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Яблони в цвету
Музыка Е. МАРТЫНОВА, слова И. РЕЗНИКА

Яблони в цвету — весны творенье,
Яблони в цвету — любви круженье,
Радости свои мы им дарили,
С ними о любви мы говорили.

Припев:
Было и прошло, твердит мне время,
Но ему назло тебе я верю.
Верю в майский день, от яблонь белый,
Яблонь молодых в твоем саду.

Яблони в цвету за мною мчатся,
Яблони в цвету зимою снятся,
Вновь издалека плывут в виденьях
Белые снега цветов весенних.

Припев.
Яблони в цвету — какое чудо,
Яблони в цвету я не забуду,
Только дни считать не стану в грусти,
Просто буду ждать весны грядущей.

Припев.

Мамины глаза
Музыка Е. МАРТЫНОВА, слова М. ПЛЯЦКОВСКОГО

Дождинка упадет на землю, как слеза,
И вдаль поманит утром нас дорога.
А мамины глаза, а мамины глаза
Нам вслед посмотрят ласково и строго.

Припев:
Все в жизни может быть — и радость, и гроза,
Не жалует судьба нас временами.
А мамины глаза, а мамины глаза
Всегда следят с волнением за нами.

Мы в поисках мечты меняем адреса,
Нам дома письма редкие прощают.
А мамины глаза, а мамины глаза
Нас в детство по привычке возвращают.

Припев.
Грубеют на ветру мальчишек голоса,
И девочки становятся взрослее...
А мамины глаза, а мамины глаза
С годами все добрее и светлее.

Припев.

Перші кроки
Євген Мартинов наро-

дився 22 травня 1948 року в 
Камишині Волгоградської об-
ласті, але дитинство майбут-
нього композитора пройшло 
на Донбасі, в Артемівську 
(нині — Бахмут). Це батьків-
щина глави сім’ї Григорія 
Мартинова. Батько був му-
зикантом-самоучкою, він же 
прищепив любов до музики 
синам Євгенію та Юрію.

1962 року Євген скінчив 
школу і вступив до Артемів-
ського музичного училища 
на диригентсько-духове від-
ділення. Саме там він напи-
сав свої перші твори.

Після училища талано-
витий хлопець вирушив  до 
Києва і з першого заходу 
вступив до консерваторії 
імені П. І. Чайковського. 
Правда, вже у вересні він 
перевівся у Донецький му-
зично-педагогічний інсти-
тут, який закінчив з відзна-
кою. За унікальний талант 
викладачі дали йому пріз-
висько «Подарунок».

Успіх з великої літери
Шлях до слави для Мар-

тинова почався в 1972 році, 
коли з Донецька, де він пра-

цював керівником естрад-
ного оркестру НДІ вибухо-
небезпечного обладнання, 
поїхав до Москви. Там як 
композитор познайомився 
з  популярною співачкою 
Майєю Кристалінською, яка 
вперше виконала його пісню 
«Берізка».

Отримавши схвальну ре-
комендацію від самої Крис-
талінської, Євген Мартинов 
починає працювати в «Рос-
концерті». І незабаром їде на 
свої перші гастролі по Дале-
кому Сходу. Найвідомішою 
піснею в репертуарі Марти-
нова була «Балада про матір», 
яка пізніше у виконанні Со-
фії Ротару стала фіналісткою 
«Пісні року-74».

1973 року Євген — лау-
реат Всесоюзного конкурсу 
виконавців радянської пісні 
в Мінську. У червні 1975 року 
він вирушив на фестиваль 
«Братиславська ліра», де ви-
конав нову пісню «Яблони в 
цвету» і завоював головний 
приз — «Золоту ліру-75».

1976-го — нова перемо-
га: Мартинов отримав сріб-
ну медаль на міжнародному 
конкурсі виконавців естрад-
ної пісні «Золотий Орфей» 
в Болгарії, де виконав дві 
болгарські пісні і свою «Але-

нушку». Це був успіх з вели-
кої літери.

Остання пісня
Наприкінці 1980-х для 

естради настали не найкращі 
часи. Мартинов продовжував 
активно працювати, висту-
пати, але колишньої радості 
це йому вже не приносило. 
Врешті серце не витримало 
навантажень...

Євген Мартинов пішов з 
життя 3 вересня 1990 року 
абсолютно несподівано для 
всіх, адже йому було всьо-
го 42 роки. Остання пісня в 
його виконанні прозвучала 
на «Пісні року-1990». Це була 
«Марьина роща» — останній 
хіт і прощальний подарунок 
шанувальникам від компо-
зитора і співака. Здається, з 
ним пішла ціла епоха, пре-
красна, світла і дуже чиста...

«Я тебе весь мир пода-
рю» — назва однієї з пісень 
композитора, так само мож-
на озаглавити усю його твор-
чість. Мартинов дійсно да-
рував своїм шанувальникам 
неосяжний світ краси, польо-
ту, весни і любові, назавжди 
залишившись в нашій пам’яті 
символом світла, вірності і 
натхнення.

Марія ГОРБАЧОВА

Його оксамитовий тембр голосу багато хто добре 
пам’ятає. Пісні «Березка», «Верую в тебя», «Лебединая 
верность», «Мамины глаза», «Натали», «Отчий дом» 
наспівував кожен, хто бодай раз їх чув. Мелодійні, 
добрі й чисті, вони дарують особливу, світлу радість, 
бажання жити в гармонії з собою і світом.

Його оксамитовий тембр голосу багато хто добре 
пам’ятає. Пісні «Березка», «Верую в тебя», «Лебединая 
верность», «Мамины глаза», «Натали», «Отчий дом» 
наспівував кожен, хто бодай раз їх чув. Мелодійні, 
добрі й чисті, вони дарують особливу, світлу радість, 
бажання жити в гармонії з собою і світом.

Євген МАРТИНОВ:

«Я тебе 
весь мир подарю»

Соловьи поют, заливаются
Музыка Е. МАРТЫНОВА, слова Д. УСМАНОВА

Ты сегодня вдруг забыла,
Что вчера мне говорила,
Говорила о своей любви.
Ты, наверно, пошутила
Или просто повторила
Только то, что пели соловьи...

Припев:
Соловьи поют, заливаются,

Но не все приметы 
сбываются.

А твои слова не забудутся —
Сбудутся, сбудутся.

Ты сказала: «До свиданья»,
Улыбнулась на прощанье
И глаза прищурила свои.

Ты ушла, а я остался,
Верил я и сомневался,
А вокруг все пели соловьи.

Припев.

Ты сегодня вдруг забыла,
Что вчера мне говорила,
Говорила о своей любви.
Приходи, я жду, как прежде,
О любви и о надежде
Нам споют с тобою соловьи.

Припев.

Коли старе 
ЛУНАЄ ПО-НОВОМУ
Вічна Наталка з Полтави з’явилася на кам’янській 
сцені. У новому, більш сучасному «вбранні»

Написана майже двісті ро-
ків тому, «Наталка Полтавка» 
й сьогодні ставиться на сценах 
численних українських театрів. 
Цікавих постановок вистачає. 
Та це не зупинило художнього 
керівника Кам’янського акаде-
мічного музично-драматичного 
театру ім. Лесі Українки Сергія 
Чулкова. Колектив театру своєю 
виставою вкотре довів, що кла-
сика — невмируща. З часом вона 
лише трансформується, набуває 
нових форм. Але продовжує жити.

Постановка дійсно поєднує 
повагу до літературного автори-
тету з незвичайністю. Фахівці, 
добре знайомі з текстом п’єси, 
зазначають  близькість до ньо-
го. Водночас громіздкі репліки з 
купою не зовсім зрозумілих пе-
ресічному сучасному глядачеві 
слів урізані. Скорочені або від-
сутні деякі арії, натомість можна 
почути вельми незвичні для цієї 
вистави… народні пісні. Таким 
чином, стара добра п’єса звучить 
по-новому.

Сценографія вражає про-
стотою, навіть аскетизмом. До-
мінування світлих кольорів, 

разом з нею переживає, сумніва-
ється, бореться. 

Не залишають байдужим та-
кож емоції Петра, якого грають 
Євген Босенко та Руслан Куксенко. 
Бачимо Петра простим, щирим, 
доброзичливим, і наші серця теж 
завмирають, коли чуємо, що На-
талка засватана. 

Материнську любов, пере-
живання, внутрішню боротьбу, 
справжнє протистояння співчуття 
та здорового глузду передано в 
образі Терпилихи, який відтворю-
ють Ірина Чваркова та Валентина 
Галенко. Енергійним, життєрадіс-
ним, безпосереднім постає перед 
нами Микола у виконанні Мак-
сима Монастирського та Богдана 
Діденка. Яскраво, виразно пере-
дає  образ виборного заслужений 
артист України Анатолій Вертій, а 
неповторність возного зумовле-
на переконливою грою Дмитра 
Алексеєнка або ж прекрасними 
співами Дмитра Сороколата.

Неоднозначним режисерським 
рішенням стає момент, коли у фі-
нальній сцені возний забирає від-
кинуті Наталкою гроші — ті самі, 
що Петро в поті чола заробляв 

протягом чотирьох років. У п’єсі 
цього немає, і деякі глядачі були 
невдоволені — вчинок возного пе-
реосмислено. Виходить, що возний 
продав Наталку за копійку, адже в 
самого грошей значно більше. 

Та хіба в оригіналі він керу-
вався почуттями? Якби кохав На-
талку, чи став би силоміць тягнути 
її під вінець? Чи став би погро-
жувати її матері, побачивши, що 
дівчина щаслива з іншим? Може, 
це проста гра на публіку, бажання 
виставити себе не менш благород-
ним, ніж простий хлопець Петро, 
який розчулює присутніх готов-
ністю пожертвувати коханням та  
щастям заради порятунку Наталки 
та її матері від біди? 

Так воно чи ні, але ж глядачеві 
є над чим замислитись. А якщо 
вистава змушує розмірковувати, 
аналізувати, дивитись на ситуа-
цію з різних боків,  значить, це 
дійсно талановито написаний, 
поставлений і виконаний твір. Він 
не вкривається порохом століть, 
щоразу оживає і повертається 
новою гранню.

Може, саме в цьому й полягає 
найбільша цінність мистецтва, 
літератури та театру?  

Вероніка ГОЦИРІДЗЕ, Кам’янське

життєрадісна небесна блакить з 
біленькими хмаринками, зелень, 
мирний пейзаж без зайвих еле-
ментів або кліше на зразок ха-
тинок з солом’яними стріхами 
чи тинів з мальвами. Скромні й 
костюми — таке оформлення не 
викликає жодного дискомфорту, 
навпаки — милує око. Винаходити 
велосипед зі зміною декорацій 
не було потреби, адже сцена за-
повнена не ними. Людьми — бо 
артисти драми та балету в масо-
вих сценах не просто співають чи 
танцюють. Вони спостерігають 
за подіями, сміються, розносять 
плітки, проявляють різноманітні 
почуття до головних героїв. Тобто 
живуть звичайним життям, ожив-
ляючи також саму виставу. Саме 
тепер видно, що дійові особи не 
відрізані від світу, що вони зна-
чуща частина  суспільства.

По-різному, але однаково 
пронизливо розкривають об-
раз Наталки заслужена артист-
ка України Світлана Комарова, 
яка передає всю витонченість 
української душі, та Анна Бах-
мут, чия гра демонструє всю силу 
характеру цієї тендітної дівчини. 
Дивлячись на сльози героїні, гля-
дач може відчути на собі її біль, 


