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7

DE PROFUNDIS TEMPORIS 1

Іноді здається, що Час тече неквапно, поволі, за-

тримуючись на окремих яскравих моментах життя. Іноді 

він летить стрімко, як запущена одвічним лучником стрі-

ла, на шаленій швидкості пронизує події, місця, людей, 

сутність їхніх діянь. Але в будь-якому плані він полишає 

трасологічний слід у біографії людини, історії народу, 

усього людства. Добре, коли вдається це простежити, 

знайти матеріальні пам’ятки, зафіксувати їх і передати 

наступним поколінням. Таку благородну мету поставив 

перед собою відомий український композитор і педагог, 

професор Анатолій Панасович Коломієць, записуючи 

впродовж двох десятиліть вислови й мудрі сентенції 

свого Вчителя – визнаного світом українського компози-

тора-класика й видатного Метра на ниві музичної педа-

гогіки академіка Льва Миколайовича Ревуцького.

Перший запис у зошит було зроблено 24 листопада 

1954 року… Проте особисте знайомство молодого музи-

канта з Полтавщини зі знаним композитором відбулося 

значно раніше – 1939 року Анатолій став студентом ком-

позиторського класу Л. Ревуцького в Київській консерва-

торії. Однак мирне життя було перервано війною, затим 

три роки він навчався в далекому Узбекистані – Ташкен-

ті, куди було частково евакуйовано український виш. 

Там він і отримав диплом, саме там розпочалася йо-
го власна педагогічна робота. По поверненні в Київ 

1944 року викладав у музичному училищі (тепер Київсь-

кий інститут музики ім. Р. М. Глієра). У 1951 році закін-

чив аспірантуру під керівництвом Л. Ревуцького й був 

                                                           
1 Із глибини часів (лат.).
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8

запрошений асистентом у його клас з поліфонії. Цей 

предмет професор називав «теорією композиції» і ви-

кладав тільки студентам композиторського факультету, 

яким, на відміну від інших музикантів, потрібні були 

більш поглиблені знання із цієї премудрої науки. Річ у 

тім, що Лев Миколайович на своїх лекціях давав багато 

прикладів з музичної літератури, що треба було грати з 

нот. І не тільки з поліфонії. Він говорив і про гармонію,

і про аналіз музичних форм. Анатолій Панасович був 

блискучим піаністом, досконало читав з листа, сам же 

Лев Миколайович на той час цього вже не міг робити. 

Прогресувала хвороба руки (давня травма), що призве-

ла до деформації пальців, тож блискучі піаністичні ви-

ступи Ревуцького-«рояліста» (як він сам жартував) за-

лишилися в минулому. «Я ще не мав ніякого досвіду 

педагогічної роботи і, природно, звертався за допомо-

гою до свого вчителя, – розповідав Анатолій Панасо-

вич. – Лев Миколайович охоче вислуховував, підба-

дьорював: “Не святі горшки ліплять”, – часто любив 

повторювати він»
2. 

На четвертий рік співпраці Анатолій Панасович, 

який, можна сказати, боготворив Учителя, вирішив за-

писувати перлини його мудрості (можливо, цьому по-

сприяв і той факт, що вони оселилися в щойно збудова-

ному «композиторському домі» по вул. Софіївській, 16 і 

стали сусідами). Поставився до цього по-науковому: 

знайшов виступи Льва Миколайовича попередніх років у 

протоколах засідань кафедри композиції, на конферен-

ціях і власноруч занотував їх на сторінках зошита, за-

значивши відповідні дати. Записав усі нотні приклади 

                                                           
2 Коломиец А. Незабываемые годы // Лев Николаевич Ревуцкий. Статьи.
Воспоминания / сост. В. Кузык. – Киев, 1989. – С. 41.
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(навіть у одну ноту!), що підтверджували ту чи ту тезу. 

Така копітка праця могла народитися тільки з великої 

любові до Вчителя та щирої шани за його знання, щед-

ро передані учням. 

«У ті п’ятдесяті роки я почав вести записи мудрих 

зауважень педагога про музику, композиторів, творчий 

процес, окремі методичні рекомендації тощо, – розпові-

дав мені А. Коломієць у затишному “композиторському” 

33-му класі Київської консерваторії, коли я в далекому 

1986 році збирала спогади про Л. Ревуцького в його уч-

нів. – Тепер, гортаючи сторінки зошита, я знову й знову 

вражаюся надзвичайно широкій ерудиції Льва Микола-

йовича, його відточеній логіці, оригінальності та, як мені 

тоді здавалося, парадоксальності мислення, образній 

яскравості фраз і окремих слів. Багато висловів стосу-

валося конкретних моментів у викладанні поліфонії, гар-
монії, композиції. Наприклад, Левко Миколайович уже в 

50-ті роки в курсі поліфонії показував нам зразки імітацій 

особливого виду: стретні, темброві та регістрові, тобто 

такі, що рідко згадуються. Звертав він нашу увагу на 
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(лінії) з тривалостями нот більшої довготи відповідає 

рух другого голосу з тривалостями нот меншої довготи 

та іншого мелодичного малюнку (а може бути і навпаки).

Вивчаючи канони, ми не розглядали їх як суто тео-

ретичну схему. Левко Миколайович спеціально підкрес-
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знань у царині цих дисциплін, аніж я отримав їх у період 

навчання в консерваторії»
3.

Думається, що сказані Вчителем три найголовніші 

постулати музичної педагогіки є й нині вельми актуаль-

ними для освітян різних профілів: 

1) «Не забувайте, що кожен педагог – завжди при-
клад для своїх учнів»;

2) «Головне в роботі зі студентом по композиції, як, 

між іншим, і по іншим дисциплінам, – не зіпсувати та-

лант, даний йому природою»
4;

3) «Треба спочатку виховати людину, а потім – ху-

дожника»
5.

Підсумовуючи свою педагогічну діяльність, Лев Ми-

колайович писав: «Мені здається, що поряд з технічною 

підготовкою майбутнього композитора в роботі учбових 

закладів видне місце мусить належати вихованню. Мож-
на мати прекрасну техніку, можна знати всі принципи 

музичної творчості, але без високої культури, без глибо-

ких знань, без вивчення народної творчості талант не 

матиме належного розвитку». І щиро зізнавався: «Ка-

жуть, що почуття митця до свого твору таке сильне, як 

почуття матері до своєї дитини. Але мені відоме ще ін-

ше почуття – педагога до своїх вихованців, яким він 

протягом довгих років віддавав усе своє вміння, свій до-

свід, своє серце, душу. І коли доводиться розлучатися з 

ними, коли вони самостійно виходять у світ, тоді їхня 

доля стає твоєю долею, їх радощі – твоєю радістю, їх 

болі й скорботи – твоїми»
6.

                                                           
3 Коломиец А. Незабываемые годы // Лев Николаевич Ревуцкий. Статьи.
Воспоминания / сост. В. Кузык. – Киев, 1989. – С. 43, 45.
4 Там само. – С. 45.
5 Кузик В. Лев Миколайович Ревуцький. – Київ ; Ніжин, 2011. – С. 69.
6 Ревуцький Л. Повне зібрання творів : в 11 т. – Київ, 1998. – Т. 11. – С. 47.
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До грона учнів, доля яких тісно переплелася з долею 

Вчителя, належав і Анатолій Панасович Коломієць, від-

даність якого засвідчують унікальні у своєму роді запи-

си, історична, педагогічна та філософська цінність яких 

не підлягає часовим вимірам і є вагомим документом 

музично-педагогічної літератури.

* 

«Пам’ятні записки» Анатолія Панасовича Коломійця 

являють собою старий загальний зошит на 72 аркуші 

(колись у клітинку, але тепер вона ледь-ледь проглядає) 

з коричневою (швидше темно-охровою) обкладинкою. 

Кілька аркушів було окремо вклеєно. Основний масив –

236 фрагментів-нотаток, що включають або записану 

пряму мову Л. Ревуцького, або переказ діалогів з Учите-

лем. Наприкінці зошита (27 сторінок) вміщено низку ви-

писаних висловів видатних діячів мистецтва й філосо-

фії, співзвучних роздумам митця, також газетні вирізки із 

цікавими повідомленнями і щодо музичних подій, і щодо 

буттєвих явищ. Майже весь текст написано авторучкою 

із чорними та темно-синіми чорнилами (нотатки 11 черв-
ня 1959 р. і 25 жовтня 1961 р. записано зеленими чор-

нилами, кілька фрагментів останніх років занотовано

кульковою ручкою, темно-синім кольором). Окремі під-
креслення (вочевидь, уже 1970-х рр.) зроблено рискою 

червоними кульковою ручкою й олівцем. Нотні приклади 

подано на нотоносцях, писаних від руки. 

Уперше інформацію про існування «Записок» подав 

А. Коломієць у своїх спогадах про Вчителя, надруко-
ваних 1998 року до 100-річчя Л. Ревуцького

7
. Там він

                                                           
7 Коломиец А. Незабываемые годы // Лев Николаевич Ревуцкий. Статьи.
Воспоминания / сост. В. Кузык. – Киев, 1989. – С. 37–52. 
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неодноразово вдавався до цитування найцікавіших ви-

словів Льва Миколайовича й наголошував на їх акту-
альності в тодішньому музичному житті та в процесі ви-

ховання молодого композитора й музиканта взагалі. 

Удруге ознайомила культурну громаду із цінністю ру-
копису А. Коломійця музикознавець Лідія Яківна Івах-
ненко – дослідниця творчості митця. Вона у своїй допо-

віді «Композитор характерного самобутнього стилю», 

присвяченій А. Коломійцю й виголошеній у Полтаві на 

ІV Всеукраїнській науковій конференції «Вайнгортівські 

читання» (березень 2012 р.), спеціально приділила ува-

гу «Запискам» та зачитала близько 20 фрагментів –

найбільш, на її думку, цікавих. Л. Івахненко зробила й 

попередню розшифровку рукопису, зафіксувавши його 

на 66 сторінках машинопису (дрібний шрифт портатив-

ної друкарської машинки). Її копітка праця значно полег-
шила роботу над компьютерним набором тексту та під-

готовкою його до друку.

Останні публікації окремих фрагментів «Записок» –

безцінних перлин мудрості, розсипаних у просторі Ча-

су, – були здійснені в журналі «Музика» ювілейного 

2014 року (у № 1 – 9 нотаток, у № 6 – 18 нотаток) тала-

новитим музикознавцем і головним редактором часопи-

су Ольгою Голинською з доброї ласки Всеволода Пана-

совича Коломійця – брата композитора
8.

                                                           
8 Коломієць А. Пам’ятні записки // Музика. – 2014. – № 1. – С. 18–19;
[Б. п.]. De profundis temporis (Із глибини часів) / коментарі В. Кузик // Музи-
ка. – 2014. – № 6. – С. 58–59.
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* 
Для читачів книжки вважаємо за необхідне зазначи-

ти такі моменти:

1. Місяць при позначенні дат А. Коломієць подавав 

римськими цифрами.

2. По прочитанні деяких нотаток особисто рукою 

А. Коломійця червоною кульковою ручкою було зробле-

но додаткові примітки у два-три слова. Їх надруковано 

нижче дати.

3. Усі підкреслення слів у записах висловів Л. Ре-
вуцького надруковано напівжирним курсивом. У записах 

окремих думок та висловлювань різних авторів (остан-

ній розділ) залишено підкреслення.

4. Кілька матеріалів (зокрема реферати для кафед-

ри композиції) написано російською мовою.

5. Частота нотаток різна. Іноді раз на рік чи місяць,

а буває й по дві щодня. Під час літніх канікул записів немає.

6. Записи, що передають пряму мову Л. Ревуцького, 

узято в лапки. Нотатки від А. Коломійця подано без лапок.

7. У записах збережено розмовну лексику, деякі ру-

сизми, дієприслівникові звороти, характерні для побуто-

вого мовного спілкування. Збережено й термін «полі-
фонія суворого   стилю» у розумінні «строгого» –

термін, типовий для професійної лексики А. Коломійця.

8. Кожний фрагмент записок позначено редактором 

окремою цифрою, як у нотних виданнях (для зручності 

подальшого використання).

9. Нотатки укладено за хронологією, оскільки чис-

ленні додаткові вклейки сторінок із записами в різні роки 

ускладнюють часову орієнтацію при прочитанні тексту. 

Хронологічна впорядкованість дозволяє краще орієнту-

ватися в тогочасних подіях мистецького життя та плині 
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композиторської думки як учителя, так і його відданого 

учня. Кілька записів не позначено датами. Під ними ре-

дактором-упорядником подано умовну дату в квадрат-

них дужках, відповідно текст розташовано в оточенні 

інших хронологічно визначених записів.

* 
Робота над підготовкою до друку рукопису 

«Пам’ятних записок» відбувалася в тісному майже річ-
ному контакті з братом композитора, відомим журна-

лістом, заслуженим діячем мистецтв України Всево-

лодом Панасовичем Коломійцем. З ним узгоджували 

подання окремих фрагментів до журнальних публіка-

цій та розміщення фотографій, він ознайомився з елек-
тронним варіантом майбутньої книжки. Та, на преве-

ликий жаль, навесні 2015 року тяжка хвороба обірва-

ла його життя. Однак справу, яку він прагнув здійсни-

ти в пам’ять свого старшого брата, талановитого й 

самобутнього композитора Анатолія Коломійця та йо-

го видатного Вчителя, не було припинено. До її завер-
шення приступив Віталій Коломієць – син Всеволода 

Панасовича та племінник Анатолія Панасовича. За-

вдяки його старанням та доброчинності ця книжка 

дійде до читачів і, сподіваємося, знайде відгук у їхніх

серцях, стане співрозмовником їхнім думкам. 

Редактор-упорядник

Валентина КУЗИК
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ПАМ’ЯТНІ ЗАПИСКИ

У цьому зошиті подано різні висловлювання та дум-

ки Льва Миколайовича Ревуцького на протязі багатьох 

років; вони пов’язані з творчим процесом та мистецтвом 

узагалі. Більшість їх передано (записано) своїми слова-

ми, деякі – дослівно. Є також різні статті, уривки з допо-

відей, взяті з архіву бібліотеки Київської консерваторії.

А. Коломієць (Х–1975 р.)

*   *   * 
1 «Підхід у справі вибору мелодії цілком суб’єк-

тивний. Одному якась мелодія дасть матеріал для гар-

монізації, другому вона нічого не дасть. Іноді кажуть: 

“Ось чудесна мелодія, якби її гармонізувати, вийшло б 

щось надзвичайно хороше”. А композитор із цим якраз 

не може погодитися. Етнографічної гармонізації не може 

бути. Тут усяка гармонізація зайва. Взагалі ж простіші

й бідніші своїм музичним змістом мелодії можна обгор-

нути супроводом складнішим та самостійнішим, ніж ме-

лодії багатші. Дуже важко, навіть неможливо розкрити 

моменти творчого процесу під час гармонізування. То 

процес глибоко інтуїтивний, у ньому відіграє роль 

зміст пісні, складні ниточки різних асоціацій аж до часів 

дитинства, умов та обставин, у яких доводилося сприй-

мати мелодійні звороти, чи то ці самі, чи то схожі на них. 

І врешті – настрої самого автора. Копатися тут – дарем-

на річ. Пісні для збірки вибрано випадково: вони дуже 

різні щодо змісту свого, якості та походження ([їхній] по-

чаток не народний, хоч і мають свій вжиток, як народні). 

У цілому збірник не може характеризувати галицьку на-

родність. Збірник дає лише зразки в художній обробці 
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фортепіанного супроводу різних мелодій, дещо заспіва-

них, може й нецікавих, на чиюсь думку, отже з додатком 

супроводу, який компенсує “малоцінність” мелодійної 

структури, “достойної естради”. Такі твори є перехідним 

ступенем до цілком оригінальної творчості (без запози-

чення готового етнографічного матеріалу) в народному 

дусі. Оскільки українська національна культура майже 

не має таких художніх творів, то переходовий ступінь, як 

відправна точка, має свою вагу і значення».

(Висловлювання Л. М.
9

взято зі вступної статті
Л. Ревуцького до нотного збірника

10) 
[1928 р.]

*   *   * 
2 Пишучи або переписуючи ноти, Л. М. для скоро-

чення часу використовував спрощення октав, напри-

клад: або .

Переписуючи твір (чи партитуру) чорнилами, корис-

тувався папером, який підкладав під праву руку, аби за-

побігти можливих випадкових «грязнот».

(Спостереження під час перебування в евакуації
в м. Ташкенті, Узбекистан)

(Х.1941–ІV.1944 р.)

                                                           
9 Л. М. тут і далі – Лев Миколайович Ревуцький. – Ред. 
10 Це вступні рядки перед коментарями до номерів «Галицьких пісень», над 
якими митець працював у 1926–1928 роках. Чернетка тексту зберігається в 
Архівних наукових фондах рукописів і фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(Ф. 36–3, од. зб. 562/2; написано олівцем, у половинку аркуша по вертикалі, 
1928 р.). – Ред.
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3  
Матеріали кафедри теорії композиції

Анотація про солоспіви до Глінки

В історичному розвитку сольної вокальної літератури 

взагалі й зокрема в еволюції романсового жанру значне 

й важливе місце посідає творчість періоду до Глінки. 

Російське музичне мистецтво має велику й цінну спад-

щину в галузі романсового жанру ряду видатних пред-

ставників-композиторів (Аляб’єв, Варламов, Верстовсь-

кий, Гурільов). Немає сумніву, що й в українській про-

фесійній творчості в галузі романсу були попередника-

ми численні дилетантські співи в цьому жанрі. Але, на 

превеликий жаль, таких зразків у більш-менш грамотно 

зафіксованому вигляді не збереглося. Як у створенні,

так і в розповсюдженні шляхом виконання такого типу 

творів ще за давніх часів брало значну участь бурсац-

тво, від якого подібні пісні в усній формі передавалися 

дальшим поколінням. Такі славнозвісні корифеї україн-

ського театру, як М. К. Садовський, П. К. Саксаганський, 

М. Л. Кропивницький, знали й були носіями великої кіль-

кості подібного роду пісень та романсів. За юнацьких 

років авторові цих рядків неодноразово доводилося 

чути від них такі співи, здебільшого в імпровізованому 

супроводі гітари. Доводилося чути також подібні співи 

від старих учителів, регентів церковних хорів і т. д. На 

жаль, того часу не було жодних спроб записати музику 

й слова іноді дуже цікавих зразків, не було й кому підка-

зати таку ідею. Зараз, незважаючи на великі труднощі, 

пов’язані з відсутністю відповідних джерел, записів, з 

малою кількістю людей, що зберігають у своїй пам’яті та 

могли б навести зразки таких пісень, ми все ж робимо 

спробу хоч би мінімальною мірою, частково компенсувати 
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цю прогалину в галузі розвитку романсового жанру на 

Україні. З поданих для такої мети зразків «Лист до 

матері» є пісня, у якій змальовано сумну долю молодої 

жінки, що вийшла заміж, попала в чужу їй сім’ю, або мо-

же дівчини, що пішла в найми до чужих людей. Другий 

зразок («Не питай») є прикладом так званого «жорсто-

кого» романсу з типу звичайних любовних пісень. До 

обох мелодій підведено супровід, що носить характер 

певної стилізації. Форма їх завжди проста куплетна або 

куплетно-варіаційна. Здебільшого вокальна партія таких 

пісень своєю інтонаційною структурою являє надзви-

чайно доступний та вдячний для голосу матеріал, за-

вдяки чому такі твори є цілком придатними для застосу-

вання в класах співу як педагогічний репертуар. Розумі-

ється, що такі твори цілком можуть бути використані й 

для концертних програм.

Проф. Л. Ревуцький  
(5/ІІ–1948 р.)

*   *   * 
4
Основные принципы развития и динамизации

музыкально-тематического материала

Для каждого художника, помимо знания окружаю-

щей жизни и тонкой наблюдательности, степень вла-

дения данным материалом (будь то слово, краска,
глина и т. д.) является основным и весьма сущест-

венным показателем его творческих возможностей. 

В равной мере это может быть отнесено и к компози-

ции. Изучение принципов развития музыкального ма-

териала в творениях мастеров имеет первостепенное 

значение для профессионально-технических навыков 
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композиционной техники. К сожалению, как в классах 

сочинения, так и на лекциях специального анализа 

музыкальных произведений этим вопросам не уделя-

ется достаточного внимания, а во всём этом ощуща-

ется серьёзная и настоящая потребность, не говоря 

уже о том, что в случаях особого подхода к отдель-

ным индивидуумам среди учащихся это является 

совершенно необходимым. Для начинающих компо-

зиторов с ярко выраженным природным чутьём 

архитектоники это нужно для того, чтобы организо-

вать надлежащим образом его технические компози-

ционные приёмы; для лиц с менее ярким в этом 

отношении дарованием – для того, чтобы успешнее 

прививать необходимые технические навыки.

В музыке приёмы повторности играют важную 

роль для построения целого. Отсутствие в известных 

пределах повторности часто приводит к общей аморф-

ности музыкальной ткани, многие же виды точной по-

вторности – к статике.

В качестве объекта для данного исследования взя-

ты некоторые виды мелких «повторов» и затем приё-

мы изложения музыкального материала в репризах. 

Кроме того, подан ряд способов модулирования в дру-

гие лады на одном и том же материале. Исследование 

осуществляется путём сопоставления первоначально-

го изложения и последующего, а потом производятся 

соответствующие выводы. Не имея в виду исчерпать 

многочисленные случаи подобных приёмов, мы ставили 

перед собой задачу показать принципы динамического 

развития музыкального материала на сравнительно огра-

ниченном количестве примеров, которые при желании 

возможно расширять и увеличивать в зависимости от 
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соответствующих потребностей. Наш педагогический 

опыт и опыт редакционной творческой работы приводит 

нас к убеждению, что исследование данных вопросов, 

намеченное даже в самых скромных пределах, прине-

сёт посильную пользу в деле обучения студентов-
композиторов.

Проф. Л. Ревуцкий

(5/ІІІ–1948 р.)

*   *   * 
5 

Принципи динамізації та розвитку

музичного матеріалу

(приклади з літератури)

(див. статтю «Основные принципы развития» і т. д.) 

І. Функція модуляційного відхилення:
О. Бородін – увертюра до опери «Князь Ігор», 

романс «Для берегов отчизны дальней»;

С. Рахманінов – «Они отвечали» [романс. – Ред.].

ІІ. Модуляція на поточному матеріалі:
О. Бородін – «У людей-то в дому»;

М. Глінка – увертюра до опери «Руслан і Людмила» 

(зв’язкова в експозиції та репризі);

Ж. Бізе – увертюра до опери «Кармен» (те саме);

О. Глазунов – Соната для фортепіано b-moll, ор. 74 
(зв’язкова в експозиції та репризі);

М. Лисенко – Соната для фортепіано a-moll (те саме);

Л. Ревуцький – Пісня для фортепіано, ор. 17, № 1.
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Додаток до розділу ІІ
11

Відхилення на поточному матеріалі й застосування 

різних секвенцій для розвитку або поширення окремих 

побудувань:

А. Аренський –  Експромт H-dur, ор. 25, № 1;
Романс F-dur, ор. 53, № 5;
Каприс G-dur, ор. 43, № 4;
Ноктюрн Des-dur, ор. 36, № 3;

(З педагогічного репертуару музичних училищ: Арен-
ский А. Избранные пьесы. – Москва: Музыка, 1968);

А. Аренський –  Арабеска, ор. 67, № 4;
Етюд, ор. 74, № 1;
Каприс G-dur, ор. 63, № 4;
Три арабески, ор. 67 № 1;
Романс, ор. 42, № 2.

(Аренский А. Избранные произведения. – Москва: Му-

зыка, 1966).

ІІІ. Динамізація та розвиток з поширенням або 

скороченням:
П. Чайковський – Концерт для скрипки (I част.),

Арія Германа з ІІІ дії опери «Пікова 

дама»;

М. Римський-Корсаков – Арія Грязного з опери «Царе-

ва наречена»;

Л. Ревуцький – Концерт для фортепіано F-dur (ІІІ ч.).

(5/ІІІ–1948 р.)

                                                           
11 Додаток був написаний через 9 років – 16/ХІІ–1957 р. – Ред. 
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*   *   * 
6 Л. М. завжди цікавився музичною літературою і 

часто купував ноти, партитури, клавіри. Наприклад, мені 

недавно Л. М., крім клавіру, купив партитуру «Князя Іго-

ря». Гроші – «до кращих часів».

(VII–1948 р.)

*   *   * 
7 У створенні варіації-маршу F-dur Л. М. рекоменду-

вав мені низхідну секвенцію. Я сказав, що візьму його 

пораду тоді, коли напишу висхідну секвенцію, що важ-

че. Я її написав.

(VІІ–1952 р.)

*   *   * 
8 «Козачок D-dur був створений для музики до п’єси 

“Маруся Богуславка”. Один час був уведений до опери 

“Тарас Бульба” (крім останньої її редакції 1951–

1953 рр.). Зараз є окремим оркестровим твором, що 

надрукований».

(1953 р.)

*   *   * 
9 «Вальс Венери з опери “Енеїда” Лисенка своїм по-

чатком і тональністю – “це такий Лисаковський”
12

, що 

аж нікуди». Л. М. перевірив мою редакцію вальсу, а від 

грошей відмовився.

(8/Х–1954 р.)

                                                           
12 Тобто Вальс з балету «Спляча красуня» Чайковського.
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*   *   * 
10 «Все-таки видно, що Чайковський був не самостій-

ним у своїй творчості раннього періоду. Наприклад, Кон-

церт для фортепіано b-moll, або Симфонія g-moll мають 

“місця”:

, 
що чимось дуже споріднені з місцями d-moll’ного Концер-
ту для фортепіано з оркестром А. Рубінштейна».

(24/ХІ–1954 р.)

*   *   * 
11 «Мені хотілося б сказати вам і Гордійчуку, щоб ви 

знали і говорили (коли мене не буде) про те, що я хотів і 

хочу зробити спектакль: поєднання музики, дії, слова. 

Не дивлячись на геній Мусоргського, його “Борис” іде в 

редакції Римського-Корсакова. Сцена – це дуже важли-

во. Чайковський це зрозумів лише, коли “набив руку” на 

чотирьох операх перед “Євгенієм Онєгіним” (“Ундина”,
“Воєвода”, “Опричник”, “Коваль Вакула”). Ніхто не відки-

дає оригіналу, ми його видаємо
13

; але в такому вигляді 

він на сцені не “вдержиться”».
(4/ХІІ–1954 р.)

*   *   * 
12 «Оперу “Тарас Бульба” в редакції знає два чоло-

віки: Лятошинський
14

та я. Ще знав покійний Дранишни-

ков
15

. Тепер будете знати і Ви».

(20/ХІІ–1954 р.)

                                                           
13 Клавір надруковано в VII томі Повного зібрання творів М. Лисенка 
(Київ, 1957). – Ред.
14 Б. Лятошинський зробив оркестровку опери «Тарас Бульба» М. Лисенка 
в редакції Л. Ревуцького. – Ред.
15 В. Дранишников здійснив прем’єру першої редакції опери «Тарас Буль-
ба» (27 квітня 1937 р.). – Ред.
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*   *   * 
13 Я запитав Л. М., чи погано, коли композитор, 

щось написавши, бачить аналогію з кимсь і чимсь на-

писаним раніше, і одержав відповідь, що так краще, бо 

навмисне переробляти твір, бажаючи його зробити 

«своїм», часто буває гірше.
(12/І–1955 р.)

*   *   * 
14 «“Камаринська” Глінки стала тим основним тво-

ром, на який орієнтувалися всі російські композитори. 

Є вдалий вислів Чайковського про “Камаринську”. Од-

ним з яскравих прикладів є використання октав у тру-

бах та валторнах: Чайковський – фінал ІІ Симфонії (роз-
робка), а також скоморохи з опери “Снігуронька” Римсь-

кого-Корсакова».

(25/І–1955 р.)

*   *   * 

нота “сіˉ” є чужою, але15 «В акорді 

в загальному звучанні може “потонути” завдяки оберто-

нам. Так, як у лісі, де крім однієї породи сосни є також 

дерева інші – їх “не чутно”, вони не виділяються».

(11/ІІ–1955 р.)
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*   *   * 
16 По дорозі на репетицію «Тараса Бульби» Лев 

Миколайович сказав, що видана «Велика радянська ен-

циклопедія», де говориться, що написано ряд епізодів 

до «Тараса», і «це ввійде в історію, важко буде замов-

чати цей факт».

(26/ІІ–1955 р.)

*   *   * 
17 «Корабель тоне не в один момент: спочатку він 

покаже свій “ніс”, а потім знову нахиляється – так де-

кілька разів. Так і в опері “Тарас Бульба” треба зро-

бити поступовий розвиток у всьому, а також показ 

головної теми».

(9/ІІІ–1955 р.)

*   *   * 
18 У перерві між репетицією «Тараса Бульби» Лев 

Миколайович мав зробити «підхід» до «Засвистали ко-

заченьки» («лізуть на мур») у V дії. Він зайшов до кімна-

ти з інструментом, а я зімпровізував модуляцію через 

b-moll до Des-dur’у; Л. М. схвалив її, того ж вечора пере-

оркестрував це місце (пізніше цей епізод було розшире-

но й модуляція зроблена інша).
(17/ІІІ–1955 р.)

*   *   * 
19 «Справжня оцінка особи художника залежить від 

характеру та якості таких окремих факторів, як світо-
гляд митця, його обдарованість, оволодіння загаль-

ною та спеціальною культурами, майстерність у най-

ширшому розумінні слова та етико-моральне обличчя 

IM
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митця. Наведені фактори суттю своєю належать до різ-
них категорій, а в житті людини вони діють у певному 

зв’язку їх одного з одним (далі цитата з листа Чай-

ковського до Мекк від 12/ІІІ–1878 р.).
Естетики від етики я не відділяю. Виховавчий 

шлях повинен іти через вище названі елементи; за 

цих обставин відбувається й самий процес формуван-

ня композитора, художника і т. д. Треба викорінювати 

все від індивідуалізму (коли він є) та прищеплювати 

навики для праці в колективі. Колективність і коле-

гіальність є найкращим ґрунтом для розвитку 

критики й самокритики. До революції в деяких кон-

серваторіях творчість (“свободное сочинение”)
вводилася після курсів гармонії, контрапункту та фуги, 

тобто на 4-му році навчання. У наш час творчість іде з 

1-го курсу ВУЗу. Глієр вважає науку гармонію основою 

основ композиторської професії. Одним з корінних за-

вдань учня є досконале володіння матеріалом, тобто 

музичною мовою. Конче потрібно оволодівати динамі-

зацією музичного викладу, як на тотожному матеріалі, 

так і на конкретному. Через малі форми краще дося-

гається стрункість і монолітність великих форм. Тре-

ба із самого початку навчання просвітити учня в тому 

розумінні, що мистецтво є засобом відображення ре-
альної дійсності. Слід звертати увагу на приклади ро-

боти класиків (Чайковський, Римський-Корсаков, Ли-

сенко та ін.). Не забувати, що кожний педагог завжди 

є прикладом для своїх учнів. При коректуванні учнів-

ських робіт не слід допускати залишення незакінче-

них творів, а також знищувати виправлені такти: пер-
ше – для прогресу творчості, а друге – для порівнян-

ня “поганого” місця з “хорошим”. Потрібні прилюдні
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виконання творів студентів-композиторів, а також від-

відування концертів, спектаклів з партитурами в ру-

ках. Римський-Корсаков твердив, що “композиция есть 

художественная жизнь, и учение должно всеми сила-

ми походить на эту жизнь”».
(Уривки з доповіді

на музично-теоретичній конференції)

(12–16/ІV–1955 р.)

*   *   * 
20 Супровід до пісень повинен бути не простим 

акомпанементом, позбавленим смислу, а (він) пови-

нен обов’язково підкреслювати емоційний стан, зоб-
ражальні моменти, бути зв’язаним з ладом даної пісні 

та підкреслювати його. Усе вище сказане повинно ви-

ходити від змісту твору. Такі приклади, як «Ой ти, 

зоре» (солдатські чоботи, барабан, кроки) або «Рек-

рутська» (офіцер розвозить оповіщення на військову 

службу). Тут «дурманна»
16

музика, складні гармонії, 

багацько відхилень, але інакше і бути не може в цьо-

му випадку: стан пригнічений, тяжка доля новобранця 

в старій армії. «Дід іде» – жартівлива пісня; мало 

слів, фортепіано доповнює хор.

Свідомо допущено розрив змісту та форми

(тобто для комічної ситуації застосовано складну фор-
му). Такі приклади можна бачити у Р.-К.

17
(фугато Го-

лови, Винокура та писаря з опери «Майська ніч», що в 

дечому має схожість з подвійною фугою в Реквіємі 

Моцарта). Закінчення хору «Дід іде» по методу письма 

нагадує закінчення опери «Сказання про Кітеж» (хід 

                                                           
16 Тобто мажорна, від dur. – Ред.
17 Р.-К. тут і далі – М. Римський-Корсаков. – Ред.
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Февронії та Юрія). «На кладочці» – супровід нагадує 

«воду» (річку), «Ой летіла зозуленька» – супровід в 

окремих місцях нагадує спів зозулі.

(Лекція з аналізу [музичних форм])
(27/ІV–1955 р.)

*   *   * 
21 Програвши місця з опери «Милана» Г. Майбо-

роди, Л. М. відмітив моменти, «схожі» на звороти з ро-

сійських класиків. Л. М. сказав, що «ми не “Могуча куч-

ка”, хоч вони один у одного “крали” мелодичні звороти, 

“зерна”, і ніхто нікому не заперечував. Від цього музика 

аж ніяк не втратила своєї гідності, навпаки – досягла 

свого апогею».

(6/V–1955 р.)

*   *   * 
22 «Якщо в опері є відповідальне для співака мі-

сце (арія, пісня), що має кілька куплетів, – оркеструю-

чи супровід, думайте весь час за соліста, не “грузіть” 

важкою фактурою супровід, щоб дати свободу для ви-

конавця».

(10/V–1955 р.)

*   *   * 
23 У середній частині ІІІ Концерту для фортепіано 

Рахманінова є нота в басу ( ), що, за словами 

Л. М., коштує «1000 крб».

(16/V–1955 р.)
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*   *   * 
24 «Скрябін та Чайковський – самі “яскраві” ком-

позитори, їх важко не помітити у творчості багатьох мо-

лодих. Інші “розстають”
18

серед небагатьох, одиноких… 

У Р.-К., Балакирева є багацько “свого”, а є і “чуже”, на-

приклад, увертюра “Светлый праздник” має спільне з 

фіналом ІІІ Концерту Рахманінова; “Тамара” Балакирева 

в деяких моментах має спільне з “Шехеразадою” Р.-К.,

а початок останньої (акорди дерева) чомусь нагадує 

початок увертюри до “Сна в літню ніч” Мендельсона».

(29/V–1955 р.)

*   *   * 
25 «Останніми роками в піснях і українських, і бага-

тьох російських сучасних піснярів є одна спільна риса –

це перехід з мінору в паралельний мажор (“Хороши бы-

ли цветочки” Мокроусова). Це стало масовим явищем. 

Невже нічого не можна придумати іншого?».
(2/VІ–1955 р.)

*   *   * 
26 «Кожний виконавець повинен так вести себе 

(грати, співати, читати), щоб склалося вражіння у слуха-

ча, що він здібний на більше».

(5/VІ–1955 р.)
*   *   * 

27 «Модуляція – це не фокус, а засіб для драма-

тичного підсилення змісту», наприклад, «Он был бы 

твой ровесник» з І дії опери «Борис Годунов» Мусорг-

ського: es – a – d-moll.
(10/VІ–1955 р.)

                                                           
18 Мається на увазі «розчиняються». – Ред.
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*   *   * 
28 «Гармонізуйте мелодію тоді, коли ви відчуваєте, 

що можете дати щось “свіже” (нове) в порівнянні з ін-

шою гармонізацією. Інакше це буде нікому не цікаво, бу-

дуть порівнювати з відомими гармонізаціями».

(12/VІ–1955 р.)

*   *   * 
29 «На інтерпретацію твору безумовно має значний 

вплив сам характер виконавця».

(18/VІ–1955 р.)

*   *   * 
30 «Треба звертати увагу на те, як класики подава-

ли характеристику героїв. Навіть в одній опері дійова 

особа поводить себе по-різному (розмовляє “музично”,
промовляє любовні речі, б’ється). Композитор повинен 

це вміти подати. На жаль, цього немає в більшості су-

часних оперних творів. У “Трьох чудах” опери “Сказка 

про царя Салтана” Р.-К. є теми зірок, хвиль, бочки,
плач цариці, тема дитини. Багацько повторності му-

зичного матеріалу (“Колискова” в опері “Казка про царя 

Салтана” йде тричі: у C-dur, H-dur, B-dur, кожного разу 

з різною фактурою супроводу)».
19

(28/VІ–1955 р.)

                                                           
19 Тональні інверсії цієї «Колискової» будуть зазначені ще раз, у записах 

від VII, VII–1958 р. (див.: 95, с. 50). – Ред.
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*   *   * 
31 Л. М. завжди підкреслював, що треба «наперед» 

бачити помилки, інтуїтивно відрізняти вірне від невірно-

го. Інколи переносять бас вище за тенора (перехрестя), 

щоб надати йому ініціативу: 

. (28/ІХ–1955 р.)

*   *   * 
32 Перед арією Тараса «Деруть і шарпають» (у V д.) 

підхід супроводу оркестру схожий (за словами Л. М.) на 

місця з фіналу V Симфонії Чайковського.

(4/Х–1955 р.)

*   *   * 
33 «Я шкодую, що залишив цю фактуру: щось вона 

дуже схожа на бетховенські місця» (з приводу супрово-

ду аріозо Тараса «Деруть і пан, і злий хижак» – V д.).

(4/Х–1955 р.)

*   *   * 
34 7-му варіацію моїх «Варіацій» Л. М. назвав 

«птичим базаром».

(9/Х–1955 р.)

IM
FE*   *   * 

IM
FE*   *   * 
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*   *   * 
35 «“Мої послідовники повинні випереджати мене, 

суперечити мені, навіть – руйнувати мою працю, продо-

вжуючи її в той час”, – говорив Мічурін. Значною мірою 

це відноситься й до композиторської майстерності».

(25/Х–1955 р.)

*   *   * 
36 «Скрябін – один з небагатьох російських компози-

торів, твори якого в концерті з двох відділів важко

сприймаються і слухаються… Причина цього – фактура 

“одноманітна”, не дивлячись на зовнішню різноманітність, 

гармонії занадто ускладнені, багацько інертності…».

(На лекції композиції)
(28/ХІ–1955 р.)

*   *   * 
37 «Моя І Симфонія створювалася під впливом 

VIII Симфонії Глазунова».

(29/ХІ–1955 р.)

*   *   * 
38 Л. М. багацько допомагав порадами, виплатив 

вартість переписки додатків нот до дисертації та влаш-

тував через СРКУ
20

переписку партитури для ВАК’у
21.

(11/ХІІ–1955 р.)

                                                           
20 Спілка радянських композиторів України. – Ред.
21 Ідеться про дисертацію А. Коломійця на здобуття вченого ступеня кан-
дидата мистецтвознавства, яка складалася з двох частин. Перша – творча: 
«Варіації на українську народну тему для симфонічного оркестру»; друга –
теоретична: «Важнейшие дополнительные эпизоды в новой редакции опе-
ры “Тарас Бульба” Н. В. Лысенко». – Київ, 1956. – Ред.
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*   *   * 
39 «ІІІ Концерт для фортепіано Чайковського був 

спочатку задуманий, як вступний епізод до 

VI Симфонії».

(18/ХІІ–1955 р.)

*   *   * 
40 «Коли ви хочете знати, то я не буду використову-

вати тему в ІV дії (стор. 309, 313) 22
“Віват”, що “служить”

також і ворогові, а в хорі є натяк на сучасний польський 

гімн. Отже, тема використана в опері Лисенком усього 

двічі: у вступі та місці “Деруть і шарпають”».

(23/ХІІ–1955 р.)
* див. записи від 22/ІХ–1972 р. та 14/VІІІ–1973 р.

*   *   * 
41 «Чайковський у тисячу раз більший стиліст, ніж 

Римський-Корсаков, та ні в листах, ні в спогадах “ні од-

ним словом” не обізвався про Лисенка».

(24/І–1956 р.)

*   *   * 
42 «Образність дії: наприклад, “Ан. Аф.

23
, не будьте 

тряпкой” – краще, образніше, ніж “Ан. Аф., будьте му-

жественны”».
(28/ІІ–1956 р.)

                                                           
22 Тут і далі зазначено сторінки рукопису партитури другої редакції 
Л. Ревуцького опери «Тарас Бульба» М. Лисенка. – Ред. 
23 Російською: «Ан. Аф». – «Анатолий Афанасьевич» (укр. – Анатолій Па-
насович). – Ред.
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*   *   * 
43 «Глазунов “творчо” використав у І ч. своєї 

VI Симфонії місце з І ч. b-moll’ного Концерту для форте-

піано Чайковського:

».
(25/ІІІ–1956 р.)

*   *   * 
44 «Середня частина Adagio (h-moll) балету “Лебеди-

не озеро” Чайковського та окремі місця з І ч. ІІ Концерту 

для фортепіано Рахманінова мають спільне».

(20/ІV–1956 р.)

* див. запис від 31/Х–1959 р.

*   *   * 
45 «Фантазія для органу Й. С. Баха, яку я потім 

зробив як транскрипцію для фортепіано (с-moll), нага-

дує своїм початком українську народну пісню “Ой зра-

да, карі очі”. На цю пісню є гарна п’єса для фортепіа-

но М. Лисенка».

(22/ІV–1956 р.)

*   *   * 
46 «Не бійтеся робити в партитурі “зайвого” подво-

єння: зняти простіше, ніж потім дописувати».

(24/ІV–1956 р.)

*   *   * 
47 «У моєму Прелюді Es-dur є схожість з побічною 

темою фіналу ІІ Сонати для фортепіано Рахманінова. 
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Виконуючи його (прелюда) репризу, особливо пасажі, 

треба менше всього турбуватися про те, аби вони 

“вклалися” в першу чверть. Пасаж повинен бути енер-

гійним, повнозвучним».

(27/ІV–1956 р.)

*   *   * 

48 «Коли від мідних і дерев’яних вимагати ø – їм

це важко, бо це гра на м’язах губ».

(28/ІV–1956 р.)

*   *   * 
49 «Є багацько асоціацій від музики в опері “Тарас 

Бульба”, якщо уважно переглянути її. Так, наприклад, 

остинатні баси в кінці ІІ дії (стор. 226 оригіналу) дуже 

нагадують закінчення І частини IX Симфонії Бетховена. 

У ІІ дії (стор. 216) супровід (“Погуляю і згадаю”) нагадує 

місце з романсу М. Лисенка “Безмежнеє поле”. У ІІІ дії 

(стор. 252–253) є місце, що нагадує відповідне місце зі 

сцени віча в опері “Псковитянка” Римського-Корсакова. 

Поруч (стор. 252–254) чуємо використану українську 

народну пісню “Ой гук, мати, гук” та фігурацію су-

проводу, які нагадують місце з Полонезу fis-moll Шопе-

на. На стор. 250 (ІІІ д., 5 карт.) є тема, близька до теми 

у вступі опери “Іван Сусанін” Глінки.

У І дії (стор. 42) хор “Заспівай нам, старче” нагадує

собою початковий хор з опери “Руслан і Людмила” Глін-

ки. У ІІІ дії (стор. 248) спів Андрія (“Попереду всіх я”)
близький до хорового епізоду B-dur в опері “Руслан і Люд-
мила” (“Светлому князю и здравье, и слава”, стор. 34).

Аріозо Тараса в І дії “Коли подужаний літами”

(стор. 70) “перегукується” з відомою арією Сусаніна 
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“Чуют правду”. Ці та інші приклади говорять про зна-

чення та спадкоємність російської музичної культури 

для творчості М. Лисенка».

(29/V–1956 р.)

*   *   *
50 «В опері “Тарас Бульба” є багацько статики.

Так, хор cis-moll та квінтет (стор. 191–203) з І дії, або 

вокальний квінтет Еs-dur (стор. 116–119). Статич-

ність гальмує розвиток дії на сцені. Колись Чай-

ковський говорив, що йому не потрібні слова, потрібна 

дія (журнал “Советская музыка”, 1939 р., стаття Ярус-

товського
24)».

(30/V–1956 р.)

*   *   * 
51 «Предмет композиції краще найменувати теорі-

єю композиції. Це розкриває суть самого предмета».

(3/VІ–1956 р.)

*   *   * 
52 Після показу «Варіацій на тему таті-таті» Л. М. 

сказав, що вони (тобто автори) зуміли своїми мініатю-

рами дати відповідну форму, починаючи від тричастин-

ної до фуги, а тому є всі підстави називати їх «форміс-

тами» (а не формалістами).

(У кабінеті дирекції

після показу балади Гріга та «Варіацій»
25)

(26/ХІ–1956 р.)

                                                           
24 Ярустовский Б. Облик Чайковского (В порядке обсуждения) // Советская 
музыка. – 1938. – № 6. – С. 32–37. – Ред. 
25 Ідеться про «Варіації на українську тему» – аспірантську творчу роботу 
А. Коломійця. – Ред.
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*   *   *
53 Днями Л. М. було присвоєно звання академіка 

Академії наук УРСР, що всіх нас дуже обрадувало
26.

(25/І–1957 р.)

*   *   * 
54 «Деякі наші композитори в полоні модуляцій: не 

вони “володіють” нею, а вона (модуляція) – компози-

торами».

(30/І–1957 р.)

*   *   * 
55 Під час перегляду «Фантастичних п’єс» та інших 

творів для фортепіано Шумана Л. М. вказав на так звані 

антициповані баси («предварять» – рос. з фр.) – яви-

ще, коли ноти в басу своїм рухом ніби «порушують»

функцію того акорду, до якого вони належать.

(Після повернення мене з лекцій)
(19/ІІІ–1957 р.)

*   *   * 
56 «У творчості має велике значення конфлікт у му-

зиці. Як приклади смислового конфлікту, що зумовлює 

собою драматургію, можна назвати у творах:
Аренський “Вальс” (“Давно под волшебные звуки”), 

де середня частина – конфлікт з початковою;

Рахманінов – “Ночь-ноченька”, “Всё отнял у меня”, 

“Судьба” (кілька конфліктів);

                                                           
26 Диплом академіка Академії наук УРСР, виданий Л. Ревуцькому, було під-
писано 23 січня 1957 р. – Ред.
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Лисенко – ІІ дія “Тараса Бульби” – ніхто не чекав 

від’їзд синів на Січ, співставлення радості приїзду з го-

рем – від’їздом.

Сам образ Бориса Годунова, який намагається бу-

ти добрим, а є вбивцею – приклад внутрішнього 

конфлікту. У музиці має значення “обман” слухача, 

без підготовки його до наступних подій – це створює 

драматургію.

Наприклад, вбивство Тараса на фоні хору-
маршу – це більш вражає, ніж траурний супровід. 

У сцені смерті Вертера на фоні співу дітей “Різдво” в 

мажорі в опері “Вертер” Масне. З російської опери: 

“Хованщина” Мусоргського (вбивство князя Ховансь-

кого – потім лине пісня в мажорі)».

(10/ІV–1957 р.)

*   *   * 
57 «У музиці є речі, що можна назвати “кольоро-

вими мазками”. На картину треба дивитися здалека,
а не близько; тоді розкривається зміст її, психологіч-

ний фон і т. д. Деякі музичні полотна можуть бути зо-

всім незрозумілими (складна фактура), коли їх “роз-

бирати” (за роялем і т. д.), а досить їх виконати в тем-
пі та ще видатному виконавцю – твір стає цікавим,

зрозумілим; техніка повинна бути непомітною, напри-

клад “Етюди-картини” Рахманінова, сонати Метне-

ра та Рахманінова».

(16/ІV–1957 р.)

* див. запис від 26/ХІI–1958 р.
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*   *   * 
58 «У h-moll’ній Сонаті Ліста для фортепіано, як і в 

cis-moll’ному Прелюді Рахманінова, є скелет, на якому 

все побудовано (VІ, V, І). Між іншим, у головній темі 

І частини VIII Симфонії Глазунова є подібні ходи, що на-

гадують головну тему І частини Сонати Ліста.

Я у своїй Сонаті h-moll не міг “обійти” головну її тему».

(24/V–1957 р.)

*   *   * 
59 «Від фортепіанних концертів Шопена Аренсь-

кий і Балакирев узяли дещо: перший – одне, дру-

гий – інше (?)».

(4/ІХ–1957 р.)

*   *   * 
60 «У партитурі “Рапсодії на тему Паганіні” (стор. 13,

28, 29) є “грязноти”. Та це не почувається в оркестрі, бо 

присутність різних тембрів (оркестр, фортепіано) не дає 

слухачу відчуття різкості. Я переробив свою 

ІІ Симфонію, там усе добре в партитурі, а місцями вона 

звучать “пусто”».
(12/ІХ–1957 р.)

* див. також запис від 1/VІ–1962 р.

*   *   * 
61 «“Компліментарна техніка” – на рух одного 

голосу більшої довготи відповідає рух другого голосу 

іншої довготи та іншого мелодичного малюнка».

(25/Х–1957 р.)
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*   *   * 
62 «Kunst der Fuge Баха з художньої сторони менш 

цікаве, ніж “48 прелюдів та фуг”. Але там є зразки вищої

техніки поліфонічного письма».

(29/Х–1957 р.)

*   *   * 
63 «Лисенко і Танєєв писали, як піаністи, з великими 

незручностями в більшості випадків (великі стрибки 

вниз, угору, із шістнадцятої ноти). У Рубінштейна теж є 

труднощі разом з “примітивними” місцями, наприклад,
Варіації на пісню “Лучинушка”».

(24/ХІ–1957 р.)

*   *   * 
64 «Ніколи не лягайте після того, як багацько побіга-

єте, а також зранку багато не бігайте. Коней після гало-

пу не можна зупинити для стоянки – це шкідливо».

(25/ХІ–1957 р.)

*   *   * 
65 «Закон не має зворотної дії».

(28/ХІ–1957 р.)

*   *   * 
66 Коли у вступі до твору не вистачало такту до па-

рного числа (4 чи 8), Л. М. казав, що «ніби відпав каблук 

від ботинка».

(30/ХІ–1957 р.)
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*   *   * 
67 «Ви, як і всі художники, повинні бути в житті спо-

стережливими, повинні завжди бачити більше, аніж інші 

“прості смертні”. Я намагався завжди прислухатися до 

всього в природі, які гудки даються паровозом (біля се-

мафора – один звук, біля станції – на квінту нижче), 

пароплавом (у різну погоду). Під час перебування в ар-

мії (І імперіалістична війна) я помітив, що пушка від сво-

го вибуху до розриву снаряду давала звук в інтервал 

сексти, ніби вступ до Сонати № 2 Шопена (баси)».

(9/ХІІ–1957 р.)

*   *   * 
68 «“Забутий вальс” Ліста (Fis-dur), вірніше – йо-

го друга тема, нагадує тему з IV Сонати для форте-

піано Скрябіна».

(16/XII–1957 р.)

*   *   * 
69 Підручник гармонії Соколовського дає одне 

розв’язання V7 –VІ, якого немає в підручнику Римського-
Корсакова:

.
(16/ХІІ–1957 р.)
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*   *   * 
70 «Дієслівна рима – форма вірша, де подано чер-

гування або одних дієслів, або іменників і прикметників 

(“летить”, “дзвенить”, “чёрный”, “проворный”). У музиці 

дієслівна рима там, де використано однакові каданси:
тричастинна форма, проста та складна, куплетна.

Художня рима – це чергування іменників і при-
кметників, замінних іменників та дієслів і т. д. (“его ве-

зи”, “лет пяти” – “Мцыри” Лермонтова). У музиці ху-

дожня рима виражена в умілому використанні різних 

кадансів (наприклад, пісня Варязького гостя з опери 

“Садко” Римського-Корсакова, “У людей-то в дому”

Бородіна, “Менестрель” Аренського, “Они отвечали”,
“Сон” Рахманінова, Монолог Тараса Бульби

27
), у піс-

нях, романсах, увертюрах, сонатній схемі.

Проза в музиці – більш прості побудови, примітив-
ні каданси, мало в усьому фантазії. Іноді під словом 

“проза” в загальному розумінні називають малоцікаву 

музику».  
(25/ХІІ–1957 р.)

*   *   * 
71 «Я майже не бачив, щоб твір починався з мецо-

форте (∑)».

(29/ХІІ–1957 р.)

                                                           
27 Ідеться про «Монолог Тараса Бульби», написаний Л. Ревуцьким на слова 
М. Рильського до нової редакції опери «Тарас Бульба» М. Лисенка. – Ред.
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*   *   * 
72 «У грі на фортепіано іноді є потреба “пом’якшити”

акцент (наголос) першого пальця правої чи лівої руки за 

рахунок акценту попередньої ноти (іншого пальця) до 

наступної, наприклад:

              1-й палець                                    3-й палець
(звичайний акцент)    (акцент для зменшення

                                                    наступного акценту 1-го пальця).

Іноді вживають гру гам у всіх тональностях за апліка-

турою До-мажорної гами з метою “привчити” всі пальці

переборювати “труднощі” чорних і білих клавіш.

Є цікава аплікатура хроматичної гами:

».

(16/І–1958 р.)

*   *   * 
73 «Головне в роботі зі студентом по композиції (як, 

між іншим, і в інших предметах) – не зіпсувати людину з 

її талантом».

(9/ІІ–1958 р.)

*   *   * 
74 «Виконуючи свій (або чужий) твір на фортепіа-

но, ніколи не варто зупинятися, коли трапилася 

якась помилка: це “виключає” слухача з потрібного 

“контролю” твору».

(10/ІІ–1958 р.)
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*   *   * 
75 «Прелюд h-moll Скрябіна – це зразок викорис-

тання затримань у синкопованому контрапункті».

(10/ІІ–1958 р.)

*   *   * 
76 «Танєєв сказав Скрябіну, що приніс йому 

4 прелюди для фортепіано із закінченням на квінті:
“З таким кадансом музика не закінчується, а припи-

няється”». 
(12/ІІ–1958 р.)

*   *   * 
77 «Ricordare Моцарта (з Реквієму) стало в пригоді 

Чайковському для створення подібного місця в 

VІ Симфонії (затримання і т. д.). “Свого” придумати 

тут важко».
(14/ІІ–1958 р.)

*   *   * 
78 «Чайковський іноді у своїх романсах приділяє 

більше уваги мелодії, ніж слову; наприклад, 

у романсі “Ни слова, о друг мой”

текст “ни вздоха” співакові не-

зручно донести до слухачів. 

Іноді він робить штучний акцент (“О звени, моё серд-

це”), що теж небажано. Але ці недоліки компенсуються 

музикою».

(21/ІІ–1958 р.)
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*   *   * 
79 «Як кажуть, рондо походить у своєму розвиткові 

(ембріоні) від групето, де головна тема (нота “до”),
а куплети – ноти “ре”, “до”, “сі” і т. д.; тобто як у почат-

ковій формі рондо (Куперен)».

(21/ІІ–1958 р.)

*   *   * 
80 «Вступ до VІ Симфонії Чайковського має спільні 

місця з Патетичною сонатою (вступ) Бетховена. Початок 

V Симфонії Шостаковича (баси) нагадують подібні ходи 

в VІІ Симфонії Бетховена. Побічна партія з І частини 

ІІ Концерту Рахманінова в дечому нагадує середню час-

тину F-dur’ної “Новелети” Шумана».

(25/ІІІ–1958 р.)

*   *   * 
81 «У музичних творах, де є так звані паралельні 

проведення, потрібно слідкувати, аби друге прове-

дення не було копією першого (особливо закінчення 

їх), бо подібні речі близькі до статики, що небажано для 

всього твору».

(З висловлювання Л. М. під час розмови про 
подібне місце в його І Симфонії A-dur)

(28/ІІІ–1958 р.)
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*   *   * 
82 «Порівнюючи частини оригіналу Сонати F-dur

Моцарта і вільну обробку її для 2-х фортепіано Е. Гріга, 

можна помітити, на перший погляд, місця з “грязно-

тами” (наприклад, ІІ част. – Andante molto, такти 64, 65, 

66, фінал (minore) – такти 35, 36, І част. (цифра М) – 7-й 

такт і т. д.), які, звичайно, непомітні під час виконання 

завдяки досконалому знанню фортепіано, його регістрів, 

його динаміки (∂ – ø) у різних місцях та регістрах».

(З розмови з Л. М.)

(2/ІV–1958 р.)

*   *   * 
83 «Буває іноді так, що написаний “грамотно” супро-

від до вокалу або хору здається надто сухим, безтемб-

ровим. І навпаки – коли супровід має деякі загруженості 

фактури, деякі подробиці, що викликали б заперечення 

теоретиків, він звучить більш насичено, немає тієї сухос-
ті, що в “грамотному” супроводі. Як не дивно, а це зде-
більшого так».

(Програвали «Проса покошено» Л. М.
28) 

(5/ІV–1958 р.)

*   *   * 
84

Римський-Корсаков – опера

«Сказание о невидимом граде Китеже» (ІІІ д.) 
(до сцени посланця в новій редакції опери

«Тарас Бульба» М. Лисенка – Л. Ревуцького)

«На паперти князь Юрий и княжич Всеволод, кругом 

них дружина. Все обступили Фёдора Поярка, который 

стоит, опустив голову, об руку с отроком.

                                                           
28 Романс «Проса покошено» Л. Ревуцького на слова М. Рильського. – Ред.
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Поярок – Здравы будьте, люди китежане.
Народ – Будь тебе добро у нас, Поярок.

Поярок – Где же князь мой господин, где княжич? 

Люди добрые, уж покажите.

Народ – Что ты? Здесь стоят перед тобою.

Поярок – Потемнел господень свет, не вижу.

(Княжич Всеволод подходит и вглядывается ему в 

лицо).
Кн. Всеволод – Фёдор! Друже! Слеп ты!

Поярок – Тёмен, княже.

Народ – Господи помилуй! Кто же лиходей твой?!».
В опері «Сказание о невидимом граде Китеже» Рим-

ського-Корсакова (сцена перед січею під Керженцем, 

ІІІ д.) спостерігаємо цікавий прийом. Народ (хор) від 

власного хвилювання та під впливом розповіді Поярка,
якому викололи очі татари, увесь час підвищує спів. 

Композитор це дуже вдало застосував з метою поси-

лення драматургії дії на основі так званого одноймен-

ного музичного матеріалу з підвищенням тричі вгору 

(g-moll – gis-moll – a-moll).
У сцені посланця з опери «Тарас Бульба» в новій 

редакції в репліках хору («До зброї») та оркестру дося-

гається потрібна драматургія дії.

Підвищення співу є також у опері «Лоенгрін»

Вагнера.

(6/V–1958 р.)

*   *   * 
85 «Володіння музичним матеріалом та факту-

рою обов’язково потрібне, бо вони тісно поєднані 

одне з одним».

(12/V–1958 р.)
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*   *   * 
86 «Скрябін користується п’яти- та шестизвуччям,

а Прокоф’єв перейшов на дво- та тризвуччя».

(16/V–1958 р.)

*   *   * 
87 «Крім правил (у гармонії), є свої закономірності; 

їх треба відчувати самому».

(19/V–1958 р.)

*   *   * 
88 «Римський-Корсаков називав Брамса “рум’яним 

старцем” (очевидно, він мав рум’яне обличчя), а Танєєв,
дізнавшись про те, що його звуть російським Брамсом, 

сказав: “От як буває: пишеш, пишеш, а тебе ще й Брам-

сом іменують”». 
(Зі слів Л. М.)

(26/V–1958 р.)

*   *   * 
89 «Коли будете вести самостійний курс гармонії –

обов’язково, задаючи студентам практичні завдання, 

принесіть на лекцію одне своє завдання з підручника 

Аренського чи Р.-К. Це буде для інших орієнтиром, що 

направляє на правильне вирішення завдання».

(30/V–1958 р.)

*   *   * 
90 «Після генеральної репетиції нової опери час-

тіше всього буває, що прем’єра її проходить успішно, 

а наступна вистава – гірше (виконавці й оркестр стом-
лені попередньою підготовкою до прем’єри). Лише че-

рез декілька вистав рівень виконання досягає поперед-
нього успіху».

(30/V–1958 р.)
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*   *   * 
91 «Контрапункт можливо завжди “наздогнати” 

самоосвітою в середині життя, у похилому віці; з гар-

монією – справа гірше: вона освоюється в роки за-

нять, її дуже важко покращити, коли вона була колись 

засвоєна недоброякісно, але також і попсувати добре 

засвоєний матеріал курсу гармонії мало вдається».

(Зі слів Л. М.)
(2/VІ–1958 р.)

*   *   * 
92 «Цікаве явище: яким би ми не піддавали “ме-

таморфозам” (зміни ладу, тональності, ритміки тощо) 

більшість творів класиків (Бетховена, Шопена, Ліста, 

Рахманінова, Глінки, Бородіна, Балакирева, Р.-К. 

та ін.) – не дивлячись на все це, навіть на посереднє 

виконання, – вони залишають завжди печать особис-
тості автора».

(На лекції композиції)

(2/VІ–1958 р.)

*   *   * 
93 «Я не розумію колискової в розмірі 

6/8 (є чудова 

по музиці колискова Моцарта); якось незручно сприйма-

ти момент “колихання” (тридольний розмір дає менше

даних для винахідництва). Хоча “Колискова в бурю”

Чайковського виправдана не лише з мелодичної, а та-

кож з ритмічної сторони».

(Зі слів Л. М. на редколегії)

(5/VІ–1958 р.)
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*   *   * 
94 «Одна фраза з каденції до ІІІ Концерту Рахмані-

нова має динамічні й мелодичні зиґзаґи, що потрібно 

для посилення динаміки. В етюді с-moll Шопена (репри-

за)
29

є також місця, де тричі повторюється одна фраза 

й кожний раз з наростанням і збільшенням нот».

(З розмови з Л. М.)
(3/VІІ–1958 р.)

*   *   * 
95 «В опері “Цар Салтан” Р.-К. колискова виконуєть-

ся тричі: у C-dur 36, H-dur 51 та B-dur 62 30
(кожного разу 

інакше гармонізовано). В опері “Лоенгрін” Вагнера – за-

стосовано принцип тонального підвищення.

В опері “Аїда” (кінець) Рамфіс динамізує Радамеса».

[Імовірно, VІІ, VІІІ–1958 р.]

*   *   * 
96 «Два композитори майже однаково зобразили об-

раз лебедів: Чайковський (Adagio h-moll з балету “Лебеди-

не озеро”) та Римський-Корсаков (місце з опери “Садко”):

».
(На лекції гармонії)

(5/ІХ–1958 р.)

                                                           
29 Ідеться про Етюд ор. 10 № 12 (т. зв. «Революційний»). – Ред.
30 Тональності та цифри проставлено редактором-упорядником. У рукопис-
ному записі А. Коломійця тут пропуск.
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*   *   * 
97 «Ми з Косенком звали ІІ Концерт С. Рахманінова 

для фортепіано морським (початкові пасажі у фортепіано 

дають певну подібність до хвиль), а ІІІ Концерт – лісовим

(є місця, де можна почути шелест листя, дерев тощо)».

(З розмови з Л. М.)
(12/ІХ–1958 р.)

*   *   * 
98 «У секвенціях (діатонічних, модуляційних чи хро-

матичних) не можна дозволяти будь-яку, навіть дрібну 

неточність, як у побудові акордів, так і в грі на форте-

піано. Справа в тому, що в гармонічній задачі можна

випадково не почути помилки, а в секвенції ця сама 

помилка буде помітна, як “гвіздок в чоботі”».
(12/ІХ–1958 р.)

*   *   * 
99 «У Рахманінова в ІІ Концерті для фортепіано в 

головній темі є свої підтеми, наприклад:

і т. д.;

у побічній – теж:

,

і т. д.
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Ці моменти мають своє повторення, свій розвиток і, 

звичайно, сприяють єдності форми твору. А ось у Чай-

ковського в Концерті b-moll для фортепіано є таке місце:

.

Або в першій частині VІ Симфонії:

.
Ці місця в Чайковського (у названих творах) не по-

вторюються, але ніхто не скаже, що це вплинуло на 

єдність форми Концерту чи VІ Симфонії. У творах ве-

ликої форми В. Косенка (“Молдавська поема”, “Героїчна 

увертюра”) є теж місця, які можливо назвати підтема-

ми; у моїй І частині І Симфонії (а також у ІІ Симфонії) 

також можна знайти окремі невеликі підтеми, які потім 

одержують свій розвиток. Але цікаво з усього сказаного 

те, що це все залежить від самої індивідуальності

композитора: один з “маленького” матеріалу будує со-

натне Allegro, а другий більш “щедро” використовує 

свою фантазію для того ж сонатного Allegro. Зви-

чайно, те і друге не повинно негативно впливати на

архітектоніку форми твору».

(З розмови вдома)

(9/Х–1958 р.)
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*   *   * 
100 «У І частині Концерту № 2 С. Рахманінова є такі 

ходи в мелодії:

і т. д.,

що нагадують собою дуже схоже місце з І частини Кон-

церту b-moll П. Чайковського:

і т. д.

Чайковський у своїй VІ Симфонії “обійшовся” без 

поліфонії, хоча є місця, де спостерігаємо рух гармоніч-

них голосів».

(9/Х–1958 р.)

*   *   * 
101 «Є твори, майже цілком побудовані на остинат-

ній фігурі:

1) “Фальшивая нота” Бородіна (у супроводі);

2) Етюд Косенка для фортепіано;

3) “Дударик”, “Щедрик” Леонтовича (хори);

4) “Кроки на снігу” Дебюссі (12 прелюдій для форте-
піано);

5) “Пісня шинкарки” з опери “Борис Годунов” Мусорг-
ського (остінато в голосі);

6) Колискова Шопена (середня частина);

7) Меса Баха: з 3-го розділу – остинатний бас;

8) Арія Дідони з опери “Дідона та Еней” Г. Персел-
ла (1659–1695)».

[Імовірно, 10–20/Х–1958 р.]
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*   *   * 
102 «Скриті послідовності (наприклад, квінти) мож-

на “виправлять” шляхом перехресного голосоведення. 

Це більше відноситься до суворого стилю, а не до

гармонії:

».
(22/Х–1958 р.)

*   *   * 
103 «Підручник Любомирського по гармонії дає, на 

відміну від підручника Римського-Корсакова, багацько 

про домінантсептакорд: його з’єднання з різними іншими 

акордами (крім розв’язання в І і VІ ступені), а також мо-

дулювання шляхом домінантсептакорду та його обер-

нень у всі тональності».

(24/Х–1958 р.)

*   *   * 
104 «У вас як викладача є одна перевага над інши-

ми: не лише виправляти помилки в завданнях, а й від-

чувати в них музику. Часто буває навпаки: завдання ви-

конано вірно, але мелодія “танцює” майже на місці, або 

бас невиразний. Одним словом – немає музики».

(21/ХІ–1958 р.)

*   *   * 
105 «Соната d-moll Рахманінова для фортепіано має 

смислові назви частин: І частина – “Фауст”, ІІ частина 

(повільна) – “Маргарита”, ІІІ частина (фінал) – “Мефі-

стофель”. Її виконувало дуже мало людей; сам автор 
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грав так, що можна було почути (особливо фінал) 

якусь мелодію, мелодійну лінію. Якщо розбирати со-

нату повільно, складається враження, що це мало-
цікавий твір. Отже, судити про твори з подібною

фактурою можна лише після справжнього художнього 

виконання. Сказане відноситься також до фіналу со-

нати b-moll для фортепіано Ф. Шопена. Можна назва-

ти багацько інших творів».

(З розмови вдома)

(25/ХІ–1958 р.)

*   *   * 
106 «Візьміть і замість роману “почитайте” партитуру 

“Пікової дами” або “Кармен”: побачите, де які групи інстру-

ментів розташовано, де розміщено хор, солістів. Але ко-

ристь від такого “читання” буде тоді, коли вашому внутріш-
ньому слуху не заважає інший звук чи гра на роялі».

(2/ХІІ–1958 р.)

*   *   * 
107 «Лисенко у своїй творчості (у розумінні гармо-

нічної мови) трохи “відставав”, бо вже були й роман-
тики (Шуберт, Шуман, Мендельсон), а він більше тяжів 

до класиків (Бетховен). Лише в пізній період 

з’являються твори, що своїм стилем ближче стоять до 

романтизму. Звичайно, любов до пісні, народності

була в нього все життя».

(Зі слів Л. М.)

(8/ХІІ–1958 р.)
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*   *   * 
108 «Вы могли не обращать внимания и, поверьте, 

не знаете, что швейная машина имеет тройной оборот 

(˃ - -, ˃ - -), а другие двигатели (паровоз, трактор) –

четверной (˃ - - -, ˃ - - -)».

(Со слов Л. Н.)

(10/ХІІ–1958 г.)
*   *   * 

109 «Дуже цікава опера “Принцеса Турандот” Пуч-

чіні. Там усе складніше, ніж у його інших операх. Зу-

стрічаються модерністичні гармонії, які дуже тонко 

оркестровано. Цікаво, що в кінці опери повторюється 

попередній матеріал, але звучить значно “слабкіше”, 

ніж у Пуччіні. Як відомо, її закінчив після смерті авто-

ра Альфано».

(18/ХІІ–1958 р.)
*   *   * 

110 «Подивіться початок репризи ІІІ Симфонії Бет-

ховена (І част.) – там домінанта, на ній побудована то-
нічна головна тема. Враження таке, що композитор за-

був виправити помилку».
(23/ХІІ–1958 р.)

*   *   * 
111 «Читання нот, фортепіанних творів, партитур 

з аркуша є індивідуальною особливістю. Можна 

тренувати себе в цьому, але природа і тут відіграє го-

ловну роль. Скрябін працював над твором шляхом 

освоєння правої руки, потім – лівої. А Рахманінов бук-

вально “їв” ноти з аркуша, навіть партитури, навіть у 

транспозиції…».
(З розмови з Л. М.)

(17/І–1959 р.)
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*   *   * 
112 У творі «Ода про пісню» на слова Рильського 

(для мішаного хору та оркестру) після одного голосу, де 

починаються акорди хору (у f-moll), було таке місце: 

.

У процесі редагування твору Л. М., під час виконання 

цього місця на фортепіано, я чомусь сказав, що акорд (es):

 

уже з’являється вдруге і, можливо, варто не робити від-
хилення в es-moll, а замінити відхиленням у b-moll:

.

В остаточному закінченому примірнику клавіру та 
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es-moll замінено в b-moll (секундакорд ІІ ступеня f-moll).

(18/І–1959 р.)
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*   *   * 
113 Перевіряючи роботи суворого стилю і, особли-

во, фуги студентів, Л. М. завжди підкреслював необхід-

ність «ліній» кожного голосу поліфонії, щоб не було 

підпорядкування голосів заради гармонії (вертикальне 

звучання). В останньому разі фуга, як поліфонічний 

твір, буде з хорошим гармонічним звучанням, але з по-

ганим голосоведенням, з неяскравими голосами (гори-

зонтальні лінії). Правда, у Баха є фуги з гармонічними 

особливостями (наприклад, Фуга gis-moll з І тому
31).

[Імовірно, І–ІІ–1959 р.]

*   *   * 
114 Л. М. говорив, що у своєму «Монолозі Тараса»

(слова М. Рильського, за повістю «Тарас Бульба» Го-

голя) заключні акорди мідних на μ:

за своєю оркестровкою для 

міцного звучання «йдуть» від 

заключних акордів з ІІІ час-
тини (Марш) VІ Симфонії Чай-

ковського та з опери «Мазе-

па» (ІІ дія, 1 карт., сцена у в’язниці Кочубея): 

.
[Імовірно, І–ІІ–1959 р.]

                                                           
31 Мається на увазі Фуга gis-moll з першого тому «Добре темперованого 
клавіру» Й. С. Баха. – Ред. 
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*   *   * 
115 Якщо було якесь сумнівне (спірне) в тональному 

відношенні місце (мова йде про завдання з гармонії), 

Л. М. просив, щоб йому програли лише сам басовий го-

лос. На мелодійному ході баса можна побудувати певний 

модуляційний зворот чи відхилення в іншу тональність.

(На лекції гармонії)
(13/ІІ–1959 р.)

*   *   * 
116 «При створенні канону треба мати на увазі, що 

на довгу мелодію (2-3 такти) канон краще “вкладається”,
краще “пишеться”. Один є недолік: важко слідкувати за 

вступом кожного голосу, тема гірше контролюється слу-

хом. Навпаки – важче писати на коротку мелодію 

(1 такт, ½ такту), але краще все контролювати слухом».

(14/ІІ–1959 р.)
* див. запис від 25/Х–1961 р.

*   *   * 
117 «Відрізняйте поняття “гармонізація” від “обробка”.

При гармонізації мелодії ми маємо на увазі головним 

чином гармонію, яка повинна доповнити мелодію твору. 

Супроводи до мелодії можуть бути різні (фортепіано, ба-

ян, народний оркестр, симфонічний оркестр). Обробка –

більш широке поняття, що зв’язане не лише з гармоніза-

цією мелодії, а також із творчою фантазією, у якій ба-

чимо поєднання стилю мелодії та відповідної до неї 

фактури супроводу, витримання ладу, не кажучи вже 

про певну індивідуальність автора самої обробки».

(На лекції гармонії)

(27/ІІ–1959 р.)
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*   *   * 
118 «Поліфонія суворого стилю не боїться перехрес-

них ходів. Тут мало музики, але це дає добру техніку».

(20/ІІІ–1959 р.)

*   *   * 
119 «Звук, його впливи на нервову систему очевидні. 

Треба боротися з явищами масової так званої “звукома-

нії”. Повинна бути якась певна межа, після якої людина 

(особливо музиканти-професіонали) повинні відпочи-

вати від звуку як такого. Треба колись рекомендува-

ти в Спілці (чи Музфонді), щоб запланували лекцію про 

звук, про його властивості, про його шкідливість; особ-

ливо висвітлити питання про ультразвуки. У лікарнях є 

оголошення: “Тишина лечит”, “Помни, вокруг тебя твои 

товарищи нуждаются в тишине и покое”».
(25/ІІІ–1959 р.)

*   *   * 
120 «Поліфонія не терпить модуляцій (особливо рап-

тових), бо вони негативно діють на голосоведення… 

У фугах у місцях інтермедій (після проведеної теми та 

відповіді) часто застосовують секвенційні звороти.
Вони допомагають “знайти” тоніку (вступ теми). Це так 

потрібно [у музичному творі], як і артисту (чи співаку), 

який, виступаючи в малознайомому приміщенні на сце-

ні, де є завіса (куліси), іноді не може вийти на сцену й 

повинен “шукати” рукою місце між портьєрами, щоб 

“знайти”, де вихід на сцену».

(На лекції фуги)

(8/ІV–1959 р.)
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*   *   * 
121 «Іноді вживають у гармонії неповний секунд-

акорд V ступеня зі стрибком у мелодії на октаву до секс-

такорду І ступеня:

».
(На лекції гармонії)

(24/ІV–1959 р.)

* *   * 
122 «Є багато спільного в музиці: у Шостаковича –

“Родина слышит, Родина знает”, у Римського-
Корсакова – Пісня Веденецького гостя з опери “Садко”,
навіть дещо з “Коль славен Господь во Сионе”».

(15/V–1959 р.)

*   *   * 
123 «Антон Рубінштейн у якомусь своєму форте-

піанному творі над нерухомим акордом написав π < ƒ
з cresc. Не дивлячись на здивування в “нотопечатні”,
він вимагав усе залишити так, як написано. Так і бу-

ло надруковано».

(На редколегії)

(29/V–1959 р.)

IM
FE(На лекції гармонії)

IM
FE(На лекції гармонії)

(24/ІV–

IM
FE(24/ІV–

*

IM
FE* *   * 

IM
FE*   * 

«Є багато спільного в музиці: у Шостаковича

IM
FE

«Є багато спільного в музиці: у Шостаковича

Родина слышит, Родина знает

IM
FE

Родина слышит, Родина знает

Пісня Веденецького гостя з опери 

IM
FE

Пісня Веденецького гостя з опери 

навіть дещо з IM
FE

навіть дещо з “ IM
FE

“Коль славен Господь во СионеIM
FE

Коль славен Господь во Сионе

www.etnolog.org.ua



Анатолій Коломієць. Пам’ятні записки 

62

*   *   * 
124 До постновки у Великому театрі (Москва) опери 

«Тарас Бульба» Л. М. зробив такі зміни у фіналі опери 

(музична редакція):

1) 460, таке місце:

.

2) А це місце подано в тональності g-moll, оскільки 

раніше воно було подано в d-moll (два рази в одній то-

нальності не може бути). Цифра 470, 7-й такт, зміни:

(g-moll замість d-moll).

3) Два такти перед цифрою 500 повинні бути allar-
gando molto.

(8/VІ–1959 р.)
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*   *   * 
125 «Треба завжди слідкувати при створенні мело-

дії, аби акцент у музичній фразі відповідав акценту вір-
ша, наприклад, початок пісні “Орлине плем’я”: 

.

Слово “буря” має природний наголос, і тому логічно 

відповідає висота ноти “до”».
(11/VІ–1959 р.)

*   *   * 
126 «Піаніст Гофман часто виконував твори, дотри-

муючись “залізного” ритму, наприклад, при виконанні 

маршу з “Великого карнавалу” Шумана здавалося, що 

електричні лампи починають миготіти “в такт” музиці. 

Або вражала VІ Рапсодія Ліста (особливо фінал), яку 

він теж виконував, особливо дотримуючись в октавах точ-
ного “пульсу”. Рахманінов, маючи теж в природі свого 

виконання залізний ритм, міг іноді відступати від нього, 

давати свою інтерпретацію, ні з ким незрівнянну».

(З розмови на редколегії)
(23/VІ–1959 р.)

*   *   * 
127 «Є і сьогодні композитори, які пишуть якусь без-

кольорову музику (я це зву “коричневою” музикою), 

вона не має тембрових контрастів».

(На лекції)

(4/ІХ–1959 р.)
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*   *   * 
128 «Римський-Корсаков використав тему для ха-

рактеристики царя Грозного з пісні “Слава Богу на небе, 

слава”:

. 
                                 тема Iвана Грозного

Це в опері “Псковитянка”».
(На лекції поліфонії)

(10/ІХ–1959 p.)

*   *   * 
129 «Оскільки всієї музики наша пам’ять протягом 

довгого часу не має змоги засвоїти, ця її риса (забува-

ти колишнє, яке було декілька років тому) іноді нам 

(людям творчим) на користь: адже ж ми не зможемо

абсолютно порівнювати все, що колись знали, зі сво-

їм, що недавно написали. Це не означає, що непотріб-

но ніякого самоконтролю до себе».

(25/ІХ–1959 р.)

*   *   * 
130 «Є у творах паузи, які можна назвати “розмов-

ними”, наприклад, у кінці ІІ частини (Largo) V Симфонії 

Дворжака».

(На лекції поліфонії)

(8/Х–1959 р.)
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*   *   * 
131 «Рахманінов своєю грою (І, ІІ, ІІІ, ІV Концерти) як 

ніхто відтіняє голоси; це своєрідна “пальцева поліфонія”».
(18/Х–1959 р.)

*   *   * 
132 «У фортепіанному концерті Чайковського (b-

moll) є деякі місця, які в тому темпі, що вказано, важко

виконувати з боку ритмічності музичної мелодики, на-

приклад, з І частини:

.
Від занадто великого темпу це буває, на жаль, не 

тріоль, а двійки. Я написав свій Прелюд cis-moll 32
, де 

теж це не було враховано – від швидкого темпу важко 

дотримуватися точності музичних фраз».

(На лекції суворого стилю)
(29/Х–1959 р.)

*   *   * 
133 «Є цікаві схожості у творчості композиторів. Го-

ловна у своєму розвитку тема І частини ІІ Концерту Рах-

манінова має схожість з Adagio балету “Лебедине озеро”

Чайковського (h-moll). У фіналі цього ж концерту фугато

(тема) схожа на тему з фіналу V Симфонії Чайковського. 

Але цього ніхто не помічає тому, що сприймаються не 

лише ноти окремі, а вся атмосфера, яка народжується 

з них; вона в кожного з авторів різна. Про це писав

                                                           
32 Прелюд cis-moll – другий із циклу Трьох прелюдів ор. 4. – Ред. 
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Метнер Рахманінову в листі від 16/ІХ–1926 р». (див. 

журнал «Советская музыка», № 11, 1961 р., 

стор. 81 33).
(31/Х–1959 р.)

*   *   * 
134 «Свій B-dur’ний вальс я написав давно під впли-

вом знайомства з людиною, яка могла стати моєю дру-

жиною. Її зараз немає в живих».

(4/ХІ–1959 р.)

*   *   * 
135 «В отличие от музыки концертной, театральная 

музыка (оперная и балетная) зависит от хода и развития 

сценического действия. По Станиславскому: оперный

(а также балетный) режиссёр должен услышать в звуко-

вой картине заключающееся в музыке действие и пре-

вратить её (т. е. звуковую картину) в драматическую (зри-

тельную). Оперная и балетная музыка зачастую имеет в 

себе ряд “симфонических жестов”, которые в постановках 

могут и должны быть соответствующим образом “обыгра-

ны” (начиная от примитивных случаев – письмо Татьяны 

из оперы “Евгений Онегин”, пристава в опере “Борис Го-

дунов” – до более сложных). Станиславский говорил: 

“Главным выразителем действия является певец-
артист, а не дирижёр, от которого часто ускользает 

смысл драматического действия и которого в настоящее

время несколько переоценивают (sic!). В руководимом 

мною оперном театре дирижёр называется не только

                                                           
33 Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова // Советская музыка. –
1961. – № 11. – С. 76–88. Хронологічна розбіжність між записом 1959 року 
й публікацією в журналі 1961 року пояснюється тим, що нотатки, вочевидь, 
були наново переписані після виходу № 11 журналу й окремо наклеєні по-
верх основного тексту на сторінці зошиту. – Ред.
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дирижёром, но и “музыкальным режиссёром”, ибо на нём 

лежит обязанность организовать действие на сцене, соот-

ветствующее смыслу музыки” (К. Станиславский).

Функция музыки:
1) музыка изобразительная, иллюстративная (“Ле-

бединое озеро”, “Снегурочка” – птицы, ручей, вьюга, 

блуждающие огоньки;

2) музыка, углубляющая смысл, подчёркивание, 

эмоциональность;

3) музыка, которая усиливает ладовый, националь-

ный колорит;

4) музыка, “предвосхищающая” действие и отобра-

жающая последующий результат действия (предвосхи-

щение будущего состояния Татьяны перед сценой ба-

ла у Лариных в опере “Евгений Онегин”);

5) музыка как фон (вальс в опере “Евгений Онегин”);

6) музыка – характеристики и лейтмотивы;

7) музыка для пантомимы;

8) музыка к танцу».

(Записка, написана для пояснення цього питання
на прохання педагога хореографічного училища)

(11/ХІ–1959 р.)

*   *   * 
136 «Романс Калинникова “Колокола” крім схожості 

зі “Щедриком” Леонтовича має схожість з ІІ частиною 

І Симфонії самого автора. Романс Калинникова “Нам 

звёзды кроткие сияли” більш трагічний, ніж у Чайков-

ського (на один текст). З моменту, де в тексті є слова 

“Померкли звёзды”, у Чайковського – мажор, а в Калин-

никова – мінор, що більше відповідає змісту тексту».

(На лекції фуги)

(23/ХІ–1959 р.)
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*   *   * 
137 «Є композитори, які створюють твори графічно,

іноді навіть “не чують” внутрішнім слухом того, що самі 

написали. Для цього варто практикувати виконання 

студентом-композитором відомої йому п’єси (наприклад, 

Бетховен – Соната, або п’єси Чайковського) в інших 

тональностях».
(23/ХІ–1959 р.)

*   *   * 
138 «Є студенти-композитори, які починали спочатку 

писати просто (примітивно), а поступово “виростали”

до складного у творчості. А буває навпаки: починають 

дуже складно, а під кінець життя спостерігаємо якусь 

еволюцію: складність змінюється простотою».

(23/ХІ–1959 р.)

*   *   * 
139 «Інтонаційні звороти в поемі “Тамара” Балаки-

рева потім знайшли своє місце в симфонії-поемі Римсь-

кого-Корсакова “Шехеразада”».
(26/ХІ–1959 р.)

*   *   * 
140 «Крім відомих видів імітації є також імітації 

стретні, темброві та регістрові».
(На лекції)

(30/ХІ–1959 р.)
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* *   * 
141 До декади українського мистецтва в Москві 

Л. М. зробив Пісню Тараса
34

(ІІ д.) на півтону вище

(b-moll замість a-moll). Аріозо Тараса («Наглядайте за 

синами», І д.) теж вище на ½ тону (Es-dur замість D-dur). 
Є також переходи попередньої або наступної музики 

(«до» та «після») з максимальним збереженням музики 

Лисенка. Співав Б. Р. Гмиря.

(3/ХІІ–1959 р.)

*   *   * 
142 «Початок увертюри до опери “Різдвяна ніч”

Лисенка дуже схожий на початок вступу до опери 

“Іван Сусанін” [Глинки]».

(15/ХІІ–1959 р.)

*   *   * 
143 «У композитора повинна бути творчість скрізь:

у суворому стилі, у гармонії, у редагуванні інших творів».

(На лекції поліфонії)

[Імовірно, І–1960 р.
35] 

*   *   * 
144 На моє запитання, що місце з мого балету

36

схоже на сцену в келії монастиря з опери «Борис Году-

нов» Мусоргського, Л. М. зауважив, що даремно це мені 

                                                           
34 Пісня Тараса з опери «Тарас Бульба» була написана М. Лисенком на 
вірш Т. Шевченка «Гей, літа орел». – Ред. 
35 Занотовано вгорі доклеєного листка з наступним записом нижче від 
30/І–1960 р. – Ред. 
36 Мається на увазі балет «Улянка» А. Коломійця. – Ред.
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здається поганим. То лише прийом, яких дуже ба-
гацько було також у представників «Могучої кучки». На 

закінчення згадав зміст оповідання Чехова «Іменини» й 

шуткуючи сказав, щоб і зі мною не було такого.

(30/І–1960 р.)

*   *   * 
145 «Форму твору знати – це ще не все; треба вміти 

володіти нею, щось зробити від себе, але так, щоб це 

було переконливо. У творах “Они отвечали” (романс 

Рахманінова), “Менестрель” (Аренського) ми бачимо 

весь час систематичне повернення до одного кадансу,
хоча різного звучання. Я колись теж цікавився цим і на-

писав такі хори, як “Гукайте їх” (слова Фінлянського), 

“Війна, війна” (слова Сосюри) та “Монолог Тараса” (сло-

ва М. Рильського), що колись входив до однієї з редак-

цій опери “Тарас Бульба” Лисенка. Рахманінов у своїх 

концертах (ІІ, ІІІ, ІV) дає трохи скорочену репризу,
у якій, однак, є натяки на обидві теми з експозиції. Але 

це треба вміти відчути».

(На лекції)

(13/ІІ–1960 р.)

*   *   * 
146 Л. М., за порадою Глієра, практикував писати 

відповіді на теми з томів фуг Баха (але щоб не зна-

ти відповідей самого Баха). Можливо написати декіль-

ка відповідей, і деякі ноти будуть «схожі» з нотами 

відповідей по Баху, але ніколи дослівної відповіді не 

буде (ідентичної).

(На лекції)

(6/ІІІ–1960 р.)
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*   *   * 
147 Л. М. зредагував та оркестрував місце з V дії 

оригіналу опери «Тарас Бульба» Лисенка (після «Ох, яку 

тяженну каменюку»), де Тарас переживає зраду Андрія 

(«Будь проклята та година»). Тональність залишена

c-moll (як в оригіналі), фактура докорінно змінена, при-

стосована до зручності оркестровки. Потім перехід шіст-

надцятими до місця появи козака, який сповіщає про 

Андрія (його зраду).

(12/ІV–1960 р.)

*   *   * 
148 «У залежності від особливостей теми (мело-

дичних, ритмічних та ладових) при написанні фуги ство-

рюються свої “взаємовідношення” між темою, від-
повіддю, інтермедією і т. д. Це так само, як Бах у своїх 

фугах – одне, Мендельсон чи Шуман – інше, а, напри-

клад, російські композитори (Р.-К., Лядов, Глазунов, 

Чайковський) – ще інше. Кожен індивідуум, природно, 

подає це все “по-своєму”».
(На лекції)

(21/ІV–1960 р.)

*   *   * 
149 «Як це не дивно, а в Ляпунова в його “Фантазії 

на українську тему”
37

є місце, що абсолютно нагадує

місце з ІІІ Концерту Рахманінова».

(18/VІ–1960 р.)

                                                           
37 Насправді твір називається «Рапсодія на українські теми» для фортепіа-
но з оркестром. – Ред.
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*   *   * 
150 Після літніх канікул заходив до Л. М., який за-

ймався редакцією свого фортепіанного концерту

(я бачив роботу над клавіром фіналу)
38

. Л. М. скаржив-

ся, що йому стало важко працювати, перешкодою є ру-

ка, грати незручно, а треба, бо в концерті для форте-
піано як ніде потрібна зручна фортепіанна фактура.

Казав Л. М., що після закінчення дасть мені ноти, аби я 

програв, щоб побачити можливі незручності. 
(3/VІІІ–1960 р.)

*   *   * 
151 «Обилие всякой музыки очень отражается на 

оригинальности творчества композиторов».

(5/ІХ–1960 р.)

*   *   * 
152 «В одного промовця під час лекції почалася 

ікота. Добре це, чи ні? Так само, як у фугах деяких сту-

дентів, які бажають “показати своє лице”, буває своє-
рідна ікота в музичній мові».

(11/ІХ–1960 р.)

*   *   * 
153 «У ІІ дії (4 карт.) опери “Пікова дама” Чай-

ковського, де Герман входить до графині зі словами 

“Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь”, у партитурі 

немає ніяких ударів в барабани (∂). Чомусь у місці 

                                                           
38 Ідеться про Концерт для фортепіано з оркестром F-dur (колишній Кон-
церт № 2), партитура якого загинула в роки війни й реставрувалася компо-
зитором (по пам’яті) наприкінці 1950-х – початку 1960-х упродовж майже 
семи років. – Ред.
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появи Андрія в [кімнаті] Марильці (через камін) опери 

“Тарас Бульба” Лисенка це супроводжується (І д., 

2 карт.) “громом”, ударами барабана і т. д. – навіщо це 

потрібно?».
(На лекції)

(12/ІХ–1960 р.)

*   *   * 
154 Сьогодні на лекції між іншим, проглядаючи деякі 

романси, ознайомилися з двома романсами на текст 

Апухтіна «Она была твоя» (Аренський, Гречанінов). 

А після всього Л. М. сів за інструмент і, наслідуючи 

стиль супроводу гітари, проспівав інший твір на вказа-

ний текст, що його колись чув від одного музики-
дилетанта.

(20/ІХ–1960 р.)

*   *   * 
155 «Початок вступу до пісні Індійського гостя в 

опері “Садко” Римського-Корсакова майже дослівно

схожий з одним місцем у східному стані Ратмира 

(опера “Руслан і Людмила” Глінки). До речі, у Римсь-

кого-Корсакова теж подібна ситуація. Узагалі Р.-К. 

“обібрав” (“обскуб, як курицю”) Балакирева, викорис-

тавши у творчості як окремі теми, так і цілі фрагменти. 

Прикладом може служити хоча б “Тамара” Балакирева 

та “Шехеразада” Римського-Корсакова. А в інструмен-

товці – усе від Глінки».

(29/ІХ–1960 р.)
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*   *   * 
156 «Композитори, Анатолію Панасовичу, не вми-

рають. Ви й зараз можете “запитати” Чайковського 

що-небудь, і він відповідними місцями своїх творів бу-

де “відповідати” вам; звичайно, треба вміти самому 

знайти ці місця».

(На лекції)

(3/Х–1960 р.)

*   *   * 
157 «Колись композитор Прокоф’єв, слухаючи в 

Консерваторії виконання моєї пісні “Дід” (із “Сонечка”),
не зрозумів слова “окатий” (рос. – “глазастый”), дума-

ючи, що це вираз зі “Сказання про Китеж” Римського-
Корсакова (де поняття “окатый” – “покатистый”). Оче-
видно, він не розуміє української мови».

(На лекції)

(29/Х–1960 р.)

*   *   * 
158 «Мелодія – дар природи. У Ліста, наприклад, 

буває замало мелодії, вона якась коротка, у Р.-К. теж 

не так вже гаразд з нею, а от Чайковський усіх “покладе 

на лопатки” своєю мелодійністю».

(28/ХІІ–1960 р.)

*   *   * 
159 У своєму етюді-картині g-moll (на пісню «Ой на 

горі та женці жнуть») я був незадоволений закінчен-

ням (6 тактів). Свої сумніви сказав Л. М., який під-

казав мені просте, але переконуюче закінчення, яке я 

і використав.
(6/ІV–1961 р.)
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*   *   * 
160 «Люди з розвинутим внутрішнім слухом і мис-

ленням у більшості випадків погано читають з арку-

ша нові твори. Але їм значно простіше вивчити твір 

напам’ять».

(24/ІV–1961 р.)

*   *   * 
161 «Вступ до опери “Гугеноти” Мейєрбера має вдяч-

ний матеріал до справжньої фуги, чого, наприклад, не 

можна сказати про вступ до опери “Фауст” Гуно».

(22/V–1961 р.)

*   *   * 
162 «У концерті піаніст Гофман, граючи “Прялку”

Мендельсона, закінчував, на відміну від авторського ка-

дансу, так:

.
Це якось виправдано для слуху. Я, можливо, під 

впливом цього своє “Скерцо” у фортепіанному концерті 

закінчив таким самим кадансом і в такому регістрі».

(На лекції поліфонії)
(27/VІІІ–1961 р.)

*   *   * 
163 «Педагоги-композитори повинні слідувати відо-

мому принципу: “Вік живи – вік учися”».
(13/ІХ–1961 р.)
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*   *   * 
164 «У майбутньому деякі композитори будуть 

більш вимогливі до своєї творчості, до мелодії своїх 

пісень. А зараз, на нашу думку, трапляються прикрі 

випадки. Наприклад, у пісні “Вечір на рейді” Соловйова-
Сєдого досить ясно чути місця арії з опери “Кроатка”

Дютша
39

. Але буває ще гірше. Наприклад, у пісні “Бать-

ківщина” Долуханяна є місце, що нагадує романс “Ни 

слова, о друг мой” Чайковського. Цей приклад, крім ска-

заного, має ще одну “неприємність”: абсолютно різ-

ний зміст тексту (у пісні – патріотичний, у романсі 

Чайковського – песимістичний). На жаль, знайшлися 

деякі музикознавці, які беруть під свій захист схожість 

мелодики таких пісень, пояснюючи це певним творчим 

“переосмисленням” класичної спадщини».

(10/Х–1961 р.)
*   *   * 

165 «Канони, крім їх теоретичного значення, у тво-

рах використовуються як один із засобів розкриття 

змісту. Так, в опері “Руслан і Людмила” (“Какое чудное 

мгновенье”) – момент оціпеніння після блискавки; в опе-

рі “Євгеній Онєгін” (“Враги”) – згадки перед дуеллю;

в опері “Пікова дама” (III д.) – Герман (уже збожеволі-

лий) автоматично повторює спів Лізи, не розуміючи йо-

го. Канон у цих прикладах – не лише технічний при-

йом, а засіб кращого розкриття змісту. Або в опері “Сад-

ко” є імітація в збільшенні та в зменшенні (сцена підвод-

ного царства). Це саме є в “Золотому півнику”».

(На лекції поліфонії) (25/Х–1961 р.)
* див. про «Канон» замітку від 14/ІІ–1950 р.

                                                           
39 Оперу «Кроатка» О. Дютша було поставлено 1860 року в Маріїнському 
театрі (Санкт-Петербург). – Ред. 
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*   *   * 
166 «У фіналі симфонії “Юпітер” Моцарта викорис-

тано четверний контрапункт. Інші композитори на-

магалися писати, але таке співставлення голосів, як у 

Моцарта, “залишалося” також і у них. “Він був майже 

єдиним, хто це зробив у творчості, і в цьому є його ге-

ній”. Це сказано (своїми словами) у книзі “Вільний 

стиль” Буслера, стор. 86 40
».

«Быстрота не есть скорость» (по поводу «Прялки»

Мендельсона в исполнении Гофмана).
(На лекції)

(14/ХІ–1961 р.)

*   *   * 
167 «Справа не в тому, щоб студенти приходили 

іноді у свій час на лекцію, а в тому, аби вони добре пра-

цювали та виконували свої завдання».

(На лекції)

(15/ХІ–1961 р.)

*   *   * 
168 «Деякі композитори-піаністи минулого (Таль-

берг, Мошелес) в основному були техніками і ніякими 

мелодистами, а Вебер уперше “взявся” за мелодію, яка 

до нього була в “меншій” пошані».

(На лекції)

(15/ХІ–1961 р.)

                                                           
40 Ідеться про книгу Bußler L. Der strenge Satz. – Berlin, 1877, 2 1905
(імовірно, згадується видання в російському перекладі С. Танєєва: Бус-
лер Л. Свободный стиль. Учебник контрапункта и фуги в свободном 
стиле. – Москва, 1885). – Ред. 
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*   * * 
169 «Опера “Казка про царя Салтана” Р.-К. на по-

чатку кожної дії має вступ труби:

.
Мабуть, це йде в нього від Вагнера, оскільки в три-

логії “Кільце Нібелунга” (“Нібелунгів перстень”) – операх-
драмах “Золото Рейну” (пролог), “Валькірія”, “Зигфрід”,
“Гибель богів” – перед початком кожної дії за завісою 

подавалися фанфари труб (сигналу). Як відомо з книги 

“Основа оркестровки”, Римський-Корсаков дуже при-
хильно відносився до Вагнера».

(На лекції поліфонії)

(21/ХІ–1961 р.)

*   *   * 
170 «Коли знайомишся за фортепіано з творами 

Метнера, чомусь здається, що не вистачає на руці шос-

того пальця. Згодом, коли знайдено відповідну аплікату-

ру, ви заспокоюєтеся».

(З розмови на лекції)

(6/ХІІ–1961 р.)

*   *   * 
171 «Коли слухаєш твори таких композиторів, як, 

наприклад, пізній Скрябін, Стравинський, Хіндеміт, Шен-
берг та інших, подібних їм, дуже важко сказати на слух, 

де виконавець узяв інший акорд або навіть ноту

(тобто помилився). У цих творах є співставлення різних 

тональностей, одночасне звучання у двох чи трьох ла-

дах. Звідси складність сприймання. Інша справа,
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коли слухаєш Гайдна, Моцарта, Бетховена та ін. Там 

можливо, навіть не знаючи подробиць твору, чути по-

милку в одній ноті або акорді. Усе сказане може відно-

ситися до творчості студентів композиторського факуль-

тету. Одні складно пишуть, і ви вагаєтеся сказати 

їм, де помилка, у чому і т. д. А другі (зовсім інша карти-

на) – дуже просто, там легко почути помилку».

(З розмови на лекції)

(12/ХІІ–1961 р.)

*   *   * 
172 «Рахманінов був під деяким впливом Метнера 

(хоча старший за нього). Метнер у своїх творах має 

щось від народних російських інтонацій».

(З розмови на лекції)

(19/ХІІ–1961 р.)

*   *   * 
173 «У деяких творах спостерігаємо єдність музич-

ного матеріалу, наприклад, Глазунов – Соната для фор-

тепіано b-moll (І ч.): вступ, фігурації “вийшли” з природи 

головної теми. Також у І частині ІІІ Концерту Рахманіно-

ва (вступні такти оркестру) спостерігаємо те саме. Це 

дуже цікаві пермутації (перевтілення теми)».

(29/ІІ–1962 р.)

*   *   * 
174 «Техніка інструментовки твору – суто індивіду-

альна для кожного. Між іншим, чим вищі художні якос-
ті твору – тим менше потреби щось особливе роби-

ти в його інструментовці. Коли твір написаний досить 

просто, там в інструментовці бажано побільше різних 
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“вигадок”. Наприклад, ІІ частина ІV Симфонії Чайковсько-

го – “плач” гобоя під супровід струнних. І навпаки – у ба-

летах “Спляча красуня” (або “Щелкунчик”) Чайковського: 

там сама музика потребує дотепної інструментовки, де 

використані різні “фокуси”, різні прийоми Чайковського».

(З розмови)
(16/ІІІ–1962 р.)

*   *   * 
175 На запитання одного студента «а навіщо прохо-

дити суворий стиль?» Л. М. привів відомий приклад: діти 

перестрибують через канаву замість того, щоб обійти її. 

«Можливо, від суворого стилю музики не залишаєть-

ся, зате залишається техніка письма».

(16/ІІІ–1962 р.)

*   *   * 
176 «Кожний піаніст має більший доступ до компо-

зиції, ніж будь-який інший музикант – не піаніст. Сам 

інструмент часто “приводе” до цього».

(На лекції)

(6/ІV–1962 р.)

*   *   * 
177 «Пишучи оркестровий твір, треба завжди ду-

мати оркестрово (вірніше – мислити), інакше будуть 

великі труднощі. При оркестровці з “поганої” фактури 

клавіру треба буде вигадувати якісь додаткові лінії, 

або, навпаки, змінювати всю фактуру, коли вона не 

оркестрового характеру… Не бійтеся вписати деякі 

інші інструменти в партитуру; краще їх “зняти” на ре-

петиції (у разі непотрібного тембру), ніж потім впису-

вати в партії…».
(19/ІV–1962 р.)

IM
FE

На запитання одного студента «а навіщо прох

IM
FE

На запитання одного студента «а навіщо прох

привів відомий приклад: діти 

IM
FEпривів відомий приклад: діти 

наву замість того, щоб обійти її. 

IM
FEнаву замість того, щоб обійти її. 

«Можливо, від суворого стилю музики 

IM
FE«Можливо, від суворого стилю музики не залишаєт

IM
FEне залишаєт

, зате залишається техн

IM
FE, зате залишається техніка письма

IM
FEіка письма».

IM
FE».

*   *   * 

IM
FE

*   *   * 
«Кожний піаніст має більший доступ до комп

IM
FE

«Кожний піаніст має більший доступ до комп

зиції, ніж будь

IM
FE

зиції, ніж будь-

IM
FE

-який інший музикант

IM
FE

який інший музикант

інструмент часто IM
FE

інструмент часто “IM
FE

“привIM
FE

привоIM
FE

одеIM
FE

де”IM
FE

”

www.etnolog.org.ua



1962 рік 

81

*   *   * 
178 «У вальсі з опери “Євгеній Онєгін” Чайковського 

є таке місце:

.

Це дуже схоже з аналогічним уривком у Фантастич-

ній симфонії Берліоза».

(На лекції поліфонії)

(20/ІV–1962 р.)

*   *   * 
179 «Коли імітуєте мелодію, контрапункт до неї, не 

кажучи вже про фугу (у період занять у консерваторії),
обов’язково думайте, щоб скрізь була мелодія, щоби 

була музика».

(На лекції поліфонії)

(4/V–1962 р.)

*   *   * 
180 «Композитори, які в достатній мірі володіють 

фортепіано, знаходяться в більш вигідному положен-

ні, ніж інші композитори. Свої твори треба грати завжди

самому: це набагато вигідніше і для відповідної інтер-

претації. Ніякий піаніст не в змозі так виконати твір (не 

дивлячись на свої технічні можливості), як його автор. 

Виконавці більше “обкрадуть” окремі ноти і т. п. Авто-

ри завжди намагаються “зберігати” себе».

(На лекції)

(9/V–1962 р.)
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*   *   * 
181 «Моя симфонія (E-dur) 41

, її партитура є далеко

не досконалою. Можливо, треба ще повернутися до 

неї. Інструментовка – це справа не книжкова, а більше 

практична, тут потрібне мислення разом зі знанням (тех-
нічна сторона справи). Можна багацько говорити про 

інструментовку, але головне – кінця немає їй, безліч 

варіантів, безліч спроб…».
(На лекції)

(1/VІ–1962 р.)

* див. також запис від 12/ІХ–1957 р.

*   *   * 
182 «Спостерігаючи виконавців на сцені, іноді дума-

єш, що це дуже просто, легко. Але насправді це да-

леко не так. Є відомий вислів Собінова (див. відповідний 

запис [с. 105]). Узагалі другим чоловіком на сцені бути 

значно спокійніше (наприклад, акомпанувати солісту),
ніж головним».

(14/ІХ–1962 р.)

*   *   * 
183 «У струнному квартеті треба мати на увазі паузи, 

а також порушення принципу положення інструментів 

за їх діапазоном (“этажное строение”). Наприклад, 

І Violino – вище, ніж ІІ, альт вище за ІІ Violino, Cello теж 

має перехрещення. Це створює компактність звучання 

фактури, як у гармонічних, так і в поліфонічних творах».

(На лекції)
(14/ІХ–1962 р.)

                                                           
41 Ідеться про Симфонію № 2. Останні роки життя Л. Ревуцький працював 
над третьою редакцією партитури цього твору. – Ред. 
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*   *   * 
184 «Така поспівка із “Симфонічних танців” Рахмані-

нова (І ч.):

веде свій початок, як спадкоємність, від схожої поспівки 

з опери “Снігуронька” Римського-Корсакова».

(На лекції)

(18/ІХ–1962 р.)

*   *   * 
185 «Треба, вивчаючи твори Метнера, Рахманінова, 

Скрябіна, Прокоф’єва та інших, звертати увагу на полі-

фонічність голосів».

(25/Х–1962 р.)

*   *   * 
186 «Полонез a-moll Баха дуже схожий на нашу вес-

нянку:

.
Дуже цікавий чотириголосний канон, де тему взято з 

гами D-dur (тоніка та домінанта) в h-moll’ній Месі Баха. 

Мені хотілося використати [подібне] в гармонізації “За-

повіту” Т. Шевченка. Проте цього точно не вдалося 

зробити, бо тема (“Як умру”) не дозволяла».

(На лекції поліфонії)

(1/ХІ–1962 р.)
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*   *   * 
187 «Інтонацію в зменшенні або збільшенні у 

творчості треба вміти вміло застосовувати, щоб це 

було на допомогу розкриттю змісту. Наприклад,

в опері “Садко” Римського-Корсакова в сцені підвод-

ного царства один мотив теми подано в різних ін-

струментах – у збільшенні (Морський цар) та у змен-

шенні (рибки). Крім того, іноді тема в оберненні на 

сцені дає право протилежного руху дійовим осо-

бам (уперед – тема в основному вигляді, назад – тема 

в оберненні). Таке явище бачимо, наприклад, у сцені 

походу в опері “Золотий півник” Р.-К».

(На лекції)

(1/ХІ–1962 р.)

*   *   * 
188 «Не кожному композитору однаково даються

володіння оркестром, уміння інструментувати. Один

це буде робити навіть на перших курсах композиторсь-

кого факультету консерваторії, інший змушений ви-

тратити багацько часу і навіть після консерваторії по-

чуває себе неповноцінним у цій справі. Р.-К. вірно

відзначав у своїй книзі, що це – творчість, якої не 

можна навчити, коли немає до цього природного 

обдарування. Так, наприклад, дуже шановний компо-

зитор Шапорін Ю. О. чомусь мало сам оркеструє свої 

твори. Я особисто належу до тієї групи композиторів, 

мистецтво інструментовки яким “далося” не одразу, не 

з перших творчих кроків, а далеко пізніше».

(На лекції)

(2/ХІ–1962 р.)
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*   *   * 
189 «Глазу – новъ, уху – стар» (репліка на компози-

тора Глазунова).

[Імовірно, ХІ–1962 р.]

*   *   * 
190 Після перегляду моїх Варіацій на українську те-

му для симфонічного оркестру на предмет можливого 

друку я висловив свою думку відносно скорочення 

ХІІ варіації (козачка) на 22 такти – місце репризи. Л. М. 

підтримав мою думку та, у доказ цього, привів при-
клад – 2-й Концерт для фортепіано Рахманінова (І ч.) та 

І дію опери «Цар Салтан» Римського-Корсакова, де 

«репризність» подано в стиснутому вигляді.

(На лекції)

(9/ХІ–1962 р.)

*   *   * 
191 Програючи новий клавір редакції опери «Та-

рас Бульба» М. Лисенка, що її підготовлюють до дру-

ку, я помічав цікаві співставлення мажору та мінору 

(нахили). Наприклад, H-dur → h-moll, Ges-dur → fis-
moll. Л. М. уважав це однією з особливостей твор-

чого обличчя Лисенка. Останній епізод увертюри (піс-

ня «Засвистали») подано в gis-moll, а не в a-moll, як 

раніше (щоб закінчувати увертюру в перемінному ма-

жорі (f-moll → As-dur / Gis-dur).
(На лекції)

(9/ХІ–1962 р.)
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*   *   * 
192 «Відомо, що дружина Р.-К. – Н. М. Пургольд –

у своїх перекладах симфоній на чотири руки користу-

валася прийомом перехресних ходів правої руки 

Secondo з лівою рукою Primo (Secondo вище регістром 

за Primo, a Primo нижче). Друзі шуткували, розціню-

вали це явище “по-своєму” – ніби Надія Миколаївна 

від великої любові до свого чоловіка хотіла це під-
креслити у своїх перекладах».

(Після ознайомлення з чотириручним перекладом

Варіацій на українські теми для оркестру [А. Коломійця])
(2/ХІІ–1962 р.)

*   *   * 
193 До попереднього: у заключенні ХІІ варіації Л. М.

порадив мені використати принцип перехрещення рук 

(лівої Primo з правою Secondo), але правою рукою ви-

діляти три труби, де є тема. Він також переглядав 

партитуру свого концерту для фортепіано
42

, а ІІ частину 

(Скерцо) порівнював з інструментовкою Скерцо зі «Сну 

в літню ніч» Мендельсона.

(Після лекції)

(7/ХІІ–1962 р.)

*   *   * 
194 Після ознайомлення із Симфонією В. Д. Кирейка 

Л. М. сказав, що музика її досить розтягнута, а також на-

сичена «голосовою» фактурою. Із цієї музики можна 

зробити дві, а може й три симфонії.

(На лекції поліфонії)

(13/ІІ–1963 р.)
                                                           
42 Ідеться про Концерт F-dur для фортепіано з оркестром. – Ред. 
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*   *   * 
195 «Працюючи над перекладами (транскрипція-

ми) інших авторів, треба, по можливості, забути на 

деякий час уже перекладене, аби новий переклад не 

був копією (фактура, прийоми техніки і т. д.) поперед-

нього перекладу. Пам’ять – це хороша річ, але на де-

який час, у такій ситуації, не треба нею користуватися».

(На лекції поліфонії)

(27/ІІ–1963 р.)

*   *   * 
196 «Ліст у своїх транскрипціях (наприклад, “Лісовий 

цар” Шуберта) завжди намагався зберегти такий слове-

сний діалог (батько, дитина, цар), як у Шуберта, але 

слова [були] замінені відповідними регістрами фор-

тепіано. Це варто підкреслити».

(На лекції)

(6/ІІІ–1963 р.)

*   *   * 
197 «Шостакович і досі у своїх творах “користу-

ється” мелодичним зворотом з V Симфонії:

».
(На лекції)

(13/ІІІ–1963 р.)

*   *   * 
198 Показуючи Л. М. одну зі своїх транскрипцій пі-

сень за гармонізацію Льва Миколайовича («Ой сусід-

ко, сусідко»), я хотів почути пораду (думку), як бути

IM
FE*   *   * 

IM
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з витриманою на два такти нотою «мі» в лівій руці у 

зв’язку з тими дисонансами, що створюються акордо-

вим звучанням:

.
«Ми з вами відстали від дечого, що зараз у музиці 

роблять», – сказав Л. М. і як ілюстрацію до слів показав 

мені місце з фіналу ІІ Симфонії Хачатуряна (з підручни-

ка «Поліфонія» Дмитрієва
43

, стор. 109):

.
(Удома)

(13/ІV–1963 р.)

*   *   * 
199 Л. М. казав, що ним був написаний «Заповіт» 

(на слова Т. Шевченка), але не закінчений. І частина 

(«Як умру») – на зразок Реквієму Моцарта (стретто), 

ІІ частина («І потечуть в синє море») і ІІІ частина – на 

зразок репризи (не написана). Клавір та партитура за-

гинули.

(З розмови вдома)

(4/VІ–1964 р.)

                                                           
43 Дмитриев А. Полифония как фактор формообразования. Теоретическое 
исследование на материале русской классической и советской музыки. –
Ленинград, 1962. – Ред.
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*   *   * 
200 Якось Л. М. у розмові про викладачів, про їхнє 

ставлення до роботи підкреслив, що в кожного з нас є 

права, але є й обов’язки (у роботі, у творчості, у житті). 

Головне для кожної людини, незалежно від її поло-

ження, – ніколи не забувати про свої обов’язки. Деякі 

люди, користуючись своїми правами, це забувають.

(4/ІХ–1964 р.)

*   *   * 
201 «Як відомо, не може бути подвійного контра-

пункту септими. Це все рівно, що, наприклад, грушу, яка 

коштує 3 копійки, не можна купити за 2 копійки». (?) 44

(На лекції поліфонії)

(9/ІХ–1964 р.)

*   *   * 
202 «Програючи вальси різних композиторів, ми зав-

жди звертаємо увагу на мелодію верхніх голосів. Це пра-

вильно. Але деякі композитори (Глазунов – Вальс для 

симфонічного оркестру), створюючи вальс, турбувалися 

не лише про мелодію, а також і про мелодичну лінію ба-

сового голосу, який міг би бути не лише показником

гармонійної функції, а також і цікавою мелодією (у басу). 

Це застосовував часто у своїй творчості Глазунов».

(На лекції поліфонії)

(23/ІХ–1964 р.)

                                                           
44 Ця сентенція стосується сфер вищої математики. Як відомо, Л. Ре-
вуцький добре знав математику (на першому курсі в університеті навчався 
на математичному факультеті) і любив розв’язувати складні задачі. Реакція 
А. Коломійця на цю думку вчителя красномовно позначена знаком запи-
тання наприкінці речення. – Ред.
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203 «У більшості випадків композитори, створюючи кла-
вір опери чи балету, наділяють його “оркестровими” темб-
рами; такий клавір (здебільшого) служить основою для 

створення партитури опери чи балету. Інша справа, коли 

цей клавір призначається для виконання концертмейсте-

ром. Тоді він мусить бути автором відповідно переробле-

ним для фортепіано, де були б усі незручні й навіть не 

“фортепіанові” місця пристосовані до специфіки гри на

фортепіано. Для цього завжди варто звертатися до відо-

мих оперних і балетних клавірів, співставляти те чи інше 

місце з аналогічним у партитурі. Це надзвичайно корисно».

(На лекції поліфонії)

(18/ХІ–1964 р.)
*   *   * 

204 «Динаміка музичних творів (як і в інших видах 

мистецтва) – велика річ. Вона повинна мати свій роз-

виток у кожному творі самої невеликої (простої) чи са-

мої великої (складної) форми (концерт, опера). Динамі-

ку завжди можна помітити та прослідкувати у твор-

чому житті кожного митця, композитора, починаючи з 

раннього періоду й закінчуючи останніми творами».

(На лекції поліфонії)

(2/ХІІ–1964 р.)
*   *   * 

205 «Глієр, відповідаючи мені на запитання, чи по-

добається йому формалістичний твір одного компози-

тора, якось сказав: “Мені С. І. Танєєв колись розповідав, 

що йому відомий композитор говорив – якби цей твір 

побачив один його знайомий музикант, він би прийняв 

його за формалістичний”». 
(За словами Л. М.)

[Імовірно, ХІІ–1964 р.]
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*   *   * 
206 «Із двох моїх обробок для двоголосного хору із 

супроводом фортепіано (“Ой ти, зоре”, “Рекрутська”) 

В. С. Косенко виділяв завжди першу за її самобутню 

мелодію, що доповнена цікавими гармонічними функці-

ями, варіаційністю. У другій гармонізації (“Рекрутська”) 

Віктор Степанович, на відміну від першої, знаходив ці-

кавий супровід секвенціями тощо, але мелодія сама, на 

його думку, досить “скупа”, ніби тупцює на місці».

(На лекції поліфонії)

(8/ХІІ–1964 р.)

*   *   * 
207 «Одні композитори (як і письменники чи поети) 

висловлюють свої думки досить лаконічно, інші – більш 

поширено. Це все особистість творчості, тобто індиві-

дуальна справа. (Хоча дехто може їх критикувати за 

“довготи”.) Головне в цьому – подавати так матеріал, 

щоб це було достатньо переконливо».

(Розмова вдома)

(3/ІІІ–1965 р.)

* див. записи від 1965–1966 рр. 

*   *   * 
208 Після вступного перегляду на Пленумі, де було 

виконано Фортепіанний концерт Л. М. у 4-х частинах 

(диригент – Тольба, соліст – Александров), безліч лю-

дей поздоровляло Л. М. з видатним твором, з успіхом, 

називали «українським патріархом». Я, який поздоров-

ляв також Л. М., був дуже зворушений його словами, 

сказаними мені: «Що ви, що я – це одне, це наша за-
гальна справа – творчість».

(24/ІІІ–1965 р.)
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*   *   * 
209 «Коломієць, прослухавши мій Концерт для форте-

піано (І ч.)
45

, указав на деякі “зайві” місця. Пізніше мені пі-

аніст Александров, граючи концерт, вказав на ці місця».

(З розмови на редколегії)

(9/ІV–1965 р.)

*   *   * 
210 «Оркестровка Ліста дуже відрізняється від Ваг-

нера; в останнього духові звучать більше органним

(педальним) звучанням. У Ліста помітніше “сквозные”

трубні звучання: ».
(На лекції)

(21/ІV–1965 р.)

*   *   * 
211 У період підготовки до видання творів 

В. Косенка мені доводилося час від часу показувати 

твори для фортепіано (зараз це І та ІІ томи), а також 

романси й обробки українських народних пісень для го-

лосу з фортепіано (зараз це ІІІ том) Льву Миколайови-

чу – як голові редколегії. Особливо велика потреба в 

його порадах була для творів-рукописів, які не друку-

валися за життя автора зовсім. Прослуховуючи окремі 

фрагменти або навіть великі частини твору (експози-

цію, розробку, репризу в Сонатах № 2, № 1 та № 3, од-

ночастинній), Л. М. часто, згадуючи виконання В. Ко-
сенком своїх творів, відмічав, що є композитори, які у 

своїх творах дуже щедро висловлюються. Особливіс-
тю архітектоніки їхніх творів є неодноразові повторення 

окремих побудов (фрази, періоду, речення тощо). Це 

                                                           
45 Ідеться про Концерт F-dur для фортепіано з оркестром. – Ред. 
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можна спостерігати й у творчості В. Косенка (твори для 

фортепіано тощо). При редагуванні таких творів (особ-

ливо недрукованих та незакінчених) варто якоюсь мірою 

вдаватися редактору до скорочення, що завжди на ко-

ристь усьому твору в цілому, єдності його форми, кра-

щому сприйманню. Сам Л. М. про себе (у творчості) го-

ворив, що він намагається бути завжди лаконічним у 

своїх творах (великих і малих). При розгляді супроводу 

в обробках українських народних пісень В. Косенка з 

приводу таких пісень, як «Що будем робити?», «Ой не 

шуми, луже» та інших, Л. М. говорив, що в 30-х роках 

вони з Віктором Степановичем музикували разом, діли-

лися враженнями: «Тут є дещо і моє, крім нього».

(літо 1965 р.)

*   *   * 
212 «Іноді у творчості майстрів бачимо наслідуван-

ня, що буває не гірше за оригінал. Такі вальси (обидва 

в D-dur) з опери “Фауст” Гуно та “Євгеній Онєгін” Чай-

ковського, а також вальси з опер “Війна і мир” Про-

коф’єва та “Шевченко” Майбороди (обидва в h-moll). 
Звичайно, краще, аби були різні жанри та форма (опе-

ра, симфонія). Наприклад, Арія Хозе (Des-dur) з опери 

“Кармен” та побічна партія із VІ Симфонії Чайковсько-

го. Головна тема з ІІ Фортепіанного концерту Рахмані-

нова та тема h-moll з балету “Лебедине озеро” Чайков-

ського. Вони мають дещо спільне за мелодією. Але по-

ряд із цим бувають випадки, коли наслідування – це 

слаба копія оригіналу».

(На лекції)

(10/ХІ–1965 р.)
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*   *   * 
213 На засіданні кафедри композиції після мого 

звіту про виконану редакцію та творчу роботу над 

творами для фортепіано композитора Косенка (ру-
кописи та друковані) Л. М. сказав, що подібну роботу 

можна порівняти з тим, як «виймають окремі цеглини 

будинку, який не повинен ні впасти, ні навіть дати 

тріщину. Це не кожному дано».

(27/XІ–1965 р.)

*   *   * 
214 «Слухаючи одне місце Концерту для фортепіа-

но В. Косенка (І ч.) –

, –

я завжди згадую і Лисенка (“Пливе човен”), і Шуберта 

(“Баркарола”)».

(З розмови)

(7/І–1966 р.)

*   *   * 
215 «Ви знаєте, виходить досить непогана річ, во-

на мусить “прозвучати”. У порівнянні з Вашим давнім 

твором (кантатою 1947 р.) – це зовсім інший твір, сві-

жі гармонії».

(З приводу прослуханої 

«Оди Великому Жовтню»)

(1/ІV–1966 р.)

IM
FE*   *   * 
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*   *   * 
216 Показуючи середній варіант обробки народної 

пісні «Як ішов я з Дебречина» (чоловічий хор), де є в кано-

ні такий інтервал: 

, Л. М. сказав, що треба 

дати це місце Ossia: . Згадував свою першу 

редакцію кантати «Хустина», де були досить незручні 

ходи терціями (es-moll, des-moll), їх довелося зняти й за-

мінити хоровим унісоном та зробити розвиток супроводу.

(З розмови з Л. М.)

(19/VІІ–1966 р.)

*   *   * 
217 «Теперішні композитори у своїх творах поряд з 

різними “знахідками” забувають про нову структуру

форми. Це приводить до певної неузгодженості або 

навіть розриву між одним і другим. При всій повазі до 

нашого Бориса Миколайовича
46

– в останніх його тво-

рах (наприклад, Симфонії № 5) є подібне явище».

(На іспиті з поліфонії студента ІV курсу В. Загорцева.

Був присутній А. Я. Штогаренко)

(7/ІІІ–1967 р.)

*   *   * 
218 «У поліфонічних творах (фуги тощо), що пи-

шуться в наш час, варто не забувати про поєднання 

інтонаційної сфери з формоутворюючою. Без цього 

поєднання сам твір дуже “програє”».
(З розмови вдома)

(11/VІ–1967 р.)
                                                           
46 Ідеться про Бориса Миколайовича Лятошинського. – Ред. 
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*   *   * 
219 «Переглядаючи свої рукописи, знайшов теми до 

ІІІ Концерту для фортепіано з оркестром. Пізно вже пи-

сати зараз!». 
(З розмови на квартирі)

(16/XІ–1967 р.)

*   *   * 
220 «У своїх “Картинках з виставки” Мусоргський пі-

сля кожної п’єси подає епізоди прогулянки (Promenade). 
Вони цікаві тим, що там автор музики розкриває свої

переживання чи погляди від кожної попередньої (або 

іноді – наступної) картини художника Гартмана. Щось 

подібне є в “Крейслеріані” Шумана, де є повернення до 

одного, ніби це принцип рондо».

(З розмови вдома)

(25/VІІ–1968 р.)

*   *   * 
221 «Деякі композитори можуть, самі не помічаючи 

цього, в окремих своїх творах (навіть поліфонічних), 

вдаватися до багаторазового повторення (механічно-

го) однієї й тієї ж фрази, яка на слухача справляє вра-

ження запинання (заїкання). Подібне буває під час ро-

боти програвача з мембраною, голка якого, з-за дефек-
ту пластинки, повторює одне і те ж місце. У таких ви-

падках треба пересунути трохи мембрану, щоб “виско-

чити” з рівчака. Життєвий приклад: іноді людина нена-

роком вступить ногою в грязюку (або щось гірше) й іде,
не помічаючи, що треба витерти ноги».

(З розмови вдома)

(10/І–1969 р.)
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*   *   * 
222 У зв’язку з 80-річчям від дня народження Л. Ре-

вуцькому Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24/ІІ–

1969 року присвоєно звання Героя Соціалістичної праці.

[Імовірно, кінець ІІ–1969 р.]

*   *   * 
223 У пісні «Ой і зажурились стрільці [січовії]» є така 

послідовність:

.
На запитання, чи це не помилка друку, коли секунд-

акорд не має розв’язання в тризвук, Л. М. відповів, що 

«тут справа в індивідуальному голосоведенні. Бас 

[“фа”], як органний звук, згладжує послідовність».

(17/ІІІ–1969 р.)

*   *   * 
224 «Треба уникати зайвих “розтягнутих” епізодів, їх 

надмірних повторень. Це вдало здійснено в симфонічній 

поемі “Мазепа” Ф. Ліста, у ІІІ Концерті Рахманінова (І ч.). 

Є також і в моїй ІІ Симфонії. Такі речі походять від при-

роди, від життя. Людина, ідучи на гору швидко, посту-

пово мусить переходити на частіше дихання, чим кру-

тіша гора. У поемі “Мазепа” Ліста козаки ловлять коня; 

кінь біжить великими стрибками, а потім, переходячи на 

алюр, – дрібними і т. д».

(Під час розмови вдома)

(20/ІV–1969 р.)
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*   *   * 
225 «Такі видатні композитори-ровесники, як Скря-

бін, Рахманінов, по-різному будували форму своїх сим-

фонічних і великих формою творів (концерти). В останніх 

своїх опусах Скрябін вкладав новий зміст своїх творів 

(ІІІ Симфонія, V, VІ, VІІ Сонати) у стару форму, і це

протиріччя помітно. Рахманінов у своєму ІІІ Концерті 

для фортепіано (І ч.) з допомогою каденції цікаво “підхо-

дить” до репризи. Чайковський у своїй VІ Симфонії вже 

не зовсім дотримується форми симфонії часів Бетхове-

на, а вносить дещо своє в її розвиток».

(З розмови вдома)

(11/Х–1969 р.)

*   *   * 
226 На авторському концерті в Спілці 20/ІІ–1970 року 

звучали рідко виконувані ранні твори Л. М., серед них –

три романси: «На крилах сонячних і ясних мрій» – слова і 

музика Льва Миколайовича, «Ну, розкажи ж» – слова 

І. Хоменка (виконавець – соліст оперної студії М. Раков), 

«Проса покошено» – слова М. Рильського, «Де ті сло-

ва?» [ – сл. О. Олеся]. При зустрічі Л. М. сказав, що в 

цьому концерті відкрито невідому сторінку його творчо-

сті. «Треба буде в окремих місцях підправити супровід».

(23/ІІ–1970 р.)

*   *   * 
227 «Десятиліття, що відділяли оперу “Золотий обруч” 

[Б. Лятошинського] від Симфонії (перша редакція) участю 

в оркестровці ряду музично-сценічних творів Р. Глієра, на-

писанням музики до кількох кінофільмів і театральних ви-

став та, безпосередньо перед “Щорсом”, багатомісячною 

роботою над партитурою “Тараса Бульби” (у цій роботі над 
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клавіром брав участь Л. М. Ревуцький). Оперу “Тарас Буль-
ба” ставив головний диригент і художній керівник Київсько-

го театру опери та балету Володимир Олександрович Дра-

нишников… Він гаряче полюбив Бориса Миколайовича як 

людину й музиканта та одразу ж зрозумів, що партитуру 

“Тараса” робив справжній майстер» (Белза І. Друге наро-

дження опери
47).

Л. М. було дуже неприємно й прикро читати цю стат-

тю, де згадана лише одною фразою його величезна й кро-

пітка робота як музичного редактора опери «Тарас

Бульба» М. Лисенка. Про цю роботу (коротко) написано у 

вступному слові до клавіру опери «Тарас Бульба» («Мис-

тецтво», 1964).

(З розмови)

(19/ІV та 20/ІV–1970 р.)

*   *   * 
228 У І томі (фортепіанні твори) В. Косенка не було 

надруковано слово від музичної редакції. У зв’язку з різ-

ними труднощами з приводу надрукування в ІІ томі 

творів В. Косенка Л. М., захищаючи інтереси музичної 

редакції, згадав статтю І. Белзи («Друге народження 

опери»), де є про нього самого лише одна фраза («у ро-

боті над клавіром брав участь Л. М. Ревуцький»), і ви-

словився на захист композитора В. Косенка («його се-

ред нас вже немає»), обов’язково до кожного тому тво-

рів якого слід друкувати слово від музичної редакції (що 

було зроблено, чому так, а не інакше і т. д.).

(З розмови)

(19/ІV та 20/ІV–1970 р.)

                                                           
47 Белза І. Друге народження опери // Музика. – 1970. – № 1 (січень-
лютий). – С. 12.
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229 «Син композитора Бородіна даремно займався 

творчістю; у порівнянні зі своїм батьком він – Присовсь-

кий, коли батько – Ліст».

(З розмови)

(20/ІV–1970 р.)

*   *   * 
230 Л. М. створив нову (більш розширену) каден-

цію до І частини Концерту для фортепіано, де в кінці 

використано мелодію теми (перші два такти):

.
Останній акорд не дослівний, а септакорд. 

(20/ІV–1970 р.)

*   *   * 
231 Радився з Л. М. у зв’язку із запрошенням худож-

ньої ради оперного театру взяти участь у музичній редакції 

та створенні «розмовних» епізодів до опери «Утоплена» 

М. Лисенка. Між іншим було згадано за редакцію цієї опе-

ри М. Вериківським (50-ті рр.). На моє запитання про на-

ступну роботу по редагуванню та створенню епізодів до 

опери «Утоплена» Лисенка Л. М. висловився за збере-

ження музики клавіру М. Лисенка та дописання додаткової 

музики, близької за своїм стилем до авторської (Лисенка): 

«Познайомитися з редакцією М. Вериківського потрібно,
але це не повинно впливати на іншу індивідуальність

при редагуванні опери “Утоплена” Лисенка. Треба мати 

завжди “свою” думку в подібних випадках».

(З розмови вдома)

(23/VІІ–1970 р.)
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*   *   * 
232 Л. М. розповів про те, що свою обробку «Чуєш, 

брате мій» він виплакав, увесь час думаючи про Украї-

ну, про її тяжку долю під час фашистської тимчасової 

окупації в роки Великої Вітчизняної війни. За його сло-

вами, зміни мажору-мінору (терції) він чув (спів коліс по-

їзда), їдучи у вагоні до сина Євгенія, який був поранений 

на фронті. «Ви також виплакали свій хор а капела на 

слова М. Рильського “Сон”», – сказав Л. М.

(З розмови під час перерви

на авторському концерті Л. М.)

(19/ІІ–1971 р.)

*   *   * 
233 «ІV Концерт С. Рахманінова за своїм задумом, 

звичайно, “не вище” за відомий ІІІ Концерт. Але і його 

можна відповідно “подати” виконавцем у концертах 

(“розкрити” теми, їх трансформації тощо), що, на жаль, 

багатьма виконавцями не робиться, бо на перший план

висунуто технічну сторону, швидкість, темпи. А це час-

то затемнює головне – музичну думку, фрази та ін. 

Дуже шкода, але дивно, що більшість піаністів чомусь 

не розуміють таких речей».

(З розмови ввечері)

(27/ІІ–1972 р.)

*   *   * 
234 «У редакційній роботі над оперою “Тарас Бульба”

було не все здійснено. Про це слід сказати. У 2-й картині 

І дії партія Марильці написана для лірико-колоратурного 

сопрано низько (спів “задихається”) – особливо, коли це 

потрібно співаючи танцювати (мазурка, вальс). Сказане від-
носиться також і до партії Марильці в ІV дії (2 карт., палац 
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воєводи), але там це можна деякою мірою виправдати 

психологічним станом (облога Дубна, голод, виснажен-

ня), а в І дії цього немає нічого: там усі живуть у достатку, 

хоромах і т. д. Тому спів Марильці (мазурка, вальс) потріб-

но було б підняти вгору на 1–1,5 тону та зробити відповід-

ну модуляцію на однойменному матеріалі “до” потрібного 

місця та “після” нього. Від цього виграло би багато й, перш 

за все, звучання. Є також деякі інші місця, на які слід було 

б звернути належну увагу. Але зараз настав час видати 

партитуру опери на основі всіх змін музичної редакції,

а також клавір (тобто друге видання після 1964 р.). Я на-
вряд годжуся практично щось робити, але про це роз-
повісти (сказати) вам або Г. Майбороді вважаю потрібним».

(З розмови ввечері)

(22/ІХ–1972 р. і 14/VІІІ–1973 р.)

*   *   * 
235 «В останній новелі опери “Тарас Шевченко”

Г. Майбороди в співі Тараса (наприклад, стор. 126) є 

секвенції, що підкреслюють волю, бажання. В іншому 

смисловому значенні бачимо також секвенції в аріозо 

Ленського (“Я люблю вас”) в опері “Євгеній Онєгін” 

П. Чайковського, або в співі Германа (“Дай мне хоть миг 

один”) в 2 картині І дії опери “Пікова дама”».
(З розмови вдома)

(3/ХІІ–1973 р.)
*   *   * 

236 Прослухавши мою обробку народної пісні «Цвіте 

терен», Л. М. відзначив, що окремі місця з дисонансо-

вими ознаками (хор + solo) будуть у хорі звучати більш

м’яко, ніж на фортепіано.

(5/ХІІ–1973 р.)
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ОКРЕМІ ДУМКИ ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ

РІЗНИХ АВТОРІВ,

що за своїм змістом (крім деяких)

мають відношення до попередніх записів

*   *   * 
«Дослідженнями з’ясовано, що середній вік жінок за 

останнє тридцятиріччя зріс на 12,5 років, у той час як 

чоловіки живуть довше лише на 8 років. Одне з най-
більших американських фармацевтичних підприємств 

провело серед 4000 лікарів анкетування, де треба було 

висловити свою думку щодо причин тривалішого життя 

жінок. У своїх відповідях 2 % лікарів уважають причиною 

такого явища те, що жінки краще за собою доглядають; 

4 % приписують тривалість життя жінок “кращим” гормо-

нам; 25 % дотримуються думки, що жіночий організм 

краще опирається різним захворюванням; 29 % заяви-

ли, що жінки взагалі здоровіші за своєю природою.

Найбільша кількість лікарів – 31 % – вважають, що жінки 

менше, ніж чоловіки, зазнають різноманітних стресів,

а також краще дотримуються правил гігієни».

(З газети
48) 

*   *   * 
Користь сліз

«Скільки жалю викликає людина, яка плаче. Тим ча-

сом сльози, з погляду медицини, корисні: вони знімають 

напруження, повертають спокій, запобігають неврозам, 

навіть інфарктам. Корисно впливають вони також на очі: 

знищують бактерії та віруси, які викликають зараження 

та запалення, позаяк сльози містять лізозин – фермент 

бактеріологічної дії. Утримання від сліз – в ім’я сумнівної 

                                                           
48 Молода гвардія. – 1972. – 19 серп.
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“чоловічності” – може призвести до бронхіальної астми 

та шлункових захворювань. Так стверджують спеціаліс-

ти зі сліз – лакримологи».

(З газети
49) 

Пор[івняння]: ламенто [лат.: lamente] – лементації.

Моцарт В. – Реквієм, частина Lacrimosa.

*   *   * 
«Над истинно прекрасным время бессильно».

(А. Серов)

*   *   * 
«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве».

(К. Станиславский)

*   *   * 
«Об отдельном человеке нельзя судить на основа-

нии того, что он сам о себе думает».

(К. Маркс. «К критике политической экономии»)

*   *   * 
«Только то прекрасно, что серьёзно».

(А. Чехов)

*   *   * 
«В искусстве всё чуть-чуть не много, и не мало».

«Без пользы жить – безвременная смерть».

(В. Гёте)

*   *   * 
«Спокойствие исполнения достигается большим 

беспокойным трудом».

(Л. Собинов)
                                                           
49 Молода гвардія. – 1972. – 19 серп.
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*   *   * 
«Ты должен осмелиться нарушить правила не преж-

де, чем научившись в совершенстве следовать им».

(Леонардо да Винчи)

*   *   * 
«Валентину Катаеву. Заумное есть глупость. 

Ив. Бунин» – надпись на портрете на память В. Катаеву.
(«Трава забвения»

50)

*   *   * 
«Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как

скрипач или пианист непременно должен каждый день 

играть без пропусков по нескольку часов на своем инст-

рументе. В противном случае ваш талант неизбежно ос-

кудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое вре-

мя не берут воду. Если у вас в данное время нет

никакой темы, идеи, то пишите обо всём, что увидите. 

Бежит собака с высунутым языком – опишите собаку. 

Одно, два четверостишья. Но точно, достоверно, чтобы 

собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. 

Опишите дерево, море, скамейку. Найдите для них 

единственно верное определение».
51

*   *   * 
«Ничто не стоит так дёшево и ничто не ценится так 

дорого, как вежливость».

(Цитата из вывески на городской ж/д станции)

                                                           
50 Катаев В. Трава забвения // В. Катаев. Собрание сочинений. – Москва, 
1972. – Т. 9. – С. 255.
51 Там само. – С. 268.
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*   *   * 
«В школе всегда так: чего не знаешь – того не лю-

бишь. Отсюда деление предметов на любимые и нелю-

бимые. Позже мы начинаем понимать, что предметы ни 

при чём, когда сами виноваты».

(В. Аграновский. «Лучший и верный друг»
52)

*   *   * 
«У Баха можно найти, при желании внимательного 

анализа, уйму погрешностей в голосоведении, гармони-

ческих оборотах – но ему всё прощается за его гени-

альные находки и мысли».

«Ф. Шопен в своей “Баркароле” несколько иной, чем 

в других произведениях. Если б он больше прожил – ви-

димо и язык, и стиль не остались такими, как прежде».

(Из высказываний

преподавателя фортепиано А. Важенина

в Полтавском музыкальном училище)

*   *   * 
«Состариться – значить перестать бояться прошлого».

(С. Цвейг. «24 часа из жизни женщины»)

*   *   * 
«Узы крови – ничто, если они не освещены прочной, 

постоянной правдой».

(Ги де Мопассан. «Завещание»)

                                                           
52 Аграновский В. Лучший и верный друг // «Юный техник». – 1957. – № 9. – С. 3–7.
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*   *   * 
Общность гармонических функций:
Интернационал – «Чижик»;
Этюд Шопена [«Революційний»] – «Очи чёрные». 53

*   *   * 
Твори, у яких використана тема Dies iraе («День гніву»):

1) Берліоз – Фантастична симфонія;

2) Ліст – Danse macabre (фуга на тему Dies iraе);
3) Чайковський – «Манфред»,

«Старогрецька пісня» (сл. Мея),

ІІІ Сюїта для симфонічного оркестру;

4) Рахманінов – «Острів мертвих», 

«Колокола»,

Симфонія № 3,
Рапсодія на тему Паганіні,

«Симфонічні танці»;

5) Мясковський – Соната fis-moll для фортепіано.

                                                           
53 Наведені 2 пари музичних творів є натяком на своєрідні «екзерсізи», по-
ширені в мистецькому середовищі (зокрема Києва) в минулому столітті, які 
знали Л. Ревуцький та його оточення. Так, мелодична лінія циганського 
романсу «Очи чёрные» логічно вкладалася на фігурації «Революційного» 
етюду (ор. 10 № 12) Ф. Шопена (зрозуміло, для вправного піаніста-
віртуоза). А от інша пара – мелодії «Інтернаціоналу» та студентської жар-
тівливої пісеньки «Чижик» – утворила своєрідний «таємний феномен» київ-
ської інтелігентної еліти сталінських часів. На своїх вечірках у когось у са-
лоні-вітальні (зокрема в Д. Ревуцького) зібрання співало особливий «Про-
фесорський інтернаціонал», де у двоголосому контрапункті «пречудово» 
поєднувалися верхній голос – «Інтернаціонал» – та нижній (як бас) – наспів 
«Чижика». Імовірно, цю таємну, навіть у 1960–1970-х роках, інформацію 
передав учитель своєму учневі. – Ред.
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*   *   * 
Д. Н. Ревуцкому от Л. Н. Ревуцкого (4/ІІ–1908 г.)

Дорогой брат, Митя!
Я теперь серьёзно занимаюсь музыкой: изучаю 

теорию, упражнения, каждый день я играю гаммы ма-

жорные и минорные изучаю. Был недавно на «Демоне», 

пел Сокольский. Не дурно. Слышал и Мосина в роли 

Нерона. Ах, как пел хорошо Строфи. Думаю на масля-

ной поехать в Ржавец, отдохнуть от суеты мирской.

Поскорее ответь мне и доставь моей тоскующей 

душе утешенье. Прощай! Крепко целую тебя, любя-

щий твой брат Лева!

(Лист Л. Ревуцького братові

Дмитру Миколайовичу в Іржавець
54)

*   *   * 
Музыку к пьесе «Наталка Полтавка» писали Бар-

цицкий, Едличка, Горелов, Васильев, Лысенко, (чешский 

композитор – ?).

                                                           
54 «В Ржавец» – мається на увазі в Іржавець, у родинний маєток на Ічнян-
щині. У 1906–1910-х роках Д. Ревуцький працював учителем у Domsсhule в 
Ревелі (тепер Таллінн, Естонія), і контакти між братами були листовні. Річ у 
тім, що тяжко переживаючи смерть батьків 1906 року, Левко Ревуцький по-
лишив заняття музикою. Це дуже турбувало старшого брата Дмитра, який 
у листах наполягав на необхідності занять музикою та надсилав Левкові в 
Київ нотні видання. Цей лист Левка в Ревель одразу писався на нотному 
папері (на титулі його власноручний малюнок пером – середньовічний за-
мок на тлі заходу сонця). Лист став своєрідним знаком повернення 
Л. Ревуцького до музики (оригінал рукопису зберігається в правнука компо-
зитора Тараса Ревуцького, ксерокопія оригіналу – у мене). – Ред.
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*   *   * 
«Разве писатель работает только тогда, когда сидит 

за письменным столом? – ответил Л. М. Леонов. – Его 

труд – непрерывный процесс, без отдыха, ежедневный, 

ежечасный. Иногда, проснувшись среди ночи, спешишь 

к своей рукописи, чтобы внести в неё нужное слово; 

мозг писателя не знает покоя и во время сна».
55

*   *   * 
Шопен – Прелюд g-moll;
Ліст – Тарантела;

Даргомижський – закінчення І дії опери «Русалка» –

є цікаві модуляції з g-moll до Des-dur.

*   *   * 
«Треба так говорити, як у житті. Нормально. Через 

крик, шум втрачається правда образу, ситуації. 

Є також стара істина: коли людина говорить тихо, вона 

каже розумні речі».

[Л. Ревуцький]

*   *   * 
«Нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом, 

еда с испытываемым наслаждением».

(Академік П. Павлов)

*   *   * 
«Самая неприятная известность лучше всякой 

неизвестности».

                                                           
55 Великий урок // Москва. – 1974. – № 5. – С. 211.
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*   *   * 
«Труд без дара судьбы – пуст и немощен, как дар

без труда – пуст и полумёртв».

(Высказывание Каплэ – французского скрипача)

*   *   * 
«Лучше быть одному в одиночестве, чем двум».

*   *   * 
«Поділене горе – тільки півгоря, поділена радість –

подвійна радість».

*   *   * 
Девіз Бетховена – «Через страждання до радості».

*   *   * 
«Воювати можна з ким завгодно, але із собою са-

мим – важко».

*   *   * 
«Любить – это испытывать в ком-то необходимость 

и эту необходимость побить».

(Э. Драйзер. «Моя жизнь с Теодором Драйзером»)

*   *   * 
«Пьянство есть упражнение в безумстве».

(Пифагор)

*   *   * 
«Кто спорит, тот ничего не стоит».

«Кто спорит, зная, – дурак, а кто спорит, не зная

(о чём), – дважды дурак».

(Из высказывания М. Елизарова)
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*   *   * 
«Человек не знаменит так, как ему кажется».

(Э. Карузо)

*   *   * 
«Лучшее средство для образования – это учить дру-

гих. Уча другого, человек учится сам».

(Из высказывания С. Эйзенштейна)

*   *   * 
«Судьбы людей складываются по-разному: к одному

приходит слава; имя другого никому не знакомо, кроме 

его близких да товарищей по работе. Но самый знаме-

нитый человек, как и самый скромный, только в том 

случае будет счастлив по-настоящему и сделает в жиз-

ни всё, что позволяют его способности, если есть у него 

ясное сознание своего долга перед другими людьми».
56

*   *   * 
«Не бійся ворогів – у гіршому випадку вони можуть 

тебе вбити. Не бійся друзів – у гіршому випадку вони 

можуть тебе зрадити. Бійся байдужих – вони не вбива-

ють і не зраджують, але тільки за їх мовчазною згодою 

існують на землі зрада і вбивство».

(Б. Ясенський. «Змова байдужих» – епіграф)

*   *   * 
Методы запоминания: 1) переписывание статьи,

лекции, данной темы и др.; 2) чтение вслух.

*   *   * 
Homo homini lupus est (человек человеку – волк).

                                                           
56 Мой долг, моё счастье // Работница. – 1962. – № 1.

IM
FE

«Судьбы людей складываются по

IM
FE

«Судьбы людей складываются по-

IM
FE

-разному: к одно

IM
FE

разному: к одно

никому не знакомо, кроме 

IM
FEникому не знакомо, кроме 

его близких да товарищей по работе. Но самый 

IM
FEего близких да товарищей по работе. Но самый 

человек, как и самый 

IM
FEчеловек, как и самый скромный

IM
FEскромный

IM
FE,

IM
FE, только в том 

IM
FEтолько в том 

ае будет счастлив по

IM
FEае будет счастлив по-

IM
FE-настоящему и сделает в жи

IM
FEнастоящему и сделает в жи

, что позволяют его способности, если есть у него 

IM
FE

, что позволяют его способности, если есть у него 

ясное сознание своего долга

IM
FE

ясное сознание своего долга

IM
FE

перед другими люд

IM
FE

перед другими люд

*   *   * 

IM
FE

*   *   * 
«Не бійся ворогівIM

FE
«Не бійся ворогівIM

FE
–IM

FE
– у гіршому випадку вони можуть IM

FE
у гіршому випадку вони можуть 

тебе вбити. Не бійся друзівIM
FE

тебе вбити. Не бійся друзівIM
FE

тебе вбити. Не бійся друзівIM
FE

тебе вбити. Не бійся друзівIM
FE

IM
FE

можуть тебе зрадити. Бійся байдужихIM
FE

можуть тебе зрадити. Бійся байдужих

ють і не зраджують, але тільки за їх мовчазною згодою IM
FE

ють і не зраджують, але тільки за їх мовчазною згодою 

www.etnolog.org.ua



Анатолій Коломієць. Пам’ятні записки 

112

*   *   * 
«На концерте, где исполнялось одно из произве-

дений (Дебюсси), я спросил Р.-К. о его мнении. Он 

мне ответил дословно следующее: “Лучше его не 

слушать, того и гляди, что к нему привыкнешь и кон-

чится тем, что полюбишь”».

(И. Стравинский. «Хроника моей жизни»
57)

*   *   * 
«…Глазунов задал мне свободную тему, на которую 

надо было написать фугу со стретто. Я бился, бился, но 

стретто не получалось, и представил фугу без него, за 

что получил (5-). Переписывая тему, я допустил ошибку 

и изменил одну ноту. “Если вы и спутали эту ноту, мо-

лодой человек, – сказал Глазунов, – вы должны были 

сами понять, что это ошибка, и исправить её”».

(Из статьи о Шостаковиче
58)

*   *   * 
«Русский композитор Чайковский с тонким умением 

и с большим тактом собрал часть более или менее из-

вестных хоровых и фортепианных вещей Моцарта в од-

ну оркестровую сюиту, облечённую в современную ин-

струментовку. Я сам сделал попытку придать при по-

мощи второго фортепиано больше звучности сонатам 

Моцарта и тем сделать их более сродными нашему со-

временному уху; при этом я не изменил ни одной ноты 

мастера – из чувства уважения, которое мы все должны 

                                                           
57 Советская музыка. – 1962. – № 6.
58 Там само. – № 9. – Ред.
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иметь к нему. Против такой модернизации старого мас-

тера, предпринимаемой для проявления чувства вос-

хищения, возразить ничего нельзя».

(Э. Григ. «Значение Моцарта для нашего времени»
59)

*   *   * 
«Что Вагнер умел пользоваться Моцартом, видно из 

одного места в “Лоэнгрине”, которое хотя по колориту и

вагнеровское, тем не менее по приёму соответствует 

такому же месту в “Дон-Жуане”. Стоит только сравнить 

слова Ортруды во ІІ действии “Укрепите меня для служ-

бы святому делу, уничтожьте изменчивый, оскорби-

тельный мираж” с финалом І действия “Дон-Жуана”,

с музыкой к словам Донны Анны – “Трепещи, злодей” 

(Trema scelerato)».
60

(Э. Григ. «Значение Моцарта для нашего времени»)

*   *   * 
Українська пісня в обробці Бетховена

61

Зошит геніального німецького композитора Бетхове-

на, у якому вміщено шість оброблених ним шотландсь-

ких пісень, зберігається в Державній бібліотеці імені Сал-
тикова-Щедріна. При вивченні «Шотландських пісень» 

виявилося, що одна з мелодій – це українська пісня 

«Їхав козак за Дунай». Від кого почув її або одержав но-

ти Бетховен – не встановлено.

Пісня перероблена композитором для одного голо-

су, у супроводі скрипки, віолончелі […]
                                                           
59 Григ Э. Значение Моцарта для нашего времени // Советская музыка. –
1957. – № 9. – С. 94–100. – Ред.
60 Там само. – С. 97. – Ред. 
61 Вклейка фрагменту газетної статті (Вечірній Київ. – 1966. – 6 жовт.). – Ред.
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*   *   * 
Нудьга Г. «Лондонська знахідка»

62
[про збірку, 

надруковану 1819 р., з 28 українських і російських мело-

дій, у тому числі «Їхав козак за Дунай», що зберігається 

в Британському музеї].

*   *   * 
Кузнецов Ю. «Юношеская симфония Грига». 63

*   *   * 
«Людина, що не любить природу, не може бути 

справжнім художником».

(За висловом О. Довженка)

*   *   * 
«Треба сказати, що людський мозок не бездоган-

ний. Його можливості обмежені. Він не може всього

запам’ятати. І це добре, що людина забуває, інакше во-

на не могла б сприймати нічого нового. Обчислювана 

машина працює в багато разів швидше за мозок… Ве-

ликі перспективи має створення діагностичних машин.
Вони не забудуть якоїсь ознаки хворого, міцно тримати-

муть все у своїй кібернетичній пам’яті».

(М. Амосов. «Майбутнє медицини»
64) 

*   *   * 
«Количество украшений говорит о достатке челове-

ка; изящество – о его вкусе».

(Ж.-Ж. Руссо)

                                                           
62 Вклейка статті (Вісті з України. – 1969. – Жовтень). – Ред.
63 Вклейка газетної статті (Правда. –1978. – 23 янв.). – Ред.
64 Вечірній Київ. – 1963. – 16 берез.
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*   *   * 
«Гость нужен хозяину, как воздух. Но если послед-

ний (воздух) входит и не выходит – хозяин умирает».

(Татарская пословица)

*   *   * 
«В первый день гость – золото, во второй день –

серебро, а следующие дни – железо».

*   *   * 
«Секрет моей молодости я не открываю никому. Это 

моя тайна. Но частью моей тайны я могу поделиться:

не беспокойтесь о том, что вы стареете. Это первый 

шаг на пути к омоложению».

(Из высказываний Т. Эдисона
65)

*   *   * 
«Чеські спеціалісти вважають, що за важкістю про-

фесія офіціанта йде зразу ж за гірничою. За робочий 

день офіціант долає близько сорока кілометрів і пере-

носить за цей час до двох з половиною тон ваги».
66

*   *   * 
«Мені до душі вислів Екзюпері, що найбільші розкоші –

спілкування між людьми. Я, приміром, дуже ціную контакти 

з представниками різних, часом далеких від моєї, профе-

сій. Це допомагає іншими очима глянути на свою працю».

(О. Антонов, генеральний авіаконструктор,

академік АН УРСР, Герой Соціалістичної праці
67)

                                                           
65 Здоровье. – 1967. – № 9. – С. 29.
66 Радянська жінка. – 1969. – № 2. – С. 26.
67 Радянська Україна. – 1970. – 13 січ. – С. 3.
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Віталій КОЛОМІЄЦЬ

АНАТОЛІЙ КОЛОМІЄЦЬ –

ПРОДОВЖУВАЧ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД

ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО
68

Анатолій Панасович Коломієць народився 3 жовтня 

1918 року в селі Савинці Миргородського району на 

Полтавщині в сім’ї сільського вчителя. Музичні здібності 

виявилися в ранньому віці, але по-справжньому навча-

тися музики в умовах сільського життя того часу не було 

можливості. Батько, який мав чудовий музичний слух, 

грав на скрипці, був першим учителем елементарної 

нотної грамоти, ознайомив з фортепіано. Із часом юний 

музикант уже міг вільно добирати супровід до мелодії 

(скрипки) чи імпровізувати для самого себе. (Така 

цікавинка: на титульній сторінці нот «Колискової»
-
з опе-

ри «Жоселін» Б. Годара, що збереглася в сімейному 

архіві композитора, є власноручний його напис: «У віці 

9–10 років я акомпанував цю “Колискову” своєму 

батькові, виконання якого запам’яталося до сих пір». До 

слова, названий твір був у репертуарі всесвітньо

відомого скрипаля Фріца Крейслера.)

У сім’ї Коломійців завжди панувала музична атмосфе-

ра. Батько, Панас Дмитрович, вчився у Велико-
сорочинській учительській семінарії, де добре було

                                                           
68 Біографія А. Коломійця, складена Віталієм Всеволодовичем Коломій-
цем – племінником і хранителем сімейного архіву композитора – на основі 
власноручно писаної Анатолієм Панасовичем автобіографії від 25 травня 
1981 року та статті до книги «Лев Николаевич Ревуцкий. Статьи. Воспоми-
нания» (ред.-сост. В. Кузык. – Киев, 1989). – Ред.
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поставлено навчання музики. Мати, Лідія Михайлівна (теж 

учителька), навчалася в Полтавській жіночій семінарії, ма-

ла гарне сопрано, одержала непогану музичну підготовку, 

знала й співала багато українських народних пісень, вико-

нувала деякі оперні арії.
Закінчивши 1934 року семирічку (після смерті бать-

ка), А. Коломієць продовжив заняття на робітничому 

факультеті при Полтавському сільськогосподарському

інституті. У 1935 році вступив до Полтавського музично-

го технікуму. Тут, крім спеціальності (фортепіано), аком-

панементу та камерного ансамблю, багато уваги при-
діляв вивченню теорії музики й гармонії.

Зазначимо, Анатолію Панасовичу поталанило – його 

вчителем (за власним визначенням – другим) став Олекс-
андр Сергійович Важенін – випускник Петербурзької 

консерваторії, учень М. Римського-Корсакова, А. Лядова

(у яких він студіював гармонію та інструментовку), 

Ф. Блуменфельда (у якого вчився гри на фортепіано).
Як згадує Анатолій Панасович, «це був усебічно 

освічений музикант, який в училищі, крім фортепіано, вів 

гармонію, поліфонію, історію української, російської та 

західноєвропейської музики (на старших курсах – ін-
струментування, писав також твори для фортепіано і 

романси)». «Досвідчений музикант з великою ерудицією 

та педагогічним досвідом. Заняття з ним були великим 

вкладом у суму знань моєї “музичної енциклопедії”».
Цікаво, що видатний український композитор і педа-

гог професор М. Дремлюга в статті, присвяченій річниці 

від дня народження А. Коломійця, не знаючи про викла-

дене вище, відзначав, що «витонченість і вишуканість 

його [Коломійця] музичної мови викликають аналогію з 

творчим обличчям славетного композитора А. Лядова».
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Далі вважаємо за потрібне надати слово Анатолію 

Панасовичу, зробивши витяг з його статті «Незабываемые 

годы», опублікованої в книзі «Лев Николаевич Ревуцкий. 

Статьи. Воспоминания»: «Ще під час навчання на 

фортепіанному відділі Полтавського музичного училища

мені довелося слухати по радіо музику відомих 

українських композиторів В. С. Косенка, Л. М. Ревуцького... 

На той час я сам будь-якою творчістю не займався, якщо 

не рахувати п’єси “Експромт”, написаної для фортепіано. 

І, природно, аж ніяк і не сподівався будь-коли вчитися на 

композиторському факультеті та ще й в класі Левка Мико-

лайовича Ревуцького».

«Після закінчення Полтавського музичного училища 

(у 1938 р.) вступив до Київської державної консерваторії 

імені П. І. Чайковського, спочатку на історико-теоре-
тичний факультет. З другого курсу за рішенням кафедри 

композиції мене перевели на композиторський факуль-

тет, до класу професора Л. М. Ревуцького».

«Мені й сьогодні пам’ятні перші заняття в його класі. 

Професор завжди підкреслював особливості кожного 

твору, його самобутність... Із часом я наважився показати 

йому свою першу спробу – обробку української народної 

пісні “Ой не шуми, луже” для голосу з фортепіано. Про-

слухавши її, Левко Миколайович зробив окремі зауважен-

ня і порадив доопрацювати. Дещо пізніше підтримав моє 

бажання дати цю обробку для виконання на вечорі-показі 

творів студентів-композиторів другого курсу консерваторії 

і на першій сторінці нот написав: “Обробка студентом 

А. Коломійцем зроблена непогано, в технічному від-
ношенні бездоганно. Л. Ревуцький”».

«На жаль, у роки війни вона не збереглася. Протя-

гом наступних років навчання, за порадою вчителя,
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я написав декілька романсів на тексти російських і 

українських поетів, зокрема О. Пушкіна, М. Лермонтова, 

Лесі Українки, В. Сосюри, та ці романси не збереглися».

«Починалася Велика Вітчизняна війна... Восени 

1941 року стало відомо, що викладачі й студенти про-

довжуватимуть свою працю у Свердловську (Росія) і 

Ташкенті (Узбекистан)... У Ташкентській консерваторії 

вже почали працювати відомі професори з Києва. Серед 

них Л. М. Ревуцький, який очолив кафедру композиції, 

теорії та історії музики».

«Долаючи великі труднощі далекої дороги, я все ж 

дістався Ташкента. Зустріч із Левком Миколайовичем 

була дуже хвилюючою, адже я на той час був єдиним 

його студентом композиторського факультету Київської 

консерваторії…».

«Заняття по композиції проходили в приміщенні 

консерваторії, а також на квартирі Левка Миколайовича. 

Починалися з розгляду одночастинної сонати (d-moll,
ор. 1, 1941 р.), яку я по пам’яті написав на основному 

матеріалі (незакінчена перед війною). Левко Миколайо-

вич радив переробити деякі місця з метою поліпшення 

її загальної форми. Після занять на квартирі професора 

Левко Миколайович і Софія Андріївна завжди запрошу-

вали мене до столу, чимось пригощали. Частіше всього 

це була тарілка супу й склянка чаю. У ті роки для мене 

це було великою підтримкою».

«У період перебування в Узбекистані Левком Мико-

лайовичем був створений ряд патріотичних пісень –

“Пісня кінноти”, “Пісня про Україну”, “Солдатське слово”, 

“Зустріч на фронті”, а також обробки українських народ-

них пісень для голосу з фортепіано, зокрема “Чуєш, 

брате мій” та ін.».
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«У 1971 році, згадуючи про ці твори, він мені роз-
повів, що свою обробку пісні “Чуєш, брате мій” виплакав 

серцем, думаючи про Україну, про її гірку долю під 

п’ятою фашистської окупації. А потім, згадуючи мої тво-

ри того часу, додав: “І ви також “виплакали” свій хор 

а сареllа “Сон” на слова М. Рильського”».
Хоча перші п’єси й романси, створені студентом 

А. Коломійцем у довоєнні роки, під час війни було втраче-

но (скоріше, згоріли в спаленому фашистами будинку в 

с. Великі Сорочинці, де квартирувала сім’я Коломійців), 

усе ж досвід, набутий при їх написанні, зберігся. Під час 

навчання в Ташкентській консерваторії Анатолій Панасо-

вич поновлює Сонату для фортепіано (d-moll, ор. 1), ро-

манс «В альбом» на слова М. Лермонтова для мецо-
сопрано з фортепіано (1942), пише два узбецькі танці для 

фортепіано (D-dur, e-moll, ор. 7, 1943 р.), «Партизанську 

пісню» на слова А. Малишка (1943) та Симфонічну поему, 

присвячену початку визволення українських земель від 

фашистських загарбників (вона стала дипломною робо-

тою при закінченні консерваторії, 1943 р.). У творчому 

плані вельми успішним став 1944 рік. Тоді було написа-

но хори а сареllа – згаданий «Сон» на слова М. Риль-
ського (1944) та «Гопак» на слова Т. Шевченка (1944), 
сповнену любові до України «Колискову» для сопрано з 

фортепіано на слова М. Рильського (1944) та романс 

«Хотіла б я піснею стати» на слова Лесі Українки для 

драматичного сопрано з фортепіано (1944). Цикл творів 

патріотичного спрямування воєнних років композитор за-

вершив піснею «Схилились Карпати над ними…» на сло-

ва П. Воронька (1973) для баритона з фортепіано, при-

свяченою прикордонникам, які перші зустріли фашистську 

навалу й полягли смертю хоробрих.
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У 1942 році студента 4-го курсу Ташкентської 

консерваторії А. Коломійця було прийнято до Спілки 

композиторів СРСР, зважаючи на його творчі здобутки.

Позитивну роль у розширенні діапазону компо-
зиторської творчості Анатолія Коломійця зіграла його 

зустріч і особисте знайомство з відомим бандуристом 

Володимиром Андрійовичем Кабачком, який восени 

1943 року, повернувшись із заслання, прибув до Ташкен-

та. В. Кабачок був добре знаним як керівник Полтавської

капели бандуристів. Л. Ревуцький допоміг йому влаштува-

тися керівником жіночого ансамблю Середньоазіатського 

військового округу. Зрозуміло, що українського репер-

туару в нього не було. Пошуки такого в Ташкенті нічого 

не дали. За порадою Левка Миколайовича А. Коломієць 

написав декілька обробок українських народних пісень. 

У присутності Л. Ревуцького, В. Кабачка, П. Сука (у май-

бутньому директора Київського музичного училища)
Анатолій Панасович, знаючи напам’ять багато текстів і 

мелодій українських народних пісень, сів за рояль і тут 

же гармонізував пісні «Очеретом качки гнала» та «Ой 

чого ти, дубе». В. Кабачок їх виконував на концертах як 

з ансамблем, так і соло. Тож природно, що в молодого 

композитора виникло бажання написати окремий твір 

для сольного виконання на бандурі. Це була «Фантазія 

на теми українських народних пісень». У статті «Взяв би 

я бандуру»
69

Анатолій Панасович згадує: «Володимир 

Андрійович ознайомився з нею, висловив зауваження, 

що це “твір для майбутнього”, бо на той час не було 

фахівців, які могли б виконати цю п’єсу, та й сама

бандура як сольний інструмент була ще технічно невдо-

сконаленою. Через нестачу відповідного педагогічного 

                                                           
69 Див.: Бандуристе, орле сизий / упоряд. С. Баштан, Л. Івахненко. – Київ, 1975.
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матеріалу, за наполяганням В. А. Кабачка, постало пи-

тання про написання творів для бандури для різних 

курсів музичних закладів. У результаті цього протягом 

кількох років я створив чимало цікавих п’єс. (Усього 

більше 30-ти.) Серед них бандуристи-виконавці, 

музикознавці відзначають “Варіації на тему словацької 

народної пісні” (1958), які у виконанні визначного банду-

риста С. В. Баштана прозвучали у 20 країнах світу,

а концертант на І Міжнародному фестивалі інстру-
ментальної музики в м. Москві одержав І премію і зван-

ня лауреата; “Українську сонату” в супроводі форте-
піано (1964) – перший твір великої форми, який є зраз-

ком такого жанру, 13 п’єс педагогічного репертуару 

для ДМШ та училищ, створених за принципом посту-

пового ускладнення техніки (1966), “Народну бала-

ду” (1974), Прелюдію та фугу a-moll для бандури со-

ло (1979), “Ноктюрн” та “Народну баладу” для дуету 

бандур (1984), інші п’єси».
Ще в Ташкенті після закінчення консерваторії 

А. Коломійцю пощастило працювати концертмейстером 

у Академічному драматичному театрі імені Івана Фран-

ка, брати участь у концертах для поранених бійців у 

шпиталях, курсантів військових училищ, на пунктах 

формування частин Червоної Армії – усі вони проходи-

ли з незмінним успіхом.

«У липні 1944 року разом з колективом театру я по-

вернувся на Україну, до Києва. Того ж року восени був 

прийнятий на роботу до Київського музичного училища, 

де працював як піаніст-ілюстратор, згодом викладач із 

читання хорових партитур. Паралельно в Київській 

консерваторії погодинно проводив заняття із читання 

симфонічних партитур і хорової аранжування».
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Одночасно молодого композитора не полишало ба-

жання вчитися, поглиблювати свої знання, поширювати 

ерудицію. Тож Анатолій Панасович щільно поєднує 

творчість композитора з педагогічною діяльністю 

(професією його батьків): у 1951–1956 роках – асистент, 

1956–1959 – викладач, старший викладач, з 1961 року –

доцент, з 1971 – професор кафедри композиції 

Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського. 

Лекції і заняття, що їх проводив Анатолій Панасович, 

викликали в студентів велику зацікавленість і повагу. Це 

підсумовувалося в крилатій фразі, яка ходила між ними: 

«Ми не знаємо, чого ж не знає Коломієць».

У своїх студентів А. Коломієць виховував високі ху-

дожньо-естетичні смаки, прищеплював їм інтерес до 

вивчення народної творчості, любов до рідної країни,

вітчизняної та сучасної музичної спадщини. Вибагливий 

до себе, наздвичайно працьовитий, він і від студентів 

вимагав глибоких, ґрунтовних знань музично-теоре-
тичних предметів. Серед багатьох його випускників –

відомі нині композитори О. Білаш, Є. Станкович, Л. Дич-
ко, І. Карабиць, М. Степаненко, В. Ільїн, О. Кива, О. Кос-
тін, О. Осадчий, І. Поклад, В. Тилик, В. Філіпенко, А. Бі-
лошицький, П. Петров-Омельчук, О. Яковчук та ін. Його 

лекції відвідували студенти з Болгарії, В’єтнаму, Кана-

ди, Ефіопії.

А. Коломієць, талановитий музикант і педагог, пода-

вав приклад високого професіоналізму в читанні парти-

тур і транспозиції нотного тексту (Л. Ревуцький особли-

во вимагав цього від своїх учнів). Олександр Іванович 

Білаш у своєму «Спогаді-роздумі», опублікованому в 

«Українській музичній газеті» (№ 4 за 1993 р.), писав: 

«Низько кланяюся дорогим педагогам і тим, що й
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сьогодні живуть, і тим, що давно пішли від нас за те, що 

вчили уму-розуму… Радий бачити в доброму здоров’ї 

Анатолія Панасовича Коломійця [перед цим він тяжко 

хворів. – Віт. К.] – визнаного аса по читці партитур і 

всіляких клавірів».

У цих двох іпостасях – композитора і педагога –

А. Коломієць активно включається в розбудову укра-
їнської музичної культури в повоєнні роки.

У 1956 році відбувся публічний захист дисертації 

А. Коломійця на здобуття вченого ступеня кандидата 

мистецтвознавства, який успішно пройшов 8 липня. 

У великій залі Консерваторії прозвучали його «Варіації 

на українську народну тему» у виконанні Симфонічного 

оркестру Українського Радіо. За пультом стояв видат-

ний диригент Костянтин Симеонов. Цього самого дня 

розглядалася теоретична частина дисертації «Най-
важливіші епізоди в новій редакції опери “Тарас Буль-

ба” М. Лисенка». Відзначався глибокий аналіз автором 

обраної теми.

У потоці подій і фактів музичного життя 50-х років 

минулого століття слід виокремити завершення 

1954 року композиторами Л. Ревуцьким і Б. Ля-
тошинським та поетом М. Рильським нової редакції 

опери «Тарас Бульба» М. Лисенка. 29 березня 1955 ро-
ку відбулася її прем’єра в Академічному театрі опери і

балету УРСР ім. Т. Шевченка. Постановку здійснили 

диригент О. Климов, режисер В. Скляренко, хормейстер 

В. Колесник, художник А. Петрицький. Виконавці голов-

них партій: Тарас – О. Кривченя, Настя – Л. Руденко, 

Остап – Д. Гнатюк, Марильця – Є. Чавдар, Андрій –

В. Козерацький. Музична громадськість, преса зустріли 

її з великим піднесенням, дали високу оцінку.
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Крім великого значення самого факту появи цього 

шедевра української оперної класики в діючому 

репертуарі музичного театру, не менш важливим було й 

те, що він послужив імпульсом до написання 

українськими композиторами нових оперних творів,

а також завершення тих, що з різних причин залишали-

ся незакінченими та були варті доопрацювання.

Так, учень Л. Ревуцького В. Кирейко 1957 року пред-
ставляє свою першу оперу – «Лісова пісня» (лібрето 

власне за драмою-феєрією Лесі Українки), інший 

учень – Г. Майборода – 1960 року закінчує «Арсенал» 

(лібрето О. Левади та А. Малишка). А. Коломієць у 

1962–1963 роках редагує дитячі опери К. Стеценка 

«Івасик-Телесик», «Лисичка, котик і півник», у 1966–

1967-му – Концерт для фортепіано з оркестром В. Ко-
сенка (разом з Л. Ревуцьким і Г. Майбородою).

Слід зазначити, що праця Анатолія Панасовича 

над названими творами одержала визнання й високу 

оцінку музичної громадськості, переросла в цілий 

напрям його наукової творчої діяльності. Велика му-

зична ерудиція, бездоганний смак, відчуття на-
ціонального й художнього стилю поставила його в ко-

ло тих фахівців, які взяли на себе виняткову відпо-
відальність щодо підготовки видання академічних 

зібрань творів М. Лисенка, К. Стеценка, В. Косенка, 

М. Вериківського, Л. Ревуцького, Г. Верьовки. З при-
воду цієї роботи Л. Ревуцький в одному листі до 

А. Коломійця писав: «Ви опрацювали одну сонату Ко-

сенка (фортепіанну), а другу – чи вже закінчили, чи 

закінчуєте... Це величезна робота по обсягу, і викона-

ти її більш підходящої людини в Україні немає. Я в 

цьому впевнений…».
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Враховуючи складність саме в дописанні редагова-

них творів, музикознавець М. Гордійчук говорив біогра-

фу А. Коломійця Л. Івахненко щодо дитячої опери «Іва-

сик-Телесик»: «Це настільки філігранна, високомай-
стерна праця, що знаючи досконало музику автора, я не 

міг знайти ту межу, де кінчається К. Стеценко і почина-

ється А. Коломієць».
Прем’єра опери «Івасик-Телесик» відбулася 

3 травня 1987 року в Державному дитячому музичному 

театрі (м. Київ).
У ці роки А. Коломієць продовжує багато працю-

вати в царині вокально-хорової музики. Пише хори 

a cappella – «Моя любов» (1966) і «Легенда» (1970) 
на слова В. Сосюри, «Дударики» на слова П. Воронь-
ка (1977), «Прославний хор» на слова П. Тичини до 

річниці від дня народження М. Гоголя (1984); хори із су-

проводом – «Край наш молодіє» на слова О. Ющен-
ка (1957), «Юність Вітчизни» на слова О. Новиць-
кого (1958), Кантату пам’яті І. Котляревського «Іванів 

гай» (співавтор В. Кирейко) на слова М. Риль-
ського (1969).

Композиції створені для різних складів – жіночого, 

чоловічого, мішаного та дитячого. Пройняті справжньою 

українською пісенністю, яскравим національним коло-

ритом, вони відзначаються високим рівнем художньої 

досконалості, довершеності техніки композиторського 

письма. Їх можна віднести до кращих зразків сучасної 

української хорової музики. Слідуючи традиціям 

композиторів-класиків, А. Коломієць плідно працював 

над обробками українських народних пісень. Це низка 

творів для хору – «Іванчику-білоданчику» (1957), «Тихо, 

тихо Дунай воду несе» (1958), «Як посію овес» (1960), 
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«Дитяча колискова» (1960), «Як пішов я з Дебречи-

на» (1968), «Ой піду я на гору» (1969), «Ой місяцю-
місяченьку» (1969), «Цвіте терен» (1974), «Люлька моя 

череп’яна» (1976), «Жалі мої, жалі» (1985). За словами 

видатного хормейстера П. Муравського, вони є свід-
ченням «високого професіоналізму та глибокого про-

никнення в народну пісенність, що піднесли цей жанр 

на новий, якісно вищий мистецький щабель».

Композитор залишив по собі ряд симфонічних, му-

зично-сценічних, камерно-інструментальних творів, зок-

рема для фортепіано, скрипки, віолончелі, фагота. Яс-
кравим національним колоритом, непідробною на-
родністю, високим професіоналізмом відзначаються 

фортепіанні п’ятичастинна «Українська танцювальна 

сюїта» (1948), «Шість епізодів-картин» (1961), «Педа-
гогічні п’єси для фортепіано» (для 1, 2, 5, 6, 7 класів 

ДМШ, 1967 р.), «Українська соната для скрипки і 

фортепіано» (1992). Багатство мелодій, відчуття танцю-

вальних форм і їх розмаїтість характеризують його ди-

тячий балет «Улянка», написаний на лібрето Н. Ско-
рульської за повістю О. Донченка «Лісничиха» (1959), 
поставлений учасниками хореографічної студії Ки-
ївського палацу піонерів (Симфонічний оркестр 

Українського Радіо). Балет було показано 17 червня 

1962 року у великій залі Київської консерваторії 

ім. П. І. Чайковського. Виставу транслювали по телеба-

ченню в Україні й у Москві. Газета «Радянська культу-

ра» від 28 червня 1962 року наводить враження 

композиторів К. Данькевича й Л. Ревуцького, які назва-

ли музику балету «Улянка» поетичною, цінною за її 

народність, мелодійність, чарівну безпосередність,
а твір у цілому – творчим успіхом композитора.
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Серед пісень, романсів, вокальних ансамблів, 

створених митцем, – «Прохання» («Колискова») для 

сопрано в супроводі фортепіано (1948) і «Гей тополі 

мої» для жіночого дуету (1949) на слова В. Сосюри, лі-

ричний солоспів «Ой не зникли золотії терни» на слова 

Лесі Українки (1971), чарівні жіночі дуети «В чистім по-
лі» (1956) та «Вечірня пісня» (1959) на слова А. Пашка,
низка романсів, передусім вокальний триптих «Ка-

тинський ліс» на слова й з мелодією Я. Павлюк (1994) 
для сопрано в супроводі фортепіано, а також її цикл із 

10 солоспівів і вокальних ансамблів (1971–1994). 
У ряді випадків талановита поетеса виступала і як ав-

торка мелодій. Плідна творча співдружність Анатолія 

Коломійця і Ярослави Павлюк тривала упродовж

1971–1997 років і стала яскравою сторінкою в їхній

співтворчості.

Залюблений у музику свого учителя, А. Коломієць 

скомпонував розгорнуті, віртуозні фортепіанні п’єси –

«Концертна фантазія» на теми з опери «Тарас Бульба»

М. Лисенка та перекладення для двох фортепіано увер-

тюри Л. Ревуцького до цієї опери (1951); витончені міні-

атюри – фортепіанні транскрипції вокальних номерів із 

циклу обробок народних дитячих пісень «Сонечко»

Л. Ревуцького (1969).
Анатолій Панасович у своїх спогадах писав:

«У 1950-ті роки я почав вести записи мудрих зауважень 

мого педагога [Л. Ревуцького. – Віт. К.] про музику, 

композиторів, творчий процес, окремі методичні

рекомендації тощо. Тепер, гортаючи сторінки зошита,

я знову і знову дивуюся широченній ерудиції Левка Ми-

колайовича, його відточеній логіці, оригінальності і, як 

мені тоді здавалося, парадоксальності мислення, 

IM
FE

IM
FE

єю

IM
FE

єю

IM
FE

ортепіа

IM
FE

ортепіано, а також її цикл 

IM
FE

но, а також її цикл 

IM
FEлоспівів і вокальних ансамблів

IM
FEлоспівів і вокальних ансамблів

IM
FEряді випадків талановита 

IM
FEряді випадків талановита поетеса виступала і як а

IM
FEпоетеса виступала і як а

IM
FEторка мелодій. Плідна творча співдружність Анатолія 

IM
FEторка мелодій. Плідна творча співдружність Анатолія 

IM
FEКоломійця і Ярослави Павлюк тривала 

IM
FEКоломійця і Ярослави Павлюк тривала 

IM
FE

стала

IM
FE

стала яскравою сторінкою в їх

IM
FE

яскравою сторінкою в їх

IM
FE

Залюблений у 

IM
FE

Залюблений у музику

IM
FE

музику свого учителя

IM
FE

свого учителя

IM
FE

скомпонував IM
FE

скомпонував розгорнуIM
FE

розгорнуті, віртуозні фортепіанні п’єсиIM
FE

ті, віртуозні фортепіанні п’єсиIM
FE

Концертна фантазіяIM
FE

Концертна фантазія»IM
FE

» на теми з опери IM
FE

на теми з опери IM
FE

Лисенка та перекладIM
FE

Лисенка та перекладIM
FE

IM
FE

Ревуцького IM
FE

Ревуцького IM
FE

www.etnolog.org.ua



Віталій Коломієць
А. Коломієць – продовжувач педагогічних засад Л. Ревуцького 

129

образній яскравості фраз і окремих слів». Нині ці нотат-

ки Анатолія Панасовича під назвою «Пам’ятні записки. 

Розмови з Вчителем» – у руках читачів. Понад 55 років 

тривала багатогранна творча діяльність А. Коломійця, 

талант якого в рівній мірі виявлявся і в композиції, і в 

педагогіці, і в праці дослідника-вченого, і у фортепіан-

ному виконавстві. І все це – на ґрунті надзвичайної еру-

диції, дивовижної здатності осягнення глибини, а то й 

таємничої сутності музичного мистецтва.

В українську музику А. Коломієць увійшов як компо-

зитор характерного, самобутнього стилю, що форму-
вався під впливом кращих прогресивних надбань укра-
їнської і світової класичної музики, передусім творчості 

М. Лисенка та Л. Ревуцького. Не впадаючи в пере-
більшення, скажемо і про те, що саме з творчою 

діяльністю А. Коломійця пов’язане одне з виразних 

продовжень розвитку стилю Л. Ревуцького в сучасній 

українській музиці, ніжну синівську любов до якого 

А. Коломієць зберігав упродовж усього життя.

Виразною особливістю самобутнього стилю твор-
чості А. Коломійця є глибоке проникнення в сутність

мудрої духовності, закладеної в товщі народних дже-

рел. Він володів рідкісною здатністю тонкого відчуття 

«душі» народної музики, умінням яскраво відтворити її 

характерні риси в музичних образах своїх оригінальних 

творів навіть тоді, коли йшлося про твори, позначені уз-

бецьким, словацьким чи польським колоритом.

Анатолій Панасович писав: «Тим, що я одержав 

ґрунтовні знання і став композитором, передусім завдя-

чую моєму вчителю, вихователю, наставнику в житті і 

творчості – Левку Миколайовичу, який був для мене 

всім, чим може бути найкращим людина людині».
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Музична спадщина А. Коломійця нараховує близько 

250 творів різних видів і жанрів. Причому пошук прино-

сить нові й нові знахідки. Митець розвивав свою музич-

ну діяльність у всіх напрямах, що були властиві і його 

вчителю – Л. Ревуцькому.

Пам’ять видатного українського композитора і му-
зичного педагога, заслуженого діяча мистецтв України, 

професора Національної музичної академії України іме-

ні П. І. Чайковського гідно увічнена Постановою Уряду 

України. З ініціативи земляків та музичної громадськості 

в Києві, Полтаві, селі Великі Сорочинці, де жив і працю-

вав А. Коломієць, відкрито меморіальні дошки, у селі 

Савинці, де він народився, його іменем названо вули-

цю, а Миргородській дитячій музичній школі присвоєно 

ім’я А. Коломійця.
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Л. Ревуцький. 1929 р. Л. Ревуцький із сином
Євгеном. 1940 р. 

Лев Миколайович і Софія Андріївна Ревуцькі із сином Євгеном
(повернення в рідну домівку після звільнення Києва).

Травень 1944 р.
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Кафедра композиції Київської консерваторії.Сидять зліва направо:
М. Дремлюга, К. Данькевич, А. Штогаренко, Г. Таранов, 
Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, А. Коломієць. 1957 р.

Л. Ревуцький з учнями В. Кирейком і А. Коломійцем. 1946 р.
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Лідія Михайлівна Коломієць. 
1920-ті рр.

Опанас Дмитрович Коломієць. 
1920-ті рр.

Брати Коломійці –
Всеволод і Анатолій

(с. Великі Сорочинці).
Лютий 1941 р.

Сторінка рукопису
А. Коломійця
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Брати Коломійці – Анатолій, Євген, Всеволод. 1946 р.

Брати Коломійці – Анатолій, Євген, Всеволод. 1970 р.
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Всеволод Коломієць
із дружиною Ларисою Обовською та сином Віталієм.

1997 р.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Анатолій Коломієць. Пам’ятні записки 

136

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

АГРАНОВСЬКИЙ Валерій Абрамович (1929–2000) – росій-
ський журналіст, літературний критик, драматург – 106. 

АЛЕКСАНДРОВ Олександр Олександрович (1927–2004) –
український і російський піаніст, педагог, 1961–1967 і 1971–1978 –
професор Київської консерваторії, зав. кафедри, виконавець дру-
гої редакції Концерту F-dur Л. Ревуцького – 91, 92. 

АЛЬФАНО Франко (1876–1954) – італійський композитор – 56. 
АЛЯБ’ЄВ Олександр Олександрович (1787–1851) – російсь-

кий композитор, автор популярних романсів – 17. 
АМОСОВ Микола Михайлович (1913–2002) – видатний укра-

їнський хірург, доктор медичних наук, академік НАН України – 114. 
АНТОНОВ Олег Костянтинович (1906–1984) – видатний укра-

їнський авіаконструктор, академік АН СРСР – 115. 
АПУХТІН Олексій Миколайович (1840–1893) – російський по-

ет, на вірші якого було написано ряд романсів – 73. 
АРЕНСЬКИЙ Антон Степанович (1861–1906) – російський ком-

позитор, піаніст, диригент, педагог – 21, 37, 39, 42, 48, 70, 73.

БАЛАКИРЕВ Мілій Олексійович (1837–1910) – російський ком-
позитор, піаніст, диригент, член мистецької групи «Могуча кучка» –
29, 39, 49, 68, 73. 

БАРЦИЦЬКИЙ Адам-Йоганн (?–1843) – піаніст, диригент, ком-
позитор-аматор (польського походження) – 108. 

БАХ Йоганн Себастьян (1685–1750) – німецький компози-
тор, органіст-віртуоз, диригент, педагог, визнаний Майстер полі-
фонічного стилю – 34, 40, 53, 58, 70, 71, 83, 106. 

БАШТАН Сергій Васильович (нар. 1927) – український банду-
рист, педагог, композитор, народний артист України, лауреат кон-
курсу виконавців на І Всесвітньому фестивалі молоді та студентів 
(Москва), професор Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського – 121–122. 

БЕЛЗА (Белза-Дорощук) Ігор Федорович (1904–1994) – укра-
їнський та російський музикознавець, композитор, культуролог, 
1925–1941 викладав у Київській консерваторії, з 1942 –
у Московській – 99. 

БЕРЛІОЗ Гектор (1803–1869) – французький композитор, 
диригент, музичний письменник – 81, 107. 

БЕТХОВЕН Людвіг ван (1770–1827) – німецький і австрійсь-
кий композитор, піаніст і диригент, яскравий представник Віден-
ського класицизму – 35, 45, 49, 55, 56, 68, 79, 98, 113. 
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БІЗЕ Жорж (1838–1875) – французький композитор, працю-
вав переважно в оперному жанрі – 20. 

БІЛАШ Олександр Іванович (1931–2003) – український ком-
позитор і музично-громадський діяч, найбільш плідно працював 
у пісенному жанрі – 123. 

БІЛОШИЦЬКИЙ Анатолій Васильович (1950–1994) – україн-
ський композитор, баяніст, диригент, педагог, лауреат республі-
канських конкурсів на кращі твори – 123. 

БЛУМЕНФЕЛЬД Фелікс Михайлович (1863–1931) – піаніст, ди-
ригент, композитор, педагог, музичний діяч, професор Петроград-
ської консерваторії, потім Вищого музично-драматичного інституту 
імені М. Лисенка (Київ), пізніше Київської консерваторії – 117. 

БОРОДІН Олександр Порфирович (1833–1887) – російський 
композитор і вчений-хімік, член мистецької групи «Могуча куч-
ка» – 20, 49, 53, 100. 

БРАМС Йоханес (1833–1897) – німецький композитор, піа-
ніст – 48. 

БУНІН Іван Олексійович (1870–1953) – російський письмен-
ник, лауреат Нобелівської премії – 105. 

БУСЛЕР Людвіг (1838–1901) – німецький теоретик і дири-
гент, з 1879 викладав у Консерваторії Штерна (Берлін) – 77. 

ВАГНЕР Вільгельм Ріхард (1813–1883) – німецький компо-
зитор, диригент, реформатор опери – 47, 50, 78, 92, 113. 

ВАЖЕНІН Олександр Сергійович (?–1953) – викладач фор-
тепіано в Полтавському музичному училищі – 106, 117. 

ВАРЛАМОВ Олександр Григорович (1801–1841) – російський 
композитор, співак, диригент, автор популярних романсів – 17. 

ВАСИЛЬЄВ (Васильєв-Святошенко) Матвій Тимофійо-
вич (1863–1961) – російський та український театральний ком-
позитор-аматор, диригент, хормейстер – 108.

ВЕБЕР фон Карл Марія (1786–1826) – німецький компози-
тор, диригент і піаніст, основоположник німецької романтичної 
опери – 77. 

ВЕРИКІВСЬКИЙ Михайло Іванович (1896–1962) – український 
композитор, диригент, педагог, громадський діяч, з 1923 – викла-
дач Вищого музично-драматичного інституту імені М. Лисенка (Ки-
їв), з 1946 – професор Київської консерваторії імені П. І. Чай-
ковського, член Спілки композиторів України – 100, 125. 

ВЕРСТОВСЬКИЙ Олексій Миколайович (1799–1862) – росій-
ський композитор і театральний діяч – 17. 
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ВЕРЬОВКА Григорій Гурійович (1895–1964) – український 
композитор, музично-громадський діяч, педагог, засновник 
знаменитого Державного українського народного хору, який 
нині носить його ім’я, професор Київської консерваторії імені 
П. І. Чайковського, член Спілки композиторів України – 125. 

ВОРОНЬКО Платон Микитович (1913–1988) – український 
поет, лауреат Сталінської премії, Державної премії УРСР імені 
Тараса Шевченка – 120, 126. 

ГАЙДН Франц Йозеф (1732–1809) – австрійський композитор-
симфоніст, один із засновників Віденського класицизму – 79. 

ГАРТМАН Віктор Олександрович (1834–1873) – російський 
художник – 96. 

ГЕТЕ Йоганн Вольфганг (1749–1832) – німецький поет і мис-
литель – 104. 

ГЛАЗУНОВ Олександр Костянтинович (1865–1936) – росій-
ський композитор, диригент, педагог, професор Санкт-Петер-
бурзької консерваторії – 20, 32, 39, 71, 79, 85, 89, 112.

ГЛИНКА (Глінка) Михайло Іванович (1804–1857) – російсь-
кий композитор-класик – 17, 20, 24, 35, 49, 73. 

ГЛІЄР Рейнгольд Моріцович (1875–1956) – російський і укра-
їнський композитор, диригент, педагог, перший ректор Київської 
консерваторії, педагог з композиції Л. Ревуцького та Б. Ля-
тошинського – 7, 70, 90, 98.

ГМИРЯ Борис Романович (1903–1969) – український опер-
ний і камерний співак (бас), народний артист СРСР – 69. 

ГНАТЮК Дмитро Михайлович (нар. 1925) – український 
оперний співак (баритон) і режисер, народний артист СРСР, Ге-
рой Праці, лауреат Державної премії СРСР, Державної премії 
УРСР імені Тараса Шевченка, Державної премії Грузії 
ім. З. Паліашвілі – 124. 

ГОГОЛЬ Микола Васильович (1809–1852) – український і 
російський письменник – 126. 

ГОДАР Бенджамен Луї Поль (1849–1895) – скрипаль, фран-
цузький композитор доби Романтизму – 116. 

ГОЛИНСЬКА Ольга Арсеніївна (нар. 1958) – музикознавець, 
редактор, член Національної спілки композиторів України – 12. 

ГОРДІЙЧУК Микола Максимович (1919–1995) – учений-
музикознавець, доктор мистецтвознавства, лауреат Премії імені 
М. В. Лисенка, дослідник української симфонічної музики, науко-
вець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України – 23, 126. 
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ГОРЄЛОВ (Горілий, Горілов) Олександр Леонтійо-
вич (1863 – після 1932) – російський і український диригент, ком-
позитор, музично-громадський діяч – 108. 

ГОФМАН Йозеф (1876–1957) – польський піаніст, педагог і 
композитор – 63, 75, 77. 

ГРЕЧАНІНОВ Олександр Тихонович (1864–1956) – російсь-
кий композитор – 73. 

ГРІГ Едвард Хагеруп (1843–1907) – норвезький композитор, 
піаніст, диригент, музичний діяч – 46, 113–114. 

ГУНО Шарль Франсуа (1818–1893) – французький компози-
тор, органіст – 75. 

ГУРІЛЬОВ Олександр Львович (1803–1858) – російський 
композитор, скрипаль, піаніст, педагог, автор популярних ро-
мансів – 17. 

ДАНЬКЕВИЧ Костянтин Федорович (1905–1984) – українсь-
кий композитор, піаніст, диригент, педагог, музично-громадський 
діяч, народний артист СРСР, лауреат І Всеукраїнського конкурсу 
піаністів, Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка, про-
фесор Київської консерваторії імені П. І. Чайковського – 127. 

ДАРГОМИЖСЬКИЙ Олександр Сергійович (1813–1869) –
російський композитор, реформатор російської опери – 109. 

ДВОРЖАК Антонін (1841–1904) – чеський композитор – 64. 
ДЕБЮССІ Клод Ашіль (1862–1918) – французький композитор-

імпресіоніст – 53, 112. 
ДИЧКО Леся (Людмила) Василівна (нар. 1939) – українська 

композиторка, педагог, музично-громадський діяч, народна артист-
ка України, лауреатка республіканських і всесоюзних конкурсів, 
Української республіканської комсомольської премії ім. М. Ос-
тровського, Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка, Мис-
тецької премії «Київ» (імені Артемія Веделя), професор Націо-
нальної музичної академії України імені П. І. Чайковського – 123. 

ДМИТРІЄВ Анатолій Никодимович (1908–1978) – російський 
музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор Ленін-
градської консерваторії – 88. 

ДОВЖЕНКО Олександр Петрович (1894–1956) – українсь-
кий письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового 
кінематографу – 114. 

ДОЛУХАНЯН Олександр Павлович (1910–1968) – вірменсь-
кий композитор, піаніст – 76. 

ДОНЧЕНКО Олесь (Олександр) Васильович (1902–1954) –
український поет, прозаїк, казкар – 127. 
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ДРАЙЗЕР (дів. Річардсон) Елен – друга дружина Т. Драй-
зера – 110. 

ДРАЙЗЕР Теодор (1871–1945) – американський письмен-
ник – 110. 

ДРАНИШНИКОВ Володимир Олександрович (1893–1939) –
російський та український оперний диригент, 1918 працював у 
Маріїнському театрі (Петроград), 1936–1939 – головний дири-
гент і художній керівник Академічного театру опери та балету 
УРСР (Київ) – 23, 99. 

ДРЕМЛЮГА Микола Васильович (1917–1998) – український 
композитор, педагог, музично-громадський діяч, член Націо-
нальної спілки композиторів України – 117. 

ДЮТШ Оттон (Отто) Іванович (1823–1863) – композитор, 
диригент, органіст і педагог датського походження, з 1847 жив і 
працював у Росії – 76. 

ЕДІСОН Томас Алва (1847–1931) – американський винахід-
ник у галузі електротехніки – 115. 

ЕЙЗЕНШТЕЙН Сергій Михайлович (1898–1948) – російський 
режисер театру та кіно, сценарист – 111. 

ЄДЛІЧКА Алоїз В’ячеславович (1821–1894) – чеський піа-
ніст, педагог, композитор, диригент, фольклорист, з 1848 жив в 
Україні – 108. 

ЄЛИЗАРОВ Марк Тимофійович (1863–1919) – 110. 

ЗАГОРЦЕВ Володимир Миколайович (1944–2010) – україн-
ський композитор, учень класу Б. Лятошинського – 95. 

ІВАХНЕНКО Лідія Яківна (нар. 1929) – музикознавець, до-
слідниця творчості А. Коломійця та діячів культури Полтавського 
краю – 12, 121, 126. 

ІЛЬЇН Вадим Григорович (нар. 1942) – український компози-
тор, піаніст, саксофоніст, аранжувальник, заслужений діяч мис-
тецтв УРСР, лауреат республіканських і всесоюзних конкурсів 
на найкращий твір, зокрема пісень і мюзиклів, з 1991 проживає 
за кордоном – 123. 
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КАБАЧОК Володимир Андрійович (1892–1957) – бандурист-
віртуоз, співак, музично-громадський діяч, педагог, організатор 
першої Полтавської капели бандуристів – 121–122. 

КАЛИННИКОВ Василь Сергійович (1866–1901) – російський 
композитор – 67. 

КАПЛЕ Андре (1878–1925) – французький композитор і ди-
ригент – 110. 

КАРАБИЦЬ Іван Федорович (1945–2002) – український ком-
позитор, музично-громадський діяч, народний артист України, 
лауреат Української республіканської комсомольської премії 
ім. М. Островського, премії Ленінського комсомолу, професор 
Національної музичної академії України імені П. І. Чай-
ковського – 123. 

КАРУЗО Енріко (1873–1921) – відомий американський співак 
(тенор) – 111. 

КАТАЄВ Валентин Петрович (1897–1986) – радянський
письменник, драматург, сценарист, поет – 105. 

КИВА Олег Пилипович (1947–2007) – український компози-
тор, народний артист України, лауреат Української республікан-
ської комсомольської премії ім. М. Островського, Премії імені 
М. В. Лисенка, Мистецької премії «Київ» (імені Артемія Веде-
ля) – 123. 

КИРЕЙКО Віталій Дмитрович (нар. 1926) – український ком-
позитор, лауреат Премії імені М. В. Лисенка, учень з композиції 
Л. Ревуцького – 86, 125–126. 

КЛИМОВ Олександр Гнатович (1898–1974) – український і ро-
сійський оперний диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР – 124. 

КОЗЕРАЦЬКИЙ Василь Феодосійович (1906–1982) – україн-
ський оперний співак (тенор), народний артист УРСР – 124. 

КОЛЕСНИК Володимир Андрійович (1928–1997) – українсь-
кий хоровий диригент, музично-громадський діяч, заслужений 
діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України імені 
Тараса Шевченка – 124. 

КОЛОМІЄЦЬ Анатолій Панасович (1918–1997) – український 
композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР, професор Київсь-
кої консерваторії, учень з композиції Л. Ревуцького – 7–15, 32,
33, 69, 89, 92, 116–118, 120–126, 128–130. 

КОЛОМІЄЦЬ Віталій Всеволодович (нар. 1966) – українсь-
кий філолог; племінник А. Коломійця – 14, 116. 

КОЛОМІЄЦЬ Всеволод Панасович (1927–2015) – українсь-
кий журналіст, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв 
України; брат А. Коломійця – 12, 14. 
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КОЛОМІЄЦЬ Лідія Михайлівна (1893–1976) – шкільна вчи-
телька; мати А. Коломійця – 117. 

КОЛОМІЄЦЬ Панас Дмитрович (1899–1933) – шкільний учи-
тель; батько А. Коломійця – 116. 

КОСЕНКО Віктор Степанович (1896–1938) – український ком-
позитор, піаніст, педагог, професор Київської консерваторії –51,
52, 53, 91–94, 99, 118, 125. 

КОСТІН Олександр Васильович (нар. 1939) – український 
композитор, народний артист України, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка, професор Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського – 123. 

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Іван Петрович (1769–1838) – український 
письменник – 126. 

КРЕЙСЛЕР Фріц (1875–1962) – австрійський композитор і 
скрипаль – 116. 

КРИВЧЕНЯ Олексій Пилипович (1910–1974) – український і 
російський оперний співак (бас), народний артист СРСР, лауре-
ат Сталінської премії – 124. 

КРОПИВНИЦЬКИЙ Марко Лукич (1840–1910) – український 
драматург, актор, режисер, співак, композитор-аматор, художник-
декоратор – 17. 

КУЗИК Валентина Володимирівна (нар. 1944) – музикозна-
вець, кандидат мистецтвознавства, лауреат Премії імені 
М. В. Лисенка, науковець Інституту мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України – 8, 10–
12, 14, 116. 

КУЗНЕЦОВ Юрій – мистецтвознавець, журналіст – 114. 
КУПЕРЕН Франсуа (1668–1733) – французький композитор, 

клавесиніст, органіст, творчість якого вважають вершиною фран-
цузького класицизму – 45. 

ЛЕВАДА (справж. Косак) Олександр Степанович (1909–
1995) – український письменник і сценарист, лауреат Державної 
премії УРСР імені Тараса Шевченка – 125. 

ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ (1452–1519) – італійський живопи-
сець, скульптор, архітектор, учений та інженер, представник до-
би Високого Відродження – 105. 

ЛЕОНОВ Леонід Максимович (1899–1994) – російський ра-
дянський письменник – 109. 

ЛЕОНТОВИЧ Микола Дмитрович (1877–1921) – український 
композитор, автор унікальних хорових мініатюр – обробок укра-
їнських народних пісень – 53. 
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ЛЕРМОНТОВ Михайло Юрійович (1814–1841) – російський 
поет – 42, 119–120. 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (справж. Лариса Петрівна Косач) (1871–
1913) – українська поетеса, письменниця, перекладач, культур-
ний діяч – 119–120, 128. 

ЛИСЕНКО Микола Віталійович (1842–1912) – український 
композитор-класик, піаніст, хоровий диригент, фольклорист, пе-
дагог, музично-громадський діяч – 20, 22–23, 32–36, 38, 40, 42,
46, 55, 69, 70, 71, 73, 85, 108, 124–125.

ЛІСТ Ференц (1811–1886) – угорський композитор, піаніст, 
диригент, педагог, музичний критик, музично-громадський діяч –
39, 41, 49, 63, 74, 87, 92, 94, 97, 99, 100, 107, 109, 125, 129–130. 

ЛЮБОМИРСЬКИЙ Григорій Львович (1865–1937) – україн-
ський музикознавець, композитор, педагог – 54. 

ЛЯДОВ Анатолій Костянтинович (1855–1914) – російський 
композитор, диригент, педагог – 71, 117. 

ЛЯПУНОВ Сергій Михайлович (1859–1924) – російський 
композитор, піаніст, диригент – 71. 

ЛЯТОШИНСЬКИЙ Борис Миколайович (1895–1968) – укра-
їнський композитор, диригент, педагог, народний артист УРСР, 
лауреат Сталінських премій, Державної премії УРСР імені Тара-
са Шевченка – 23, 95, 99, 124. 

МАЙБОРОДА Георгій Іларіонович (1913–1992) – український 
композитор, диригент, культурно-громадський діяч, народний 
артист СРСР, лауреат Державної премії УРСР імені Тараса
Шевченка, Премії імені М. В. Лисенка, учень з композиції Л. Ре-
вуцького – 28, 93, 102, 125. 

МАЛИШКО Андрій Самійлович (1912–1970) – український 
поет, лауреат трьох Державних премій СРСР – 120, 125. 

МАРКС Карл (1818–1883) – німецький філософ, вчення яко-
го стало підґрунтям соціалістичного й комуністичного руху у сві-
ті – 104. 

МАСНЕ Жюль (1842–1912) – французький композитор – 38. 
МЕЙ Лев Олександрович (1822–1862) – російський поет і 

драматург – 107.
МЕЙЄРБЕР Джакомо (справж. Бер Якоб Лібман) (1791–

1864) – німецький композитор єврейського походження – 75. 
МЕКК фон Надія Філаретівна (дів. Фроловська) (1831–

1894) – удова залізничного магната, меценатка творчості 
П. Чайковського, М. Рубінштейна та К. Дебюссі – 26. 
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МЕНДЕЛЬСОН (Мендельсон-Бартольді) Фелікс (1809–
1847) – німецький композитор єврейського походження, піаніст, 
органіст, диригент, музично-громадський діяч, очільник «Лейп-
цизької школи» – 29, 55, 71, 75, 77. 

МЕТНЕР Микола Карлович (1880–1951) – російський компо-
зитор і піаніст, 1921 емігрував до Західної Європи – 38, 66, 78,
79, 83, 86. 

МІЧУРІН Іван Володимирович (1855–1935) – російський біо-
лог і селекціонер, автор багатьох сортів плодово-ягідних куль-
тур – 32. 

МОКРОУСОВ Борис Андрійович (1909–1968) – російський 
композитор-пісенник – 29. 

МОПАССАН Гі де (1850–1893) – французький письменник – 106. 
МОСІН Олександр Григорович (1871–1929) – оперний і ка-

мерний співак (лірико-драматичний тенор) – 108. 
МОЦАРТ Вольфганг Амадей (1756–1791) – австрійський 

композитор, представник віденської класичної школи – 27, 44,
46, 49, 77, 79, 88, 104, 112–113. 

МОШЕЛЕС Ігнац (1794–1870) – німецький піаніст, диригент, 
композитор, педагог – 77. 

МУРАВСЬКИЙ Павло Іванович (1914–2014) – український 
хоровий диригент, народний артист України, лауреат Державної 
премії УРСР імені Тараса Шевченка, професор Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського – 127. 

МУСОРГСЬКИЙ Модест Петрович (1839–1881) – російський 
композитор, член мистецької групи «Могуча кучка» – 23, 29, 38, 
53, 69, 96. 

МЯСКОВСЬКИЙ Микола Якович (1881–1950) – російський 
композитор, педагог, музично-громадський діяч, народний ар-
тист СРСР, професор Московської консерваторії – 107. 

НОВИЦЬКИЙ Олекса Миколайович (1914–1992) – україн-
ський поет, перекладач – 126. 

НУДЬГА Григорій Антонович (1913–1994) – український
письменник, фольклорист, літературознавець – 114. 

ОЛЕСЬ (справж. Кандиба) Олександр Іванович (1878–1944) –
український письменник, поет, драматург, представник симво-
лізму – 98. 

ОСАДЧИЙ Олександр Пилипович (нар. 1947) – український 
композитор, член Національної спілки композиторів України – 123. 
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ПАВЛОВ Іван Петрович (1849–1936) – російський фізіолог, 
академік, лауреат Нобелівської премії – 109. 

ПАВЛЮК Ярослава – українська поетеса, перекладач, член 
Національної спілки журналістів України – 128. 

ПАШКО Андрій Єфремович (1918–1991) – український поет-
пісняр – 128. 

ПЕРСЕЛЛ Генрі (1659–1695) – англійський композитор, ор-
ганіст – 53. 

ПЕТРИЦЬКИЙ Анатолій Галактіонович (1895–1964) – укра-
їнський живописець, театральний художник, народний художник 
СРСР, лауреат Сталінських премій – 124. 

ПЕТРОВ-ОМЕЛЬЧУК Петро Володимирович (нар. 1943) –
український композитор, культурно-громадський діяч, лауреат 
Міжнародного конкурсу композиторів ім. К. М. фон Вебера (Ні-
меччина) – 123. 

ПІФАГОР Самоський (бл. 580 до н. е. – бл. 500 до н. е.) –
давньогрецький математик і філософ – 110. 

ПОКЛАД Ігор Дмитрович (нар. 1941) – український компози-
тор, автор ряду популярних пісень, мюзиклів та музики до ви-
став і фільмів, лауреат Державної премії УРСР імені Тараса 
Шевченка – 123. 

ПРИСОВСЬКИЙ Василь Арефійович (1861–1917) – компо-
зитор, піаніст, капельмейстер – 100. 

ПРОКОФ’ЄВ Сергій Сергійович (1891–1953) – російський і 
радянський композитор, лауреат Сталінських премій – 74, 83, 93. 

ПУРГОЛЬД (в одруженні Римська-Корсакова) Надія Мико-
лаївна (1848–1919) – дружина композитора М. Римського-
Корсакова, композиторка, піаністка, музичний критик – 86. 

ПУЧЧІНІ Джакомо (1858–1924) – італійський оперний компо-
зитор, представник веризму – 56. 

ПУШКІН Олександр Сергійович (1799–1837) – російський 
поет, драматург та прозаїк – 119. 

РАКОВ Микола – український оперний співак (ліричний 
тенор) – 98. 

РАХМАНІНОВ Сергій Васильович (1873–1943) – російський 
композитор, піаніст, диригент – 20, 27, 28, 34, 37–39, 45, 49–51,
53, 54, 56, 63, 65, 66, 70–71, 79, 83, 85, 97, 98, 101, 107.

РЕВУЦЬКА Софія Андріївна (1891–1974) – дружина компо-
зитора Л. Ревуцького – 119. 
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РЕВУЦЬКИЙ Дмитро Миколайович (1881–1941) – українсь-
кий учений-культуролог, фольклорист, лисенкознавець, один із 
засновників українського музикознавства; брат Л. Ревуцького –
107, 108. 

РЕВУЦЬКИЙ Євген Львович (1919–2006) – український лікар-
терапевт, доктор наук, професор, лауреат Державної премії 
УРСР в галузі медицини – 101. 

РЕВУЦЬКИЙ Лев (Левко) Миколайович (1889–1977) – укра-
їнський композитор, піаніст, педагог, державний і культурно-
громадський діяч, народний артист СРСР, професор, академік, 
Герой Праці, лауреат Сталінської премії, Державної премії УРСР 
імені Тараса Шевченка – 7–13, 16, 18, 20–24, 28, 31, 32, 36–37,
40, 42, 45, 46, 49, 50, 55, 56–59, 62, 71–73, 80, 82, 84–89, 91–95,
97–102, 108–109, 116, 118–119, 121, 123–125, 127–129. 

РЕВУЦЬКИЙ Тарас Георгійович (нар. 1980) – медик, член 
волонтерської групи; правнук Л. Ревуцького – 108. 

РИЛЬСЬКИЙ Максим Тадейович (1895–1964) – український 
поет і громадський діяч, академік, лауреат Сталінських премій 
СРСР, Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка – 16, 42,
46, 57, 58, 70, 101, 120, 124, 126. 

РИМСЬКИЙ-КОРСАКОВ Микола Андрійович (1844–1908) –
російський композитор, диригент, музичний педагог, член ком-
позиторської групи «Могуча кучка», професор Санкт-
Петербурзької консерваторії – 21, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 41, 42,
46, 48–50, 54, 61, 64, 68, 73, 74, 78, 83, 85–87, 117. 

РУБІНШТЕЙН Антон Григорович (1829–1984) – російський
піаніст, композитор, диригент, засновник Російського музичного 
товариства – 23, 40, 61. 

РУДЕНКО Лариса Архипівна (1918–1981) – українська опер-
на співачка (мецо-сопрано), народна артистка СРСР, професор 
Київської консерваторії імені П. І. Чайковського – 124. 

РУССО Жан-Жак (1712–1778) – французький філософ-
просвітитель, один з енциклопедистів – 114. 

САДОВСЬКИЙ (справж. Тобілевич) Микола Карпо-
вич (1856–1933) – український актор, режисер, засновник пер-
шого стаціонарного українського театру; брат П. Сакса-
ганського – 17. 

САКСАГАНСЬКИЙ (справж. Тобілевич) Панас Карпо-
вич (1859–1940) – український актор і режисер, народний артист 
СРСР, Герой Праці – 17. 
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САЛТИКОВ-ЩЕДРІН Михайло Євграфович (1826–1889) –
російський письменник-сатирик – 113. 

СЄРОВ Олександр Миколайович (1820–1871) – російський 
композитор, фольклорист – 104. 

СИМЕОНОВ Костянтин Арсенович (1910–1987) – український і
російський оперний і симфонічний диригент, народний артист СРСР, 
лауреат Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка – 124. 

СКЛЯРЕНКО Володимир Михайлович (1907–1984) – україн-
ський режисер, народний артист УРСР, постановник ряду опер-
них вистав, у т. ч. українських авторів – 124. 

СКОРУЛЬСЬКА Наталія Михайлівна (1915–1982) – україн-
ська балерина, хореограф-постановник балетів, авторка балет-
них сценаріїв – 127. 

СКРЯБІН Олександр Михайлович (1872–1915) – російський 
композитор, піаніст – 29, 32, 41, 44, 48, 56, 78, 83, 98. 

СОБІНОВ Леонід Віталійович (1872–1934) – оперний співак 
(ліричний тенор), народний артист РРФСР – 82, 104. 

СОКОЛОВСЬКИЙ Микола Миколайович (1865–1921) – росій-
ський скрипаль, альтист, композитор та музичний теоретик,
з 1890 викладав у Московській консерваторії – 41.  

СОКОЛЬСКИЙ – соліст Київської опери – 108. 
СОЛОВЙОВ-СЄДОЙ (справж. Соловйов) Василь Павлович 

(1907–1979) – російський композитор-пісенник, народний артист 
СРСР, лауреат Ленінської премії, Герой Праці – 76. 

СОСЮРА Володимир Миколайович (1897–1965) – українсь-
кий поет, лауреат Сталінської премії, Державної премії УРСР 
імені Тараса Шевченка – 70, 119, 126, 128. 

СТАНІСЛАВСЬКИЙ (справж. Алексєєв) Костянтин Сергійо-
вич (1863–1938) – російський театральний режисер, педагог,
теоретик театру, народний артист СРСР – 66, 67, 104. 

СТАНКОВИЧ Євген Федорович (нар. 1942) – український 
композитор, народний артист України, професор Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського, академік На-
ціональної академії мистецтв України, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка, Мистецької премії «Київ» 
(імені Артемія Веделя), премії імені В. І. Вернадського, премії 
«Київська пектораль», Герой України – 123. 

СТЕПАНЕНКО Михайло Борисович (нар. 1942) – українсь-
кий композитор і музикознавець, кандидат мистецтвознавства, 
народний артист України, заслужений діяч мистецтв РФ, лауре-
ат Премії імені М. В. Лисенка, професор Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського – 123. 
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СТЕЦЕНКО Кирило Григорович (1882–1922) – український 
композитор, хоровий диригент, музично-громадський діяч, зас-
новник Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи Ле-
онтовича – 125–126. 

СТРАВИНСЬКИЙ Ігор Федорович (1882–1971) – російський і 
український композитор, диригент, з 1914 жив за кордоном – 78, 112. 

СТРОФІ – соліст Київської опери – 108. 
СУК Петро Андрійович (1910–1994) – український диригент-

хормейстер, педагог – 121. 

ТАЛЬБЕРГ Сигізмунд (1812–1871) – австрійський піаніст, 
композитор – 77. 

ТАНЄЄВ Сергій Іванович (1856–1915) – російський компози-
тор, педагог, піаніст, музично-громадський діяч – 40, 44, 48, 90. 

ТИЛИК Володимир Володимирович (1938–2009) – українсь-
кий композитор – 123. 

ТИЧИНА Павло Григорович (1891–1967) – український поет, 
державний і громадський діяч, академік АН УРСР, Герой Праці, 
лауреат Сталінської премії, Державної премії УРСР імені Тараса 
Шевченка – 126. 

ТОЛЬБА Веніамін Савелійович (1909–1984) – український 
диригент, педагог, оркеструвальник, народний артист УРСР – 91. 

ФІЛІПЕНКО Віталій Аркадійович (нар. 1939) – український 
композитор, народний артист України, професор Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського – 123. 

ФІЛЯНСЬКИЙ Микола Гаврилович (1873–1938) – українсь-
кий поет – 70. 

ФРАНКО Іван Якович (1856–1916) – український поет, уче-
ний, громадський діяч – 122. 

ХАЧАТУРЯН Арам Ілліч (1903–1978) – вірменський компо-
зитор, диригент, педагог, музично-громадський діяч, народний 
артист СРСР, академік, Герой Праці – 88. 

ХІНДЕМІТ (Гіндеміт) Пауль (1895–1963) – німецький компо-
зитор, диригент, музичний теоретик – 78. 

ХОМЕНКО Іван Євтихійович (1919–1968) – український по-
ет, член Спілки письменників України – 98. 

ЦВЕЙГ Стефан (1881–1942) – австрійський письменник – 106. 
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ЧАВДАР Єлизавета Іванівна (1925–1989) – українська опер-
на співачка, народна артистка СРСР, професор Київської консер-
ваторії імені П. І. Чайковського – 124. 

ЧАЙКОВСЬКИЙ Петро Ілліч (1840–1893) – російський ком-
позитор, диригент – 21–24, 26, 29, 31, 33–34, 36, 44–45, 49–50,
52–53, 58, 65, 67–68, 71–72, 74, 80, 93, 98, 102, 107, 112, 118,
123, 127, 130.

ЧЕХОВ Антон Павлович (1860–1904) – російський письмен-
ник, драматург – 70, 104. 

ШАПОРІН Юрій Олександрович (1887–1966) – російський 
композитор, педагог, народний артист СРСР, лауреат Сталінсь-
ких премій – 84. 

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович (1814–1861) – український 
поет, письменник, художник, громадський і політичний діяч – 69,
83, 88, 121, 124. 

ШЕНБЕРГ Арнольд (1874–1951) – австрійський композитор, 
диригент, педагог – 78. 

ШОПЕН Фридерик Францішек (1810–1849) – польський ком-
позитор, піаніст – 35, 39, 41, 50, 53, 55, 106, 107, 109. 

ШОСТАКОВИЧ Дмитро Дмитрович (1906 –1975) – російсь-
кий композитор, піаніст, педагог, народний артист СРСР, Герой 
Праці, лауреат Ленінської та Сталінських премій, Державної 
премії УРСР імені Тараса Шевченка – 45, 61, 87, 112. 

ШТОГАРЕНКО Андрій Якович (1902–1992) – український 
композитор, педагог, музично-громадський діяч, народний ар-
тист СРСР, Герой Праці, лауреат Сталінських премій, Державної 
премії УРСР імені Тараса Шевченка – 95. 

ШУБЕРТ Франц Петер (1797–1828) – австрійський компози-
тор, основоположник романтичної пісні-романсу – 55, 87, 94. 

ШУМАН Роберт Олександр (1810–1856) – німецький компо-
зитор, піаніст, музичний письменник – 37, 45, 55, 63, 71, 96. 

ЮЩЕНКО Олекса Якович (1917–2008) – український поет і 
журналіст – 126. 

ЯКОВЧУК Олександр Миколайович (нар. 1952) – український 
композитор, лауреат Української республіканської комсомоль-
ської премії ім. М. Островського, п’яти Всеукраїнських компози-
торських конкурсів, міжнародних конкурсів у Швейцарії, Бельгії, 
Німеччині, професор Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського – 123. 
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ЯРУСТОВСЬКИЙ Борис Михайлович (1911–1978) – російсь-
кий радянський музикознавець, доктор мистецтвознавства, про-
фесор Московської консерваторії імені П. І. Чайковського – 36.

ЯСЕНСЬКИЙ Бруно (справж. Зисман Віктор) (1901–1938) –
польський поет, письменник, співтворець польського футуриз-
му – 111. 
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