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 "Симфонія сльози": поговорити про Бортнянського

"Симфонія
сльози":
поговорити про
Бортнянського 
   Насамперед - митець.
Уже потім - митець на
чужині. А вже тоді -
український митець на
чужині. Приблизно так
хочеться ієрархізувати
акценти творчого образу
українського композитора,
співака і диригента кінця
XVIII - початку XIX
ст. Дмитра
Бортнянського. 

Григорій Шумейко,
режисер вистави

"Симфонія сльози", прем'єра якої відбулася в театрі імені Марії Заньковецької, навряд чи
укладав таку чи іншу градацію, та все ж провідним мотивом постановки є туга композитора за
Україною. Звісно, у виставі духовний зв'язок з батьківщиною суголосний із вибором між
"високим" і "розважальним" мистецтвом, між славою і музою. Герой вирішує творити ту музику,
яка, на його думку, є для нього по-сковородинівськи сродною. Він не хоче далі писати опери
("опера - це гра"), хоч вони й мають успіх в Італії, і тамтешній директор спокушає його славою
та добробутом (освіту Бортнянський здобув у Венеції, Болоньї, Римі та Неаполі). Він прагне
створити "досконалу" симфонію. А ще нериторично запитує: "Хто писатиме церковну
музику?", до кінця життя марячи рідним Глуховом на Чернігівщині (помер композитор у Санкт-
Петербурзі). Дослідники зазначають, що найбільшу славу композитор здобув завдяки хоровим
творам, де він був новатором - створив новий тип хорового концерту. Образ Дмитра
Бортнянського, яким він постає з вистави, заклав автор однойменної драми, поет, прозаїк,
драматург, племінник Лесі Українки Юрій Косач, який сам приміряв на себе роль митця на
чужині - значну частину життя прожив у Франції та Америці. 

   Вистава побудована на контрастах: музика церковна (у живому виконанні на сцені) і
розважально-карнавальна; атмосфера урочисто-трагічна і легка танцювальна; холодні тони
брами і яскраве світло софітів. Бортнянський у старості й Бортнянський у молодості. Дружина,
яка ревнує, і загадкові пані, які пропонують різні спокуси. Меркантильне оточення і
композитор-ідеаліст.  
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