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Нещодавно вийшла друком книга кандидата мистецтвознавства
Галини Конькової «Олександр
Злотник», яка започаткувала серію «Діалоги з майстрами» і в
якій поліфонічно висвітлено
життєвий і творчий шлях відомого в Україні і за його межами
композитора, народного артиста України, ректора Інституту музики ім. Р. М. Глієра. Нижче вміщуємо фрагмент інтерв’ю Галини
Конькової з Олександром Злотником, яке взяте з цієї книги і актуальне й досі. Олександр Злотник – широко знаний, популярний композитор, автор чи не найбільшої кількості пісенних бестселерів, численних мюзиклів,
симфонічних і камерних творів,
музики до кіно-фільмів.
Г. К. – Вважаєш, ти досяг вершини в творчості?

О. З. – Аж ніяк. Творчість – процес безупинний.

Г. К. – Сповідуєш істину: «Чим
більше я знаю, тим менше я
знаю»?

О. З. – Влучила в ціль! Бо що глибше занурююся в мистецтво, загалом, в життя, культуру, тим чіткіше усвідомлюю,
скільки ж проблем виникає перед композитором, які треба нагально вирішувати. Почавши писати, щоразу подумки
визначаю вищу планку, яку треба подолати і йти далі. Бо ствердно сказати, що
вже все вмію, знаю, досяг вершини і тепер спокійно можу почивати на лаврах,
переконаний – найприкріша помилка
творчої людини. Цього ніколи не може
бути. Не можна бути найкращим, все
вміти, тому що світ настільки розмаїтий, загадковий, настільки непрограмований, що ти безсилий розгадати, що
з цього різнобарв’я втаємничості наштовхне тебе на відкриття. Хто це знає?
Може, тільки Господь-Бог... Так що до
«вершини в творчості» мені ще йти і
йти. Та й що означає – «вершина в творчості»? Приміром, Чайковський і Моцарт. Що, VI симфонія Чайковського,

«Реквієм» Моцарта – вершини тому, що
це останні твори? А як бути з «Піковою
дамою» і «Мазепою», «Черевичками», І
симфонією (не кажучи вже про «Євгенія
Онєгіна»)? Як бути з операми і симфоніями Моцарта? Не так все однозначно, як
ми собі, подеколи, уявляємо.

Г. К. – Що означає для тебе популярність?

О. З. – Радість бачити щасливі обличчя. Щасливі обличчя людей, котрим те,
що я пишу, подобається, дає душевний
спокій і, принаймні, хвилини радощів
у нашому доволі складному житті.

Г. К. – Ти працюєш у найрозмаїтіших жанрах. Чи відмінний у чомусь метод роботи над кожним з
них, чи є особистий секрет, який
щоразу стає для тебе «золотим
ключиком»?

О. З. – Кожен жанр існує за визначеними законами. Тому вирішення конкретної жанрової проблеми вимагає
якогось відкриття. Інакше це буде схемою. А «особистий секрет», «золотий
ключик» – ідея, провідна думка. Інко-

ли буває так, що на першому плані –
ритм, винахідлива гра звуками, тембрами. Але, вважаю, головне в музиці –
мелодія, яка містить в собі не лише
«емоційну тональність», а й історичну,
географічну. Безбарвна мелодія, мелодія без географії – ніщо. Тому що все
починається з людини. А кожна людина десь народилася, у кожної людини
є своя культура, історичне коріння,
рідна мова. І в цих чинниках запрограмовано оту неповторну мелодію.

Г. К. – Ти – щаслива людина, бо
це відчуваєш, і твоє відчуття
відлунюється в творчості.

О. З. – Зустрічав чимало композиторів,
авторів пісень, які вийшли з такої глибинки, що аж за світ очі. А своєрідність,
неповторність мелосу свого краю не можуть відтворити. Вони пишуть якусь
опосередковану європейсько-американську мелодію, в якій відсутнє коріння.
Тому вона й не цікава. Для мене мелодія – душа людини, а коли немає душі,
зникає і взаємозв’язок зі слухачем і розуміння, що ти прагнеш сказати йому
своєю музикою. Чимало сучасної музи-
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ки зосереджено на конструктивізмі,
пошуках новітніх засобів виразовості.
Буває цікаво – все залежить від таланту автора. Але дуже часто бачиш, як
прекрасно, логічно, професійно вибудовано конструкцію цілого, а душі – нуль.
Ця музика тебе не хвилює, не спонукає
до співпереживання.

Г. К. – Не випадково такі відомі
новатори XX століття, як, приміром, Пендерецький, Сильвестров – прийшли свого часу до
романтичного струменя у музиці.

О. З. – А що таке романтизм? Це перш
за все – мелодія і безмежна свобода у
передачі почуттів.

Г. К. – Різні жанри – різні типи
мислення. Кілька років тому я
розмовляла з одним композитором на цю тему. Він писав цікаву,
навіть витончену камерну музику, а згодом «змодулював» у
жанр пісні. Я висловила сумнів –
чи зможе він повернутися до камерної музики, чи не стане перепоною звичка мислити куплетною структурою. Він не погодився зі мною. Сьогодні бачу, що все
ж таки специфічність пісенного
мислення позначилася на його
камерній творчості. Чи не виникає у тебе подібної проблеми?

О. З. – Ні. Писати вільно в різних жанрах – школа високого професіоналізму. Написати яскраву мелодію – це не
школа. Це – талант. А оперувати мелодією, розвивати її за законами конкретного жанру – школа.

Г. К. – Що ти найбільше любив у
дитинстві?
О. З. – Ловити рибу.

Г. К. – А слухати музику?

О. З. – Як інакше?! Коли був зовсім маленьким, для батьків не існувало проблеми залишити мене вдома. У нас
був старенький програвач, яким я навчився користуватися, і платівки –
оперети Кальмана, Дунаєвського,
Офенбаха. Я ставив ці платівки і міг
по кілька годин їх слухати…

Г. К. – Ось чому тебе потягнуло
до театру...

О. З. – Окрім «добрих взаємин» з програвачем була ще одна улюблена
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справа. Почав придумувати свої «оперети», сам їх наспівував.

Г. К. – Це було вже в школі?

О. З. – Ні, ще до музичної школи – десь
в 3-5 років.

Г. К. – В юні роки чи не всі талановиті митці – йдеться не тільки про
композиторів – прагли до відкриття нового або, принаймні, поринути в авангард, підключитися до
якоїсь неакадемічної течії, вибудувати свою власну теорію стосовно
творчості У тебе був такий період?

О. З. – Певно що був. І, мабуть, не один.
Ось такий приклад. 1985 рік. Зйомки
фільму «Взять живым», до якого я писав
музику, проходили в Білорусії, де є чимало спустошених «мертвих» сіл – жива
ілюстрація, документально точна декорація фільму про жахи війни. Військовим консультантом запросили доктора
наук, одного з провідних парапсихологів
бувшого Союзу, професора В. Віленбахова з Петербурга. Знайомство з Віленбаховим було дуже приємним, і я несподівано розповів йому про своє захоплення:
якщо людину ввести в стан гіпнозу, поставити перед ним мольберт і включити
музику, то в цьому стані вона буде відбирати, слухаючи музику, саме ту фарбу,
яку потрібно даної миті, робити відповідної стилістики мазок на полотні.

Г. К. – Отже, на твій погляд, у підсвідомості творця виникає прямий зв’язок між звуком (силою і
висотою звучання, тембром), і
фарбами, стилістикою живопису?

О. З. – Саме так. Ми говоримо, що архітектура – це застигла музика. Я вважаю,
що є поняття динамічна статика і статична динаміка. Твір образотворчого
мистецтва і є статичною динамікою:
картину ми сприймаємо цілісно і, водночас, можемо уявити, що відбудеться далі
і що було до цього. Музичний твір розгортається послідовно в часі – так ми
його і слухаємо, щоб одержати повноцінне враження, зрозуміти авторський задум. Музика, як і живопис – робота розуму, інтелекту, таланту. Можна змусити
«звучати» картини, перевести їх у звуковий ряд. У нас була тривала й цікава розмова. А згодом він мені сказав: «Уяви
собі, Сашо, те, що ти говориш – не фантазії. В Америці є два великих науково-дослідних інститути, що вивчають саме
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подібні питання. Якщо тебе посадити в
барокамеру, довести до стану невагомості, включити музику, приміром, Чайковського, ти її абсолютно по-іншому почуєш, аніж у звичайній ситуації. Ти почуєш те, чого ніколи не чув, і відчуєш те,
чого ніколи не відчував.»

О. З. – Було і таке. Ми навіть зробили
ехолограф: за певної сили звуку він давав окремий імпульс. Ми прагнули досягти конкретного результату: «зіграти», наприклад, чашку або троянду з
колючками.

Г. К. – Деякий час ти захоплювався проблемою поєднання кольору і музики в іншому аспекті?

О. З. – Та щось «звучало». Не певен,
чашка або троянда. За молодих літ все
незвичне здається цікавим. Але зго-

Г. К. – І що –»зіграли»?
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дом я подумав: і який результат? Хтось
скаже: «Оригінальний хлопець, яка у
нього фантазія!». Але ж мета у мене
інша – музика, справжня творчість, а
не маніпулювання навіть такими цікавими проблемами.

Г. К. – Те, що ти став широко знаним композитором, усім відомо.
А ось до чого ти в юні роки схилявся? Чесно.

О. З. – Ох, важко було. В старших класах музичної десятирічки переді мною
постала життєво важлива проблема:
спорт чи музика?

меценатство – це буде велика подія
для усієї культури.

Г. К. – На жаль, люди живуть сьогоднішнім днем, не дбаючи про
те, що буде завтра, в якому духовному суспільстві житимуть
їхні діти, чи сформують вони новий прошарок інтелігенції.
Адже інтелігенція – це не
обов’язково представники культури, мистецтва. Будь-яка людина може бути вихованою, інтелігентною, тобто духовно багатою, а не елементарною, як аме-

в ті часи. А що візьме зі своєї юності
мій син? Які художні українські фільми? Які спектаклі, пісні? Яку культуру? Невже людей, котрі мають гроші і
у яких є діти, це не обходить? Невже
вони хочуть, щоб в очах їхніх дітей і
онуків світилися лише долари? Тоді
це буде кінець світу. Фінансове підґрунтя, певно що мусить бути – треба
задовольняти свої елементарні життєві потреби. Але коли у людей немає
духовного підґрунтя, то вони знищуватимуть одне одного. Тому, що грошей не буває багато, їх завжди мало, і
чим більше ти їх маєш, тим більше

ба. І це залежить від кожного з
нас, а перш за все – від держави:
яке їй потрібно суспільство?

тобі їх потрібно. Але ж людина багата
не та, яка має купу грошей, а та, якій
вистачає того, що вона має.

Г. К. – Навіть так?

О. З. – Я грав у водне поло – і дуже непогано. Так хотілося з друзями, з командою поїздити по країні. Але тоді довелося б повністю забути про музику. І я
вирішив поступати до консерваторії.

Г. К. – Музика перемогла?

О. З. – Перемогла. І не могло бути інакше. Свідоме й підсвідоме тяжіння до
музики було надто велике. Сильніше
за мене і всі інші мої захоплення.

Г. К. – Як ти вважаєш, чому перервалися і сьогодні майже занедбані в нашій державі традиції
меценатства? Адже підвалини
цих традицій в Україні вельми
ґрунтовні. Наприклад, якби не
Терещенко, то не було б славнозвісного Музею Т. Шевченка. І
це – не поодинокий приклад.

О. З. – В цивілізованій державі повинні бути закони про меценатство.

Г. К. – Здається, вже кілька разів
пакет законів збиралися приймати на Верховній Раді, але постійно відкладали.

О. З. – Зараз знову порушуються питання про меценатство, спонсорство. Сьогодні ті люди, що прагнули б допомогти
мистецтву, мають право давати на спонсорство лише 4% від чистого прибутку.

Г. К. – Чому?

О. З. – Їм невигідно: держава на такі
витрати не знижує податок. А в багатьох цивілізованих країнах кожному,
хто спонсорує будь-яку творчу акцію,
це зараховується за податок. У нас, як
бачиш, зовсім інше. Якщо Україна колись прийме закон про спонсорство і

О. З. – Згоден з тобою на всі сто відсотків. Але я б однозначно не міг відповісти на це запитання. Про що (і як!) говоритимуть наші діти, яким театрам
віддадуть перевагу – і чи любитимуть
вони взагалі театр...

Г. К. – ...чи буде у них потреба в
класичній музиці – давній і сучасній, в камерних концертах,
картинних галереях...

О. З. – От я можу заспівати пісні моєї
юності, із задоволенням послухати
старовинну музику або романтиків,
духовну музику – давню і сучасну,
можу пригадати прекрасні фільми,
вистави, книги, якими захоплювався

Г. К. – Слушна і мудра думка. А
проблема «духовність-бездуховність», на мій погляд, – одна з
найактуальніших і найболючіших в Україні. Шкода, що ми нічого не можемо зрушити у цьому плані.

О. З. – Чому ж не можемо? Кожна творча особистість своїм мистецтвом вносить деяку частку в загальну ауру духовності країни.

Г. К. – Може, коли-небудь це зрозуміють і ті, що знаходяться у
так званих «вищих ешелонах
влади...».
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Може, в житті хтось принаду підкине
У чарівних звабливих очах...
Тільки родина, як зірка єдина,
Твій порятунок, надійний причал.
Ні, не шукай в своїм серці причину,
Якщо зневіра тебе обпече...
Тільки родина у прикру годину
Схилить надію тобі на плече.
Приспів:

Родина, родина – від батька до сина,
Від матері доні добро передам,
Родина, родина – це вся Україна
З глибоким корінням, з високим гіллям.
В морі спокуси є хвилі великі,
Та не забудь у захопленні ти,
Що лиш родина – батьківські ліки,
Ліки від старості і від самоти.
Все відцвітає і жовкне, і гине,
Вітром розноситься, ніби сміття...
Тільки родина – як вічна зернина
На невмирущому полі життя.
Приспів.
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