گسیۀ شهرستای ِ استان ،ریختهگری شدهاند .ریختهگری ِ نیمتنۀ آرنسیک از کمکهای ِ بیون از
ِ
ز
ی
فیالرموی پرداخت شد.
موسیق و
برنامۀ آموزشگاه
ز
فیالرموی دیگر در سال  ،۲۰۱۳نه دیرتر از جشن ِ روز ِ شهر نمایان شد .پیش از آنکه نیمتنۀ دوم
نیمتنۀ آرنسیک در
ی
موسیق و در پیامون ِ آن پهنهسازی شده ،برای آن ،پایه سفارش داده شود ،که
جای گید ،یمبایست نزدیک آموزشگاه
نیاز به زمان داشت.
کانون دادههای تازۀ دستگاه رس ی
پرست ِ استان نووگورود سال ۲۰۱۳

ی
به بازماندههای آهنگسازان رویس زندگ نو یمبخشیم« :رافائل»
امروزه بازماندۀ بسیاری از آهنگسازان ِ رویس از یادها رفته و در آستانۀ از میان ی ز
رفیاند .بسیاری از آفریدهها برای
ز
سیمای] بسیاری از آنها نگاه-
صدای یا
پسی بار تنها در ابتدای سدۀ گذشته اجرا شدهاند ،نوشتارهای کارگایه ِ [ضبط
ی
ی
ی
داشته نشدهاند یا بههیچگونه در دسیس نیستند.
ٌ
ٌ
در سال  ۲۰۱۴بنگاه «ا ِ .ان .راسیا» همراه با ایستگاه فرستندۀ «ارفهی» نتهای نمایش آوازی کمشناختهشدۀ
آرنسیک« ،رافائل» را برگزیده ،دوبارهسازی کرده و بهگونۀ دیجیتال درآورد.
دسامی که در آن
آوای  -CD-نمایش آوازی ِ «رافائل» در نشست ِ پرسش و پاسخ در تاری ــخ  ۱۵ماه
ی
گردی ِ ی
ز
رسپرست ِ بنیادین [مدیر کل] ،رسپرست ِ هیی ِ ر .گ .م .تس ،.ایرینا گراسیمووآ ،رسپرست ِ بنگاه رسانهای ِ ر .گ .م.
تس .آکسانا رسژنکو و رسپرست بخش نگاهداری و تولید ِ نوشتار ِ آوای [ضبط صوت] آننا مارکووآ ز
نی هنبازی کرده
ی
بودند ،به نمایندگان رسانهها نشان داده شد.
نخستی ِ کنگرۀ رسارسی ز
ز
هیمندان ِ نگارهکش روسیه و بهمناسبت گشایش ِ
نمایش آوازی از سوی آهنگساز برای
ز
نمایشگاه نگارهای ترتیاکوف در سال  ۱۸۹۴نوشته شد .این آفریده برای بار ِ پسی در سالهای  ۲۰نمایش داده شد ،و
ز
آوای ناپدید شده ،و نام نویسنده
در سالهای  ۵۰سدۀ بیستم در اجرای راستی ،آوانویش شد .از بخت ِ بد ،نوشتار ِ ی
[آرنسیک] از یادها رفت.
ٌ
ٌ
آوای ِ کارگایه ِ نمایش آوازی ِ «رافائل» را بیون
بنگاه «ا ِ .ان .راسیا» همراه با ایستگاه فرستندۀ ٌ«ارفهی» ،نوشتۀ ی
ی
پرست ِ ز
ی
رهیی و رس ی
هیی ِ رسگ کندراشف؛ گروه بزرگ ِ
آوای [رادیو] «ارفهی» ،به ی
دادند که ارکسی سمفونیک ِ فرستندۀ ی
ز
ز
پرست ِ ز
آوازخوای ِ گرویه» بهرس ی
هیی ِ لو کانتوروویـ ــچ؛ و هم ز
چنی تکخوانان ِ خانههای
فرهنگستای ِ «استادان ِ
آوازی ِ
ٌ
ز
ژ
مسکوی ،آگوندا کوالیوآ ،رافائل (متسو -سوپرانو[آوای میای زنانه]) ،الگا ایوانووآ فورنارینا (سوپرانو ،آوای زیر
نمایش ِ
ی
زنانه)؛ نیکوالی دیدنکو ،کاردینال یی یی ینا (باس [آوای بم مردانه])؛ آلکش تاتارینتسف ،خوانندۀ پشت ِ پرده (تنور
[آوای زیر مردانه]) آنرا اجرا کردهاند.
استی آرنسیک ،که بخش ِ رافائل س ی
ز
انت از سوی یک زن خوانده شده (متسو
آوای ،اندیشۀ ر
بههنگام ِ نوشتار ِ ی
سوپرانو) دوبارهسازی شده.
آوای ِ نمایش آوازی ِ «رافائل» رسآغاز ِ یک برنامۀ چندرسانهای ییپیشینه را با برنام ِ «زندهسازی ِ بازماندۀ
نوشتار ی
موسیقیای ،نسکهای [کتاب]
آهنگسازان ِ رویس» برای ِ بهروز درآوردن ،نگاهداری و پخش آفریدههای از دسترفتۀ
ی
ز
موسیقیای ف .گ .ب .او« .ر .گ .م .تس ،».ایستگاه فرستندۀ
بایگایهای نسکخانۀ
ارزشمند و دادههای ن یت از
ی
ٌ
«ارفهی» ،پایهگذاری کرد.
ٌ
بنابه گفتههای ایرینا آنتاتویل یونا ،این نسکخانه بود که فرتابگر [الهام دهنده] همۀ «ارفهی» و ر .گ .م .تس .شد
تا کار بر روی آهنگسازان رویس را آغاز کرد.

ایرینا گراسیمووآ یمگوید« :ما ی بردیم ،که در نسکخانۀ ما شمار بسیاری نتهای ِ آهنگسازان رویس پایان سدۀ
نوزدهم و ابتدای سدۀ بیستم نگاهداری یمشود .این دوران در فرهنگ ِ نوشتاری همچون سدۀ نقرهای شناخته شده
است ،و آهنگسازان ِ این دوران ،شوربختانه ،در توان آن نبودند تا از آنها نگاهداری کنند .از آنزمان تاکنون ،ما ،کار
نخست خود را زندهسازی ِ بازماندۀ آن آهنگسازان ِ رویس ،که اجرا نیمشوند یا هیچگاه اجرا نشدهاند ،یمدانیم .آنتون
ستپانووی ــچ آرنسیک ،گزینش ِ نخست ِ ما بهشمار یمآمد» .ایرینا آناتویلیونا یمگوید« :ما ی بردیم که در روسیه تنها سه
نفر بهگونهای سختکوشانه رسگرم کار ِ کاوشگرانه بر روی ِ ز
هی ِ آفرینشگرانۀ آرنسیک هستند و ییک از این آدمها در
ی
ی
خانوادگ ِ آرنسیک جای دارد ،که او ز
ز
ز
زمای با کشش بسیار گردآوری
بایگای ِ
کلی زندگ یمکند ،در آنجا در دیرینکده ،همۀ
کرده و به دیرینکدۀ بیوۀ آهنگساز داده».
است هرآنچه را که ما برای ِ برنامۀ خود نیاز داشتیم ،در ی
ایرینا گراسیمووآ یمگوید« :اینگونه ،بهر ی
دسیس ِ ما بود؛
ی
نگی ،نتهای نمایش آوازی و گروههای ما ،آماده برای اجرای این موسیق .تنها یک ز
نسکخانهای شگفتا ز
چی کم بود...و
ٌ
گوی که خود ِ آنتون آرنسیک از آنجا واکنش نشان داد ،و گرویه بسیار خوب ،که «ا ِ .ان .راسیا» نام دارد
بهناگهان ،ی
ز
دست خود را برای کمک بهسوی ما دراز کرد .آنها با کمک پویل خود ،از ما پشتیبای کرده ،و ما توانستیم تا این برنامه را،
که «زندهسازی ِ بازماندۀ آهنگسازان ِ رویس» نام دارد ،به فرجام برسانیم.
از همان ابتدا ،برنامه به پبش یمرفت؛ چه «مادی» و چه «نامادی» .همراه با کار بر روی نمایش آوازی ِ «رافائل»،
برنامهای بکر برای نوسازی ِ بازماندههای نوشتاری ز
نی به فرجام رسید ،که برای آن بهر ی
است چاپهای کمیاب و ارزشمند
ِ
ی
[دولت]
برگزیده شدند ،که نیاز به بازسازی ِ ییدرنگ داشتند .اکنون کارشناسان ِ کارگاه بازسازی ِ نسکخانۀ کشوری ِ
ی
ز
ز
[هارموی]» شد ،و از سوی ن .آ.
نخستی جستار را ،که بدل به «آموزشنامۀ دانش هماهنیک
روسیه ،کار بر روی ِ
ز
ز
ریمسیک -کورساکوف گردآوری شده و از سوی او به هیآموزان خود گفته شده که آنان نی بهنوبۀ خود آموزههای او را با
دودآب ِ [جوهر] چای یادداشت کرده ،و در سال  ۱۸۸۵از زیر چاپ بیون آمد ،بهپایان رساندند.
ز
ز
ویدئوی ،بخشهای نگاره-
همچنی دادههای
نخستی بار چاپ ِ نوسازی شده ،و
مای ِ رسانهای ،برای
ی
در زمان گرده ی
ژ
[نقایس شده] باریکبینانه ترین کار ،پدیدار شده از سوی استادان ِ بازسازی کننده به رسانهکاران نشان داده شد.
دار ِ
ٌ
همکاری ِ پنجساله در چارچوب ِ برنامۀ «زندهسازی ِ بازماندۀ آهنگسازان ِ رویس» در برنامههای بنگاه ِ «ا ِ .ان
ٌ
راسیا» و ایستگاه فرستندۀ «ارفهی» گنجانده شده است .در تاری خ  ۲۰ماه فوریۀ سال  ۲۰۱۴در تاالر ِ
ر
کنرسی ِ نمایش ِ آوازی ِ «رافائل» برگزار شد ،و نمایشگاه چاپهای نوسازی شده ،که کار بر
آلکساندرووسک ،اجرای
روی آن اکنون انجام یمشود و یا آنکه بهپایان رسیده ،به تماشاگران نشان داده خواهد شد .گذشته از آن ،سازمان-
گردهمای ِ رسانهای
موسیقیای یمباشند ،که هنبازان ِ
دهندگان ِ برنامه آماده برای نشان دادن ِ یک شگفتانۀ [سورپرایز]
ی
ی
بر آن شدند که آنرا پنهان نگاهدارند ،که بهراس یت« ،همه از آن [شگفتانه] بسیار خوششان خواهد آمد».
بیشی با ز
ی
هی آفرینشگرانۀ آرنسیک ،پیشنهاد یمشود تا به ساختههای زیر از این آهنگساز گوش
آشنای هرچه
برای
ی
داده شود:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ز
مفوی شماره  ،۱اپوس ۴
س
ی
سوییت شماره ۱برای ارکسی ،اپوس ۷
مارگاریته گائ ی
ی
وییر :رویا [فانتازی] برای ارکسی ،اپوس ۹
موسیقیای برای نمایش آوازی ،اپوس ۱۶
رویا بر روی ولگا :پیشگفتار
ی
تای [تریو] پیانو ،اپوس ۳۲
سه ی
ی
واریاسیونها بر روی آهنیک از چایکوفسیک ،اپوس  ۳۵آ
موسیقیای برای نمایش آوازی ِ «رافائل» ،اپوس ۳۷
پیشگفتار
ی
ی
رویا [فانتازی] برای پیانو و ارکسی ،اپوس ۴۵
ی
موسیقیای برای نمایش آوازی ِ «نال و دامایانت» ،اپوس ۴۷
پیشگفتار
ی
شبهای مرصی ،سوییت برای نمایش وشک [بالت] ،اپوس  ۵۰آ
کنرست برای ویلون و ار ی
کسی ،اپوس ۵۴
چهارتای آوازی ،اپوس ۵۷
۴
ی
سوییت برای کودکان ،برای دو پیانو ،اپوس ۶۵

ٌ • بهیاد آلکساندر
 مارش برای ار ی:سووروف
کسی
برگردان از دادههای ی
 پروفسور، آهنگساز، بابک بردیا:اینی ینت دربارۀ آنتون آرنسیک از زبان رویس به زبان پاریس
ز
ماسی [استاد] ز
ی
ی
!هیهای زیبا
،موسیق
]همگای [تئوری
[استاد] رشتههای دانش
بر ز
۲۰۲۱  ماه آوریل سال۱۰ ،لی

Антон Степанович Аренский (1861-1906)
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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 прессконференции предпочли пока что оставить в тайне, но пообещали, что «он всем очень
понравится».

