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Основна ідея «Харківсь-
ких асамблей» – про-
світницька діяльність 

та інтеграція українського му-
зичного мистецтва в європей-
ський простір.

Традиція фестивалю – вибір 
«героя», навколо якого фор-
мується мистецька програма, 
зберігається й по-
нині. На цей раз 
учасників асам-
блей об’єднала по-
стать генія україн-
ської культури 
Івана Котлярев-
ського, ім’я котро-
го, до речі, носить 
славнозвісний ми-
стецький заклад. 
Звідси й гасло но-
вого міжнародного 
форуму: «Митець 
як рушій культур-
них пластів», що 
повною мірою має відношен-
ня до Івана Котляревського, 
засновника української літера-
тури, громадського діяча, на 
творчість якого рівнялися Ми-
кола Лисенко та інші славетні 
українські митці наступних по-
колінь.

У практиці «Харківських 
асамблей» ще багато чудових 
традицій, і одна з них — напи-
сання творів-присвят харків-
ськими композиторами геро-
ям асамблей. Досить згадати 
майстерні композиції, створені 

Марком Кармінським, Воло-
димиром Птушкіним або його 
аспірантом, іранським компо-
зитором Ехcаном Тавакколом. 
Цього року музичне прино-
шення «Асамблеям» зробив 
відомий український компози-
тор, також випускник нашого 
харківського вишу Олександр 

Щетинський. Він 
взяв на себе дуже 
відповідальне та 
складне завдан-
ня — створити но-
ву музику до «На-
талки Полтавки» 
І. Котляревсько-
го. Власне, з цієї 
оновленої вистави 
у виконанні сту-
дентів театраль-
ного та музичного 
факультетів у су-
проводі симфоніч-
ного оркестру Хар-

ківської філармонії під орудою 
Юрія Янка й почалась програма 
нинішнього фестивалю. 

Як музичний супровід п’єси 
І. Котляревського до М. Ли-
сенка музику писали харківсь-
кий музикант польського похо-
дження А. Барсицький, І. Ба-

зилевич, О. Маркович, А. Єд-
лічка, А. Колосов, диригент 
М. Васильєв-Святошенко (чия 
партитура була найбільш поши-
реною у виконавській практиці 
кінця ХІХ ст.), а 1919 року таку 
спробу здійснив А. Горілий. 

Корифеї українського театру 
недаремно називали «Натал-
ку» своєю «годувальницею». Її 
дуже полюбляли глядачі, за-
хоплюючись характером На-
талки, яка стала прикладом 
відданості, щирого кохання та 
принадності української дівчи-
ни. Символічно, що 1882 року 
в Єлисаветграді п’єсу І. Котля-
ревського зіграла новостворе-
на трупа М. Кропивницького 
із М. Заньковецькою у голов-
ній ролі. І хоча наступного року 
М. Старицький уже використав 
у своїй новій постановці музику 
М. Лисенка, цю роботу компо-
зитор остаточно завершив ли-
ше 1889 року для музично-дра-
матичної трупи М. Садовсько-
го. Отже, говорити про жанрову 
визначеність вер-
сії Котляревсько-
го-Лисенка навіть 
у цей час зарано. 
Адже композитор 
скоріше присто-
совувався до мож-
ливостей сучасних 
йому виконавців, 
ніж ставив перед 
ними проблеми суто 
оперної виразності. 
Обмеженими бу-
ли і можливості то-
го складу оркестру, 
який мав супрово-
джувати такі вистави.

Сценічна історія «Наталки» 
значно різноманітніша, ніж 
ми її уявляємо по трафаретних 
зразках провінційного театру. 
У 1930 роки композитори нама-
галися переробити «народний 
примітив» у «велику оперу». 
Але з цього нічого не вийшло. 
У епоху перебудови львів’яни 
поставили «Наталку» як у рам-
ці для старої картини, нібито на 
руїнах «етнографічного» театру, 
але з «живим» оркестром. Не-
щодавно до вистави франків-
ців у столиці залучили керівни-
ка гурту «Воплі Відоплясова», 
і Олег Скрипка кожен музич-
ний номер обгорнув у танцю-

вальну форму — від гопака до 
танго. Знайшлися навіть по-
становники, які переробили 
традиційний сюжет: Наталка 
погоджується вийти заміж за 
Возного, а згодом тікає разом з 
Петром. Сучасно? Авжеж, але 
Котляревський з Лисенком тут 
ні до чого.

Отже, Олександр Щетинсь-
кий став не пер-
шим композито-
ром, який задумав 
новий музичний 
супровід до п’єси 
І. Котляревського. 
І враховуючи, що 
«портретні» музич-
ні характеристики 
вже «прикіпіли» до 
персонажів, зро-

бив дуже тактовну і стильово 
виразну їх переробку. А режи-
сер Леонід Садовський поділив 
героїв на співаючих та розмов-
ляючих. Вони ніби передають 
один одному естафету дії, ви-
мовляючи текст Котляревсько-
го. І не тільки вони! За задумом 
постановників, сам Іван Петро-
вич (його роль виконував Ана-
толій Лобанов), ніби коментує 
створення сценічної компо-
зиції та мотивацію дій своїх ге-
роїв. 

Портретна схожість акто-
ра та письменника вражаюча. 
Недарма ж мешканці Пол-
тави, де проходили зйом-
ки відеоконтенту до вистави, 

просто на вулиці підходили 
поспілкуватися до «живого» 
Котляревського. Вистава ж 
вийшла живою та динамічною 
багато в чому завдяки роботі 
балетмейстера Леоніда Марко-
ва. А ось із жанром постановки 
її автори ще до кінця не визна-
чились (вочевидь, було для то-
го обмаль часу). Але проведе-

на робота варта того, 
аби гармонійно поєд-
нати суто вербальну 
та  вокальну частини, 
визначитись із анало-
гіями між сценічними 
«двійниками» — сучас-
ними молодиками та 
дівчатами у джинсах і 
«костюмними» геро-
ями, які втілюють ха-

рактери та звичаї віку ХІХ… 
Як сказала на відкритті «Хар-

ківських асамблей» голова де-
партаменту культури Харківсь-
кої міськради Світлана Бабиць-
ка, «Асамблеї» замислювались і 
продовжують своє існування не 
тільки як форум музикантів — 
виконавців та акторів, об’єдна-
них альма-матер. А насамперед 
для глядацької аудиторії — во-
на з кожним роком молодшає 
та надихається високими мис-
тецькими зразками, що наро-
джуються у одному з найкращих 
мистецьких вишів України. 

Олександр ЧЕПАЛОВ, 
заслужений діяч  мистецтв України. 
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