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 (۱۸۳۵ـ  ۱۹۱۸)                                                                

 برای خوانندگان                               

 برگردان: بابک بردیا

  

ویلیام »، نمایش آوازی پتربورگ در شهر مارینسکی نمایش یهخانر د ۱۸۶۹٭ سال یهماه فوری ۱۴تاریخ هب

ید: آشمار میهیک نمایش آوازی   نو ـ همواره یک رویداد ب برای بار نخست نشان داده شد. نمایش نخست   کویی «راتکلیف  

هوشیاری آواهای  هم برای تماشاگرانی که به تاالر آمده بودند و با ؛ساختبرای هنرمندان و هر کس، که نمایش را آماده می

گمان این یک چیز صد در صد فردیدوار گمان برای سازندۀ آن. بسیار کمتر و بیو هم بی شنیدندشان را میگوش هناآشنا ب

 «ویلیام راتکلیف»شود. اما اجرای ای[ در هنر میوار ]مرحلهبدل به رویدادی رده  آید، نمایش نخستشمار میه]قانونمند[ ب

د دید، نیز خوه، که برای بار نخست دنیای نمایش را ب«روسی اندیشگاه ]مکتب[ موسیقیایی   نوی  » ـ نخستین نمایش آوازی  

شایستگی آنچه که رخ داده بود، در ابتدا بسیار کم  گذاریگمان، امکان ارزشآمد. بیشمار میهست چنین رویدادی برد

 شود.نو در تاریخ نمایش آوازی روسی می زمان   باشد. اما درست همین آفریده است، که آغازگر  می

گر ]نقاد[ بسیار نامی موسیقی، شناساگر ]مبلغ[ پر ، سنجشباالکیرف [یه]حلق یهسازی برجسته، هموند دایرآهنگ

اختمان س یه، دانشمندی بسیار بزرگ در پهن«[پنج انگشت توانا« ]»گروه نیرومند» یهگرانها و هنر آفرینشکار اندیشه

ای کار هپهنه یهآ. کویی در هم .سازی بناهای جنگی در روسیه، تساندیشگاه ساختمان گذارانبناهای جنگی، یکی از بنیان

گسترش فرهنگ موسیقی میهنی و دانش های برجسته دست پیدا کرده، دانگ ]سهم[ خود را در و جنبش خود به کامیابی

 جنگی ادا کرد.

وازی ده نمایش آسچهار: استگسترده و گوناگون  هاندازآنتونوویچ کویی بی تسزار یهگرانهنری آفرینش یهبازماند

 هایدسته و گروهی ، آوازی  ارکستری هایبسیار، آفریده پیانویی هایها و ساختهرمانس از آنها برای کودکان(،چهار تا )

ترین جستارهای هنر موسیقی بر روی داغ هاییصد نوشته و بررسیای بیش از هفتدوره های چاپیسازی. او در رسانه

شماری از  یهموسیقی نوشت و چاپ کرد. در پایان، کویی ـنویسند یهدوران خود، و همچنین چند نسک ]کتاب[ دربار

 آید.شمار میهب -تمان بناهای جنگیساخ یهها دربارنامهورانه و آموزشکارهای دانش

-گدر آنها آهن باشند.های کویی با سرودگی ]شاعرانگی[ فرورونده، نازکی، زیبایی هنری، ویژه میبهترین ساخته

 باالکیرفی را بازتاب داد. یههای بنیادین دایرساز، همساز با سرشت درونداشت ]استعداد[ خود شماری از اندیشه

وی نمایش آوازی او از س یهگرانآفرینش بار پیدا کردند. هنرراستی سرنوشتی اندوهههای کویی ببسیاری از آفریده

اما از  شد)در ابتدا به شمار انگشتان( از ارج برخوردار بود و پذیرفته می« اندیشگاه موسیقیایی نوی روسیه»همکاران 

 شد.رد میای او با تندی سوی دیگر از سوی ناهمراهان ]مخالفان[ اندیشه

امروزی چندان آشنا نیست. نمایشات آوازی او بر روی جایگاه  یهموسیقیایی کویی برای شنوند یهافسوس، که بازماند

م اندازه کبی ،های همایشی ]مجلسی[ و آوازی گروهی در جایگاه کنسرتیشوند، آفریدهای نمایش نشان داده نمیخانهنمایش

 ،«آنجلو»، «ویلیام راتکلیف»ساز )با نمایشات آوازی ترین دستاوردهای آهنگگرانمایهشوند. اما آشنایی با اجرا می

م.  ،کورساکوف-ریمسکی آ. ن. ، م. آ. باالکیرف،و. و. استاسوف های دیگر(، که از سویها، شماری از ساختهرمانس

اند، گذاری شدهها سال ارزشدرازای دهناپذیر در چنان باال و با پایداری دگرگونآن آ. پ. بورودین و پ. موسورگسکی

ای تا هگذاریتس. آ. کویی نگریسته، ارزش یهگرانای نو به هنر آفرینشگونههسازند تا در بسیاری چیزها بمی مانناچار

   روشن ساخت. در فرهنگ میهنی زسادانگ آهنگ یهای نادادگرانۀ پوچ   ]منفی[ دیرتر را درباراندازه
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 کوچک باالکیرفی یهدایر                                                 

  

، کویی با یک افسر ۱۸۵۷در ماه دسامبر  ٭ سال  آ. س. دارگومیژسکی یههای موسیقیایی در خاندر یکی از شامگاه

ان پایهآشنا شد، که کمی پیش از این آموزشگاه گروهبانان نگهبانی را ب ییخوش اندام و زیبا یهجوان، جوان هیجده سال

بود. تسزار و مودست  مودست پتروویچ موسورگسکی کرد. اینخدمت می پره آبراژنسک رسانده بود و در هنگ نگهبانی

ای گونههباین دو جوان که  بودگردن موسیقی هب یروشنبهآن، « گناه»یکدیگر پیدا کردند، که هب درنگ احساس کششبی

 .داشتندآن را دوست میآتشین 

ی با زودهآشنا کرد، که ب باالکیرف خود را با یهدوست ]رفیق[ تاز کویی ،آلکساندر سرگییویچ جا هم، نزداین در

های خود با مودست به استاسوف آموزش یهدربار یویچمیلی آلکسه سازی شد. سپسسرگرم کار آهنگ موسورگسکی

 توانستم به او دانش هماهنگی ]هارمونی[ بیاموزم...که من انگاره ]نظریه[ پرداز نیستم و نمی جاییآن از»... نوشت: چنین

وشتاری   ن یهدادم[ ]گونکردم ]توضیح میرا فرانمون می نویسیساختار موسیقیایی ]فرم[ + موسیقی ین من به اوابنابر

 ،شوماناز های بسیار دیگر )، و هم ساختهبتهوون هایفونینهمین هم ما هم س.[، و برای ن .آ خود م. آ. باالکیرف. ـ

یاد هه بجا ککردیم. تا آنزمان ساختار موسیقیایی آنان را بررسی مینواختیم، و همنواختیم و می...( را میگلینکا ،شوبرت

پایان رسیدند و جای خود را به هدانم چرا بهای پولی[ نمیها ]آموزشهای پولی نزد ما بسیار نبودند. آنشزدارم، آمو

      «.گوی دوستانه دادندوگفت

پیوست  به باالکیرف و کویی گوساکووسکی آپوللون نامهای بکمی پیش از دیداربا موسورگسکی، نوجوان دبیرستانی

م بزرگی چش یهباور آنان، آیندو به « سازیاندریافت ]استعداد[ نیرومند آهنگ»از دیدگاه میلی و هم تسزار، دارای هم که 

 راه او بود.هب

 ،والدیمیر واسیلیویچ استاسوف شد.دیدار دوستان، سازمندانه ]بطور منظم[ هم نزد باالکیرف هم نزد کویی انجام می

عال[ فانبازی پرکاری ]شرکت ها همروسی در این گردهمایی یهشناس   برجستدان، باستانشناس، تاریخهنرشناس، موسیقی

 یهجانبه وفادار به کار گسترش هنر خودساختای همهگونههای، خرد بسیار واال، بنامهمی کرد. آدمی دارای دانش واژه

 ای جریان نو در موسیقی روسی شد.مردمی ]ملی[، در کنار باالکیرف بدل به یکی از فرتاب ]الهام[ دهندگان اندیشه

-شمار نمیهیی باروپا های[کنسرواتوریاهای واالی موسیقی ]ر آموزشگاهگونه همانند آموزش دیچهخودآموزی، به

شتر، هر چه بی یهگرانهای هنری آفرینشگشایی چالش! خود باید به همه چیز رسید! با گرهاسکوالستیسمی گونهآمد. هیچ

دایرۀ باالکیرفی بدون چون و های آموزش   موسیقایی، به آموزش آن پرداخت! یکی از پایه یهآفرینش ساخت در جریان  

نیروهای خرد و دل  یهکه هم باشند، هنگامیهای مخی ]مغزی[ میچرا، هر اندازه که ما او را شناخته باشیم، یورش

مایی فردی[ بدل به بخشی از کارآز یهروند. کارآزمایی یکایی ]تجربگشایی یک چالش بسیار بزرگ میسوی گرهه]قلب[ ب

کویی پس از  باشد.دانان جوان میچون و چرای هر یک از موسیقین، در پیوند با خودویژگی بیشود. و ایگروهی می

باشد و به زمان بیشتری نیاز دارد، تا یادگیری دشوارتر می -ایچنین خودآموزی»کرد که ـزد میها گوشسپری شدن سال

ز زنجیرهای اسکوالستیسمی آزاد است، و این را باید مندانۀ ]سیستماتیک[ دیدمان ]دانش نظری[، اما در برابر آن اسامان

  «.شمار آوردهب



 

 به مناسبت صدمین سالگرد مرگ تسزار آنتونوویچ کویی سایت نگرش

 

سود به ۱۸۵۸ سال ماه سپتامبر٭ ۷تاریخ هبود که نخستین نمایش آوازی او ب کویی امیدوار

نمایش آوازی  یهروی پیشگاه ]صحنۀ[ خانههای پرآوازه، برمانس یهنامی، سازند یهخوانند بوالخوف پتروویچ پاول

گزینش گروه اجراکنندگان بود، اما اجرای نخست نمایش آوازی  یهروسی خواهد رفت. همراه با بوالخوف، کویی در اندیش

 یهروی پیشگاه ]صحنه[ نرفت، هر چند، بنابر پیام ]خبر[ روزنامهپس از این هم ب« دربند قفقازی»انجام نگرفت. 

آ. ک.  ]پدر لیادوف    سرپرستی آقایهسرسختانه از سوی گروه روسی ب»، ، نمایش آوازی«]شمال[ اپاختر زنبور»

در نمایش آوازی، وشت ]رقص[هایی »شد که شد. همچنین، نوشته میآهنگساز ـ آ. ن.[ ارجمند آموخته می لیادوف

    «.بودندگرفته شده، گنجانده شده  چرکسی های راستینی کوهستانی، که موسیقی آن از آهنگلزگینکا همچون

در این روز او  .ای رخ داددر زندگی خودی   ]شخصی   [ کویی دگرگونی برجسته ۱۸۵۸اکتبر٭ سال  ۱۹در تاریخ 

آمده  گبورزپتر اش کمی پیش از این تاریخ از شهرستان به، دختر یک پزشک، که خانوادهمالوینا رافایلوونا بامبرگ با

آموزش آواز  اومالوینا نزد ه ، کدارگومیژسکی ی هدر خان ،همسر آتی خودبا کویی بندد. بود، پیمان زن و شوهری می

بخواند. کویی  امپراتوری کرد تا بر روی پهنه ]صحنه[زمانی آرزو می ، آشنا شد. مالوینا دارای آوای خوبی بود ودیدمی

داشت[، او از موسیقیایی بودگی، توانایی پدیدار بود ]حضور « روسالکا» یههای مالوینا با سازندها در آموزشبیشتر زمان

های گلینکا، دارگومیژسکی و آهنگسازان   آمد. در کنار آفریدهمالوینا خوشش می« به خوانی   درخشان موسیقیایی   »برای 

سیار بگمان مورد خوشایند آموخت، که بیکویی را می« دربند قفقازی   »های آوازی هایی نیز از نمایشدیگر، مالوینا شماره

 گرفت.مرد جوان قرار می

شان عبارت بودند از موسورگسکی و استاسوف، زن و شوهر وددرنگ پس از جشن پیمان زن و شوهری، که ساقبی

(، بیش و کم نزدیک به دژ هندازگری راکوف )اکنون خیابان ایتالیایی در خیابان زن جوانپدر و مادر  یهجوان در خان

که برای خود مکان زندگی تازه و آرام و درخور درآمد نه چندان  تا زمانی» جای گرفتند و ]مهندسی[، مکان کار تسزار،

 جا زندگی کردند.، چند زمانی در آن«همسر مرد، آموزگار جوان در آموزشگاه فنی هندازگری پیدا نکرده بودند باالی  

ساختن یک نمایش آوازی نه چنان  یهاندیش، کویی در «ایدربند قفقازی دو پرده»رساندن کار بر روی  پایانهبا ب

زمان افتاد. نمایش آوازی   نو، باب روز در آن    چینی بزرگ فکاهی در یک پرده و بر روی یک جستار ]موضوع[

ف.  ، که همچون کویی، نسبت به نمایشات آوازی   فکاهیکریلوف نمایش آوازی را یهنامنام گرفت. داستان« نارنگی پسر»

-داد، نوشت. آهنگشد، گیرایی نشان میبورگ نمایش داده میززمان در پتر، که با کامیابی در آن«برنزی ر  ن اسب» اوبر

ترین دوستان، اجراکنندگان آن خود، بر آن گمان بودند، که نزدیک یهتاز یهنویس، با آفرینش ساختنامهساز و داستان

به اجرا گذاردن نمایشات خانگی بودند: کمی پیش از این تاریخ در خانۀ ها دیگر دارای کارآزمایی   ]تجربه[ خواهند بود. آن

دی   بازی شده بود. نمودار ]طرح[ بن« بسیار پاکیزه»ای ]آپارتمان[ بامبرگ نخستین نمایش فکاهی کریلوف بنام اشکوبه

ساختمان »نویسد ـ ریلوف میای گویی برای نمایشات ناکارشناسی ]غیر حرفه ای[ ساخته شده بود. کخود   ساختمان اشکوبه

از دو، سه اتاق بسیار کوچک و یک تاالر بسیار بزرگ ساخته شده بود، هر  ؛آمدشمار میهای، بسیار خودویژه باشکوبه

  «.چند نه چندان گران و برای به اجرا در آوردن   نمایشات، بسیار پسندیده ]مناسب[ بود

را دوباره سازبندی کرد. « پسر نارنگی»های نوزدهم، باالکیرف بیشتر شماره یهسد ۶۰های نخست سال یهدر نیم

 یهبا بازنگری دوبار»ش آمد. او به باالکیرف نوشت ـارفته از سازبندی نوی   نمایش آوازی بسیار خوشهمکویی روی

هم بخش زنانه و هم مردانه،  اما کاربرد چنگ برای همراهی   «. زدماش لبخند می، من از خوشی همه“نارنگی„سازبندی   

زمان ساز چنگ در ارکستر   نمایش آوازی گهگاه کرد. در آنآمد و او را دو دل میشمار میهگمان او بیش از اندازه بهب

-امیگونه پاسخ داد، که هنگاین ساز، به کویی این کاربرد انگاری  آسوده از درستیویچ، دلشد. میلی آلکسهکار برده میهب

درنگ برای او درستی هنری   آوادهندگی   ساز گاه بیاو آوا ]صدا[ دهندگی ارکستر را در زمان تمرین بشنود، آن  که

راستی، چنگ به موسیقی، رنگ مورد هآشکار خواهد شد. و ب« چینی جستار  »چنگ در نمایش آوازی   فکاهی بر روی 

 ای راستین.گونههگونه و نه بای سبکگونههنیاز خاور زمین را داد، روشن است که ب

و  ۱ اپوس اسکرتسوارکستری خود را ) یه، کویی نخستین ساخت«دربند   قفقازی»هنگام کار بر روی   ههنوز ب

 کرد.( ۵ها )اپوس رمانس را آفریده، آغاز به نوشتن ٌجنگ ]مجموعه[( ۲اسکرتسو اپوس 

چهار انجمن موسیقی روسی که چندی  یهدر کنسرت شمار ۱۸۵۹اسکرتسو برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 

-یگوریهآنتون گر و رهبر زبردست، آهنگساز   نامی، پیانیست گذاری شده بود، اجرا شد. ارکستر راپیش از این تاریخ پایه

فونیک ـ نگونه، شکوهمند   کنسرت   سکرد. تمرینات ارکستر، چندی و چونی   ]وضعیت[ جشنرهبری می ویچ روبنشتاین

همراه آورد! زیرا این نخستین اجرای هبسیاری را ب یآور و هم نگران کنندههای نو، هم شادیواپسیساز دلبرای آهنگ

ننده برای کتابترین و بییاد ماندنیهزمان بفونیک و کنسرت همگانی ]عمومی[ و در هماننارکستر س یهاو بوسیل یهساخت

م اتمرینات همواره برای: »کندچنین یادآوری میهای نوی   خود،  دیرتر از برداشتساز آهنگآمد. شمار میهکویی ب

تم کردم، که من توانسنگریستم، آگاهی پیدا میگیرانه میدادم و به خود خردهآرامی گوش میهجا من بیند بودند: در اینآخوش

خواست بشود، کامیابانه و یا ناکامیابانه( اما )هر گونه که می هنگام اجرای همگانیهکاری را انجام دهم و کاری دیگر را نه. ب

شتند، های بسیاری گذسال« شد در برابرش ایستادگی کرد پدیدار شد تا به زیر زمین برم...در ابتدا در من آرزویی که نمی
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ری گیشمار موسیقی و خردهداران پر [ از سوی دوستشناخته شدنها، پذیرا شدن ]برسمیت ها و شکستهمراه با کامیابی

های باشنده ]موجود[ و چشم بستن بر روی دستاوردها، سازی   نارساییهمراه با بزرگ ها، بیشتر]نقد[ تند و تیز در روزنامه

این سهش ]احساس[ جای خود را به آرامش بسیار داد، » او،  یهپیش از هر چیز دستاوردهای تسزار آنتونوویچ، بنا به گفت

گفت، اما، روشن است که، نه که کسی از اجراکنندگان، دروغی بزرگ میآور، هنگامیی نه بدون   لبخندی شادیگاه حتگه

 «.موسیقیایی یهتا دگرگون نشان دادن   ]تحریف  [ پارچ

آشنایی  ۱۸۶۱پایان رسید: در سال هباالکیرفی ب یهگیری[ دایرنوزدهم، برپایی   ]شکل یهسد ۶۰های در آغاز سال

رخ داد، و در سال  کورساکوفـنیکوالی ریمسکی آموز   آموزشگاه دریایی،باالکیرف، کویی و موسورگسکی با دانش

کساندر آل ،شیمی ]جراحی[، در بخش دکتر   پزشکی، استادیار در فرهنگستان   ]آکادمیای[ پزشکی ـ کاردپزشکی ۱۸۶۲

 به آن پیوست. پارفیریوویچ بورودین

شتن درنگ شروع به نوکورساکوف[ بیـکار ]ریمسکیدرنگ پند بسیار با ارزشی داد، تا هنرآموز تازهبیباالکیرف 

کورساکوف زیر درآیش   ]تاثیر[ بسیار   ـبزرگ   خود، ریمسکی یهروی   نخستین ساخت هنگام کار برهفونی کند. بنس

فونیک   سن Allegro زیر درآیش   » فونی نیز نبخش پایانی   س انجمن بود. و« تر   بزرگ»هموندان   این باالکیرف و کویی، 

دوم[ را از آن برای  م  ت شد، که سپس کویی بخش همراه ]آهنگ ـکویی، که در آن زمان نزد باالکیرف نواخته می

 کار برد، پدیدار شد.هخود ب «ف  راتکلی»در  گورـ گر  مک داستان   

کورساکوف   ـناهمسان ]در تفاوت[ با ریمسکی آشنا شده بود، ۱۸۶۲که با باالکیرف در پاییز سال  ،اما بورودین

ی دکترا یهناماو با کامیابی، پایان ۱۸۵۸آمد. در سال شمار میهجوان، بدون چون و چرا آدمی ساخته ]شکل گرفته[ شده ب

های شیمی در بنگاه یههای خود را در پهنچند سال دانسته خود را پدافندید ]دفاع کرد[، و پس از آن در زمان   ]مدت[  

ی و روشن   کار  انداز   بزرگ، ایتالیا فرجامانید ]کامل کرد[. در برابر دانشمند   جوان چشمفرانسه ،آلمان یهپژوهاندانش

 اش از دوران   کودکی.داشتنیخود در شیمی   دوست یهگشوده شد: استاد شدن، دریافت بخش   دانشگاهی، بیان   سخن   تاز

را از پیش  بایست اینامیدهای بزرگ به دانشمندان، می یهدهندباشد، و ارائهجوانان می یهخواهی، که ویژدر پایان، آرمان

 برگزیده از سوی او، در برابر او یهپهن در ناپذیرگرایی ]تمرکز[ بر روی یک چیز، کار خستگیداد، که کانوننشان می

شدن از سوی   همگان و فرجام   خوش   گیتایی ]مادی[ را باز سوی پذیرفتههراه راست و درست را، و سرانجام رونده ب

اش در دوران   کودکی نمایان شده بودند، دیگر زمان بورودین، که درونداشت   ]استعداد  [ موسیقیاییخواهند کرد. اما در این

[ ت  نتکویتایی ]یی، پنجفورته پیانوی  [ زهی وتریوگاهی ]مجلسی[ )دو سه تایی   ]سازی ـ انجمن یهچند آفرید یهازندس

ی آوازهای مردم یهشیوهها، نوشته شده بموسیقیایی ]قطعه[ برای فورته پیانو و رمانس یهفورته پیانویی(، چند پارچ

آشنایی ما »باالکیرف به استاسوف نوشت:  ۱۸۸۷ویچ در سال آلکساندر پارفیریهآمد. پس از مرگ   شمار میهروسی ب

کاری ]تمرین[ های دانست و به دوبارهآمد: تا دیدار   با من، او خود را تازه کار میشمار میهبرای او... بسیار ارزشمند ب

گذاشت ـ و به باور   من، به گمان   بسیار، من نخستین کسی بودم، که به او گفتم، که خود در نوشتن   موسیقی ارزش نمی

  «.باشدسازی میوظیفه[ کنونی   او ـ آهنگ]بایستگی 

ـ باشند. ریمسکیمیباالکیرفی، گیرا  یهنوزدهم میان هموندان   دایر یهسد ۶۰های ساخته شده در سال پیوندهای

میان   های فروروی ]نفوذ[پسین ]بعدی[ بخش« جدایی»گری دریایی دور دنیا، با از گردشکورساکوف، بازگشت کننده 

هایی که در نزد کویی و باالکیرف چنین پیوندهایی ساخته میان آن»رودررو شد: « کوچک»و « گبزر»های باالکیرفی

یز، اما داند و از سازبندی هیچ چکم می فونی و ساختار موسیقیایی ]فرم[نشدند: باالکیرف بر این باور بود، که کویی از س

فونی، ساخت   نآید؛ کویی اما به باالکیرف همچون استاد   سشمار میهاستادی بزرگ ب ،در بخش   آوازی و نمایش آوازی

-های آوازی میهرفته به آفریدهمهای نمایش آوازی و رویموسیقیایی ]فرم[ و سازبندی، اما با دلبستگی   کم به ساخته

کردند[، اما خود را، هر یک برای خود، رسیده ]بالغ[ و فرجامانیدند ]کامل میدیگر را میها یکگونه، آنگریست. اینن

-اینهآمدیم. بشمار میهها بکوچکجزو آوردند. اما بورودین، موسورگسکی و من ـما نارس ]نابالغ[ و شمار میهبزرگ ب

درستی دوستانه ]رفیقانه[، و با باالکیرف و کویی ـ هنرآموزانه هدیگر بیک گونه، پیوند من، بورودین و موسورگسکی با

 کورساکوف[.ـ]ریمسکی« بود

ند. کنباالکیرفی پر می یههر یک از هموندان دایر یهگرانهای این دوره مکان بسیار کمی را در هنر آفرینشساخته

هم در سازبندی، و هم در ساختار موسیقایی و هم در  ،لوحانهسادهگاه های بسیار   ناپخته، گهتوان ساختهها میدر آن

توان سازان   دیگر، همچون شومان، شوپن را میکم   آهنگچندان هماهنگی ]هارمونی[ پیدا کرد؛ هنوز درآیش ]تاثیر[ نه 

آن  ها بیش از هر چیز دردهترین شایستگی   این آفریبا ارزش آید.شمار نمیهدریافت ]حس کرد[. اما این چالشی بنیادین ب

ازان   ساند. آهنگبازتاب پیدا کرده« اندیشگاه ]مکتب[ موسیقیایی   نوی   روسی»های   ها برپایی   آیینباشد، که در آنمی

ای هرنگ یهدر هنر، تخت خود های بیانی   نوی   درموسیقی، روش خود ناپذیروجوی   راه شکستجوان با کوشایی در جست

-ها میهنساختند. آنخود را می یهویژ یهگرانبوده، استادی خود را جال داده، جایگاه هنری آفرینش خود ]صدایی[ آوایی

 یهها با همکه آن خود در مورد   سرنوشت   موسیقی   روسی را با بازنمایی ]اثبات[ این برگزیده ]نکته[ ـ یهگرایی   ویژ

-خود ریگبر ]وارث[ و ادامه یهگرانگرانه، آموزشاجرایی، همگانی، روشن گرانه، کارـ کار آهنگسازی،هنر آفرینش

  د.شناختن باشند،ها میدهندگان   راستین   کار   سترگ و نیک گوهر   گلینکا و دارگومیژسکی، هنرآموزان   راستین آن
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بومی خود، لبریز از برخوردهای کردند تا تاریخ   مردم زاد های خود تالش میها در آفریدهسازان ـ باالکیرفیآهنگ

کوشیدند تا در موسیقی   خود سهش   ]احساس[ های تلخ را بازتاب دهند، میها و شکستترین پیروزیدراماتیک، بزرگ

ها همواره در آوازهای روستایی، که با دلسوزی گردآوری شده های او را ارائه دهند. آنها و ناامیدیآدمی ساده، تالش

یاد آوردن   دوران   ساخته شدن   هکشیدند. تسزار آنتونوویچ کویی، با بای راستین   مردمی را بیرون میهبودند، آهنگ

تار ما برابری   موسیقی با نوش»، نوشت: «اندیشگاه موسیقیایی   نوی   روسی» یهشناسانبنیادهای   موسیقیایی ـ زیبایی

که ساختارهای موسیقیایی ]فرم[ باید با ساختارهای   سرودگونه  ]متن[ را هنجارین ]برسمیت[ شناختیم. ما دریافتیم،

ها، و ها، سرودهگویی   ]تکرار[ واژههمین خاطر دوبارههها را دستکاری کنند، و ب]شاعرانه[ هماهنگ باشند و نباید آن

گوناگون می باشند، باشند...ساختارهای نمایش آوازی خودبخود آزاد و ها روا نمیبیش از هر چیز جای دادن

]آواز خوانی   گفتاری[، بیش از هر چیز آهنگین ]ملودیایی[، و آوازها با رسته های ]سطرهای[ بازگو ]تکرار[  رچیتاتیو از

فونیک. همه چیز به جستار ]موضوع[، برنامه ریزی   داستان نامۀ نمایش نشونده گرفته تا شماره ها با گسترش گستردۀ س

 «.وشتار   داستان نامۀ نمایش آوازی بستگی داردآوازی ]لیبرتتو[ و ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «آکتیابر»، «تیابرسن»، «دکابر»، «فورال»٭ بزبان روسی 

 زندگی نامۀ تسزار آنتونوویچ»هایی از باب ]فصل[ چهارم برگردان از زبان روسی بزبان پارسی از پیشگفتار و بخش

 ۱۹۸۹ـ  مسکوآ چاپ نازاروف .ف .آ نوشتۀ« کویی
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