
Хадзінская Н.М ., ст. выкпадчык

АСАБШ ВАСЦІ СТЫЛЮ  
ТВОРЧАСЦІ ДЗ.СМ ОЛЬСКАГА 

Ў 80-Я ГмДЫ

Значнас мссца ў бсларускай му'іыцы 80-х гдцоў займае 
гворчасць тых кампазітараў І ярэдняга пакалення, якія пачалі 
свой творчы пілях у другой палове 60-х гадоў. Камназітары, аб 
якіх пойдзе гаворка, ужо знаходзяцца ў пары творчай сгаласці.
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Іх імёны вядомы за межамі Беларусі. Гэта I Л учанок, Дз.Смольскі, 
С .К артэс, Р.Сурус, А.Мдзівані, К.Цссакоў, Ф.Пыталеў і інш. 
Кожны з іх, паспрабаваўшы свае сілы ў самых разнастайных' 
жанравых сферах, вызначыў для сябе асноўную, вядучую. Так, 
І.Лучанок і Э .Ханок - кампазітары-песеннікі; С.Картэс і Р.Сурус 
ацдаюпь пераваіу жапрам, у якіх напуе слова (оперы, араторыі, 
музычнай камедыі, вакальна-сімфанічнай паэме); Ф.Пыталеў 
піш а ў асноўным сімфоніі; для А.Мдзівані аблюбаванай 
з 'яўляенпа галіна харакой музыкі; для К.Цесакова - квартэт; для 
Дз.Смольскага 80-я гады прайшлі «пад знакам» сімф<5ніі.

У 80-я гады вызначыліся характэрны я рысы шэрага 
кампазітарскіх стыляў. М узыка С .К артэса распазнаецца па 
яркай тэатральнасці, маляўнічай аркестроўцы, шматслойнай 
ф акгуры , буйному ш тры ху. П очы рк А .М дзівані вылучае 
«мазаічнасць» тэматызму, бляск і вытанчанасць «фальклорных» 
гвораў, цікавасць да славянскай архаікі. Стыль К.Цесакова - гэта 
напружанасць і дысанантнасць музычнай тканіны, экснрэсія 
н агн ятан н яў  і эк зал ьтав ан асц ь  ку л ьм ін ац ы й . Д эталёвая 
раснрацоўка матэрыялу, кампактнасць і эканомнасць выказ- 
вання - прыметы стылю Дз.Смольскага.

Усе гэтыя разнастайныя стылі маюць і некаторыя аіульныя 
рысы, у нрыватнасці ў адносінах да мелацычнага пачагку. 
Працхглыя выразныя мелодыі ўступаюць мссца тэматызму папе- 
вачн ага х ар ак тар у  ( А .М дзіван і), р эч ы та іы ў н а м у  меласу 
(К Ц есакоў , С.Картэс), тэматычнаму «міпімалізму» (Дз.Смольскі). 
А б’ядноўвае кампазітараў і перавага храматычнай інгана- 
цыйпасці, якая ірунт/ецца на пашыранай танальнасці.

Сярод камназігараў свайго ііакшісішя Дз.Смольскі вылу- 
чаецЦа як стваралыіік стыляю, глыбіня і значнасць тэмагыкі 
як о га , св о еасаб л івасц ь  сты л істы ч н ы х  ры с надаю ць яму 
індівідуалыіы, непаўторны характар. У ітюрчасці Смольскага 
вылучаюцца ір ы  нерыяды - 60-я, 7()-я і 80-я іады са сваімі 
«прыярытэтнымі» жанранымі і вобразнымі сферамі. У 80-я гады 
Смольскі сіварае пяць сімфоній - з Другой на Шостую. На 
змястоўным узроўні назірасцца раскрыццё лірыка-псіхалагічных 
і лрам аты чны х, наваг трагеды йны х вобразаў, сутыкненне
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кантрастных полюсаў - асабістага (духоўнага) і абыякава- 
карожага пачаткаў.

У выніку аналізу трох комплексаў выразных сродкаў у 
творах 80-х гадоў - гукавышыннаі'а, часавага і тэмбравага - 
можна зрабіць насгупныя вывады. Гукавыш ынны параметр 
пранізаны монаінтанацыйнасцю  (секундавай). Вергыкальны 
аспект характары зуецца поліструктурнасцю  як на ўзроўні 
акордыкі, так і на ўзроўні танальнасці і гукавышыпнай сістэмы 
наоіул. У арганізаныі часавых адносін звяртае на сябе ўвагу 
даволі традыцыйны надыход да метрарытмічнага параметра. 
Асноўным арганізуючым нрынцынам з’яўляецца квадратная 
перыядычнасць. У набудове цэлага кампазітар развів;.е своГі тып 
цыкла - трох-(адна-) часткавы з фіналам (рэпрызай). Аркесі роўка 
- адзін з найболын важных сродкаў драматурііі твораў Смоль- 
скага. Кампазітар зпяртаецца да невялікага складу інструментаў. 
У гэтым знаходзінь нраяву ўласцівы кампазітару прынцып 
«эканоміі сродкаў». ГІразрыстасць аркестравай фактуры, знач- 
ная ўвага да дэталей, тэмбравая мазаічнасць характэрны для 
аркесгравага нісьма кампазітара ў 80-я гады.

Творчасць Смольскага адьнрала і працягвае адьнрываць 
вельмі важную ролю ў развіцці беларускай кампазітарскай 
традыцыі. Яна дала штурш ок да пош укаў новых сродкаў 
выразнасці (серыйнасці, алеаторыкі, полістылістыкі). Не менш 
важны для беларускага мастацтва і псіхалагічны, духоўны 
аспект музыкі Смольскага, якая не здзіўляе знешнім бляскам і 
шчодрай маляўнічасцю , але нрымушае да разважанняў аб 
чалавечай сутнасці, вечных праблемах быцця.
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