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Ðåêîìåíäîâàíî äî äðóêó Â÷åíîþ ðàäîþ ËÍÌÀ ³ì. Ì. Ëèñåíêà,
26. 06. 2007 ð., ïðîòîêîë ¹ 6
Ïðîïîíîâàíà êíèãà ïðèñâÿ÷åíà æèòòþ, òâîð÷îñò³ òà ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³
ìóçèêîçíàâöÿ, ï³àí³ñòà ³ êîìïîçèòîðà, îäíîãî ç ÷³ëüíèõ âèêëàäà÷³â ËÍÌÀ ³ì.
Ì. Ëèñåíêà òà îäíîãî ç çàñíîâíèê³â Òîâàðèñòâà êóëüòóðè ëüâ³âñüêèõ óãîðö³â
Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ.
Ó êíèç³ âì³ùåíî ñïîãàäè â³äîìèõ ìèòö³â, ÿê³ ñï³ëêóâàëèñÿ ç ö³ºþ òàëàíîâèòîþ,
íåïåðåñ³÷íîþ ëþäèíîþ, à òàêîæ éîãî êîëåã ïî ðîáîò³ òà ó÷í³â. Óñ³ ìàòåð³àëè
ïóáë³êóþòüñÿ âïåðøå.
Êíèãà ïðî³ëþñòðîâàíà ñâ³òëèíàìè ç ñ³ìåéíîãî àðõ³âó ðîäèíè Êîáóëå¿â.
Óïîðÿäêóâàííÿ:
Åë³øêà òà Ìàð³ÿ Êîáóëå¿
Âñòóïíà ñòàòòÿ:
Þð³é Áóëêà
Ðåäàêö³ÿ:
Îëåêñàíäð Êîçàðåíêî
çàâ. êàôåäðîþ òåîð³¿ ìóçèêè, ïðîôåñîð, äîêòîð ìèñòåöòâîçíàâñòâà (ãîëîâà)
Þð³é Áóëêà
ïðîôåñîð, êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà
ßêèì Ãîðàê
äîöåíò, êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà
Ãàáîð Ñàðâàø
ãîëîâà Òîâàðèñòâà êóëüòóðè ëüâ³âñüêèõ óãîðö³â
Ãàáîð Êîâà÷
ðåäàêòîð óãîðñüêîãî òåêñòó
Ðåöåíçåíòè:
Íàòàë³ÿ Êàøêàäàìîâà
ïðîôåñîð, êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà
Ãåîðã³é Ïàâë³é
ïðîôåñîð, êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà
Òåõí³÷íå ðåäàãóâàííÿ:
Îëåêñàíäðà Òðàêàëî
Âèäàâíèöòâî ²íòåðìiêñ
Ëüâ³âÓæãîðîä
2008
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Çâó÷èòü ðîÿëü... (Åì³ëó Êîáóëåþ)
Ñï³âàâ ðîÿëü... Â³í çâèê äî Âàøèõ ðóê,
Øóêàâ òåïëà â ÷óòëèâèõ âàøèõ ïàëüöÿõ.
² ðîçóì³â âåñü á³ëü ñåðäå÷íèõ ìóê,
² ñàì äëÿ Âàñ ãëèáèííî â³äêðèâàâñÿ...
Â³í áóâ æèâèé... À â íüîìó ö³ëèé ñâ³ò...
Òóò çì³ñòó íàáèðàëà íîòà êîæíà...
Â³í ëèø íå çíàâ ïðîæèòèõ Âàìè ë³ò,
Áî çíàòü ïðî òå ðîÿëåâ³ íå ìîæíà.
À Âàø³ ðîêè ïàäàëè äîùåì
Â æ³íî÷³ í³æí³ ïåëþñòêè-äîëîí³
² çàëèøàëè â ñåðö³ òåðïêèé ùåì,
Ñèâèíàìè ñêëàäàëèñÿ íà ñêðîí³...
Éäóòü êîæåí ð³ê ó ñâ³ò âèïóñêíèêè...
Ñòóäåíòè... Ïåðåñ³÷íîñò³, òàëàíòè...
Âè äèâèòåñü íà íèõ ³ç-ï³ä ðóêè...
Ì³æ íèõ  ëàóðåàòè, äèïëîìàíòè...
¯õ ³ìåíà òðèìàþòü íà óñòàõ, 
Òàê³ ñóâîð³ ïðèñóäè ðåàë³é...
À Âàøå éìåííÿ  ó ñâÿòèõ òðóäàõ,
Òå çíàºòå îáèäâà Âè ç ðîÿëåì...
Ì³æ Âàìè íå áóâàº òàºìíèöü.
Ï³äñëóõàòè á òàºìíó âàøó ìîâó...
Çâó÷èòü ðîÿëü... Áåçæóðíî ÿê êîëèñü...
Ìð³éëèâî, óðî÷èñòî ³ ñâÿòêîâî.

Òåòÿíà Ôðîëîâà
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Þð³é Áóëêà
ÅÌ²ËÜ ÊÎÁÓËÅÉ: ÆÈÒÒªÂÈÉ
² ÒÂÎÐ×ÈÉ ØËßÕ
Íàø³ ïîñïîëèò³ óÿâëåííÿ ïðî ëþäåé ìèñòåöòâà ïîâÿçàí³, ÿê ïðàâèëî, ç
òàêèìè ïîíÿòòÿìè, ÿê ïîïóëÿðí³ñòü, ñëàâà, ð³çíîãî ðîäó ïî÷åñí³ òèòóëè é
çâàííÿ. Òà º â ö³é ä³ëÿíö³ íàøîãî ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ êàòåãîð³ÿ ïðàö³âíèê³â,
äëÿ ÿêèõ ó ìóç, çäåá³ëüøîãî, íå çàëèøàºòüñÿ ëàâðîâèõ â³íê³â: öå ìèòö³ïåäàãîãè. Ïðàöþþòü âîíè çàäëÿ ìàéáóòíüî¿ ìèñòåöüêî¿ ðåïóòàö³¿ ñâî¿õ ó÷í³â,
åñòåòè÷íî¿ òà äóõîâíî¿ íàïîâíåíîñò³ íàâêîëèøíüîãî ëþäñüêîãî ñåðåäîâèùà.
Ñàìå öå, à íå ñëàâà ÷è êîíþíêòóðíà âèãîäà, ñòàº ñóòí³ñòþ é îñíîâíîþ ìåòîþ
¿õíüîãî ³ñíóâàííÿ, ùî íåð³äêî âèêëèêàº ñêåïòè÷íó ïîñì³øêó â òâåðäèõ
ïðàãìàòèê³â.
Çà òàêèìè ìîðàëüíèìè ïðèíöèïàìè æèâ ³ ïðàöþâàâ îäèí ç íàéá³ëüø
øàíîâàíèõ âèêëàäà÷³â Ëüâ³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ìåí³ Ìèêîëè
Ëèñåíêà Åì³ë³é (Îìåëÿí) Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé. Êîð³ííÿ ðîäó Êîáóëå¿â ó
íàïðî÷óä ìàëüîâíè÷îìó ³ áëàãîäàòíîìó êóòî÷êó óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò  ó
ñåë³ Ïîëÿíà íà Ñâàëÿâùèí³, ó ÿêîìó é äî ñüîãîäí³ çíà÷íà ÷àñòèíà æèòåë³â
íîñèòü öå ìèëîçâó÷íå ïð³çâèùå. Ñàìå çâ³äñè ï³øîâ ó øèðîêèé ñâ³ò áàòüêî
Åì³ë³ÿ Äìèòðî Êîáóëåé, â³äîìèé ó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ ³íæåíåðçàë³çíè÷íèê. Ó 30-õ ðîêàõ â³í ïðàöþâàâ ó Ìóêà÷åâîìó òà Óæãîðîä³, äå é
íàðîäèâñÿ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ 23 ëèïíÿ 1929 ðîêó.
Ó 1938 ðîö³ Çàêàðïàòòÿ â³ä³éøëî äî Óãîðùèíè ³ íàñòóïíîãî ðîêó áàòüêà
ïåðåâåëè íà ðîáîòó çà Äóíàé äî ì³ñòà Ïå÷. Òóò çà ð³ê ïîìåðëà ìàòè ³ æèòòÿ
Äìèòðà Êîáóëåÿ, íà ðóêàõ ÿêîãî çàëèøèëîñÿ ÷åòâåðî ä³òåé, ñòàëî âêðàé
âàæêèì. Ó 1941 ðîö³ â³í ïåðå¿õàâ äî Áóäàïåøòà, äå, çàê³í÷èâøè êóðñè
çàë³çíè÷íèê³â óïðàâë³ííÿ, áóâ ïåðåâåäåíèé íà á³ëüø îïëà÷óâàíó ïîñàäó
ñòàðøîãî ³íñïåêòîðà (íà í³é çà êâàë³ô³êîâàíó ³ ñóìë³ííó ïðàöþ áóâ
â³äçíà÷åíèé òðüîìà çîëîòèìè ç³ðêàìè). Äáàâ íå ëèøå ïðî ìàòåð³àëüíèé
äîáðîáóò ðîäèíè, àëå é ïðî äîáðå âèõîâàííÿ ä³òåé. Íàâ÷àííÿ â óãîðñüê³é
ã³ìíàç³¿ çàáåçïå÷èëî ¿ì ÿê³ñíó ãóìàí³òàðíó îñâ³òó.
Îñê³ëüêè â ðîäèí³ çàâæäè ïàíóâàëà ëþáîâ äî ìóçèêè (ìàòè äîáðå ãðàëà
íà öèìáàëàõ), Ä.Êîáóëåé ïîñèëàâ ñèí³â òàêîæ äî ïðèâàòíî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè:
Åì³ë³é íàâ÷àâñÿ ãðè íà ôîðòåï³àíî, ñòàðøèé áðàò Âîëîäèìèð  íà ñêðèïö³. Ó
ñòàðøèõ êëàñàõ âîíè ñàìîñò³éíî ïðîãðàâàëè ñîíàòè äëÿ ñêðèïêè é ôîðòåï³àíî
Â.À.Ìîöàðòà. Óãîðñüêà ï³àí³ñòêà Ôèéê Åäåííèé, îö³íèâøè íåàáèÿê³ ìóçè÷í³
çä³áíîñò³ ó÷íÿ, ïðàöþâàëà ç íèì ç îñîáëèâèì çàäîâîëåííÿì. Òàê òðèâàëî äî
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âåñíè 1945 ðîêó. Ïîñò³éíî ïåðåõîâóþ÷èñü ó õîëîäíèõ ³ âîëîãèõ ï³äâàëàõ ï³ä÷àñ
áîìáàðäóâàíü Áóäàïåøòà, áàòüêî ðîäèíè çàõâîð³â íèðêàìè ³ ë³êàð³
ïîðåêîìåíäóâàëè éîìó òåðì³íîâî âè¿õàòè íà Ìóêà÷³âùèíó äî ö³ëþùèõ
ñâàëÿâñüêèõ äæåðåë. À âæå ó âåðåñí³ 1946 ðîêó Åì³ëü Êîáóëåé ñòàâ ñòóäåíòîì
Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà. Òóò òàêîæ éîìó ïîùàñòèëî ç âèêëàäà÷åì
êëàñó ôîðòåï³àíî: íèì ñòàëà Ñ.Õîñðîºâà, äîñâ³ä÷åíèé, òàëàíîâèòèé ³
âèíÿòêîâî ³íòåë³ãåíòíèé ïåäàãîã.
Ó 1950 ðîö³ Å.Êîáóëåé óñï³øíî çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ â ìóçó÷èëèù³ ³ ñòàâ
ñòóäåíòîì Ëüâ³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ì.Ëèñåíêà. Íàâ÷àâñÿ íà
äâîõ ôàêóëüòåòàõ  ôîðòåï³àííîìó òà òåîðåòèêî-êîìïîçèòîðñüêîìó.
Âèêëàäàöüêèé ñêëàä íà òîé ÷àñ ïî÷àâ ïîòðîõó â³äõîäèòè â³ä òÿæêîãî øîêó,
ÿêèì ñòàâ äëÿ íüîãî ñôàáðèêîâàíèé 1948 ðîêó ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ íàä
êîëèøí³ì äèðåêòîðîì êîíñåðâàòîð³¿, âèäàòíèì êîìïîçèòîðîì ³ ïåäàãîãîì
ïðîôåñîðîì Â.Áàðâ³íñüêèì. Òóò ùå âèêëàäàëè óêðà¿íñüê³ ìèòö³, ÿê³ áóëè
ñóìë³ííÿì íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè  Ñò.Ëþäêåâè÷, Ñ.Êðóøåëüíèöüêà,
Ð.Ñ³ìîâè÷, Ì.Êîëåññà (ç 1953 ðîêó  ðåêòîð). Áëèçüêèìè ¿ì çà äóõîì áóëè
â³äîì³ ïîëüñüê³ ìóçèêàíòè  êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò À.Ñîëòèñ, ï³àí³ñò
Ò.Ìàºðñüêèé, êîìïîçèòîð ³ ï³àí³ñò À.Í³êîäåìîâè÷. ßê áóëî òîä³ çàâåäåíî â
Ãàëè÷èí³, ïðèñëàëè íà ðîáîòó äëÿ «ï³äñèëåííÿ» âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó
ìóçèêàíò³â ç³ Ñõîäó. Íà ùàñòÿ á³ëüø³ñòü ç íèõ âèÿâèëàñÿ íåîðäèíàðíèìè,
³íòåë³ãåíòíèìè îñîáèñòîñòÿìè é äóæå äîáðèìè ôàõ³âöÿìè, ÿê ïðîôåñîðè
À.Êîòëÿðåâñüêèé, Â.Çàäåðàöüêèé-ñòàðøèé, Ä.Ëåêãåð, Ê.Äîí÷åíêî òà ³íø³.
Âñóïåðå÷ äåñïîòè÷í³é æîðñòîêîñò³ òîä³øíüî¿ ñóñï³ëüíî¿ îáñòàíîâêè â
êîíñåðâàòîð³¿ âèíèê îñîáëèâèé ìèñòåöüêèé ì³êðîêë³ìàò, ñïîâíåíèé ïîâàãè
äî ³ñòèííèõ ìèñòåöüêèõ ö³ííîñòåé ³ âçàºìíî¿ òîëåðàíòíîñò³.
Ó öüîìó ì³êðîêë³ìàò³ òàëàíîâèòà é åìîö³éíî âðàçëèâà íàòóðà Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à â³ä÷óëà ñåáå çàòèøíî é êîìôîðòíî. Äî òîãî æ, ìóçè÷íå æèòòÿ
òîãî÷àñíîãî Ëüâîâà áóëî çíà÷íî ö³êàâ³øèì ³ äèíàì³÷í³øèì, í³æ óæãîðîäñüêå:
öå é íàñè÷åí³ ïðîãðàìè ñèìôîí³÷íèõ êîíöåðò³â ³ ÷èñëåííèõ ãàñòðîëåð³â ó
ô³ëàðìîí³¿, ³ ïî ÷îòèðè-ïÿòü ïðåìºð îïåðíèõ ³ áàëåòíèõ ïîñòàíîâîê ó òåàòð³
îïåðè ³ áàëåòó (ãîëîâíèì äèðèãåíòîì ïðàöþâàâ òîä³ ß.Âîùàê). Òàêî¿ ê³ëüêîñò³
ìóçè÷íèõ âðàæåíü Å.Êîáóëåé íå ïåðåæèâàâ íàâ³òü ï³ä÷àñ ÷îòèðèð³÷íîãî
ïåðåáóâàííÿ â Áóäàïåøò³ ç îãëÿäó íà âîºíí³ ÷àñè. Ìîëîäèé òàëàíîâèòèé
ìóçèêàíò ÿê ãóáêà âáèðàâ çíàííÿ ç ïîòð³áíèõ éîìó ïðåäìåò³â, à ëåêö³¿ ç
ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í, ÿêèìè íàâ÷àëüíèé ïëàí êîíñåðâàòîð³¿ áóâ
ïåðåíàñè÷åíèé, çäåá³ëüøîãî ïðîïóñêàâ, ïðîñèäæóþ÷è íà ðåïåòèö³ÿõ
ñîë³ñò³â-ãàñòðîëåð³â àáî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó ô³ëàðìîí³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ
ó Âåëèêîìó çàë³ êîíñåðâàòîð³¿.
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Âîñåíè 1951 ðîêó ðîçïî÷àâ ïðîôåñ³éíî ïðàöþâàòè êîíöåðòìåéñòåðîì
ó Ëüâ³âñüê³é ìóçè÷í³é øêîë³ ¹2, äå øâèäêî çäîáóâ ïðèõèëüí³ñòü ³ âèçíàííÿ ç
áîêó ñòàðøèõ, á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ êîëåã çàâäÿêè ëåãêîñò³ â ìóçèêóâàíí³
(ïðåêðàñí³é ÷èòö³ ç ëèñòà), øèðîê³é ìóçè÷í³é åðóäèö³¿ òà âðîäæåí³é
àðòèñòè÷íîñò³. Ïðàöþâàâ, â îñíîâíîìó, ó âå÷³ðí³õ âîêàëüíèõ êëàñàõ, îñê³ëüêè
äåííèé ÷àñ âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ íàâ÷àííÿ. Ó 1953 ðîö³ çàâäÿêè ³í³ö³àòèâ³
Å.Êîáóëåÿ ó Ëüâîâ³ âèíèê ñâîºð³äíèé ìóçè÷íèé êîëåêòèâ  õîð óãîðñüêèõ
ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ ó ëüâ³âñüêèõ âóçàõ. Çâè÷àéíî æ, éîìó äîâåëîñÿ é
äèðèãóâàòè öèì õîðîì. Ïðàöþâàâ ç âëàñòèâèì éîìó çàõîïëåííÿì, ³ âåñíîþ
1954 ðîêó ó çàë³ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ â³äáóâñÿ ïåðøèé êîíöåðò, ÿêèé âèÿâèâñÿ
äóæå óñï³øíèì. Òà ÷åðåç ð³ê õîð ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè: Åì³ë³é Êîáóëåé çàê³í÷èâ
êîíñåðâàòîð³þ ³ âè¿õàâ ç³ Ëüâîâà.
Íîâèé åòàï òâîð÷îãî øëÿõó  ñàìîñò³éíà òâîð÷à ïðàöÿ  ðîçïî÷àëàñÿ,
çâè÷àéíî æ, â Óæãîðîä³. Íàñàìïåðåä ìîëîäèé ôàõ³âåöü òàêî¿ âèñîêî¿
êâàë³ô³êàö³¿ ïîòð³áíèé áóâ ìóçè÷íîìó ó÷èëèùó. Òóò â³í ñòàâ ïðàöþâàòè
êîíöåðòìåéñòåðîì ó êëàñ³ ñîëüíîãî ñï³âó òà âèêëàäàòè ìóçè÷íó ë³òåðàòóðó,
ñîëüôåäæ³î ³ ãàðìîí³þ. Â ó÷èëèù³ â òîé ÷àñ íå áóëî ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íîãî
â³ää³ëó ³ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ ç³í³ö³þâàâ éîãî ñòâîðåííÿ 1960 ðîêó, âèêëàäàþ÷è
òåîðåòèêàì ïîë³ôîí³þ ³ àíàë³ç ìóçè÷íèõ ôîðì. Îäíî÷àñíî îòðèìàâ ó÷í³â ó
êëàñ³ ôîðòåï³àíî, à â 1961-62 ðîêàõ íàâ³òü çàâ³äóâàâ ôîðòåï³àííèì â³ää³ëîì.
Ñåðåä êðàùèõ éîãî ó÷í³â òîãî ïåð³îäó  â³äîì³ ñüîãîäí³ ìóçèêîçíàâö³ ³
ìóçèêàíòè-âèêîíàâö³ ².Êîñòèê, Î.Ñòåöèê-Ëèõîâèä, É.Òàäëåð, Ê.Ö³ð³êóñ,
².Áîøèöüêà òîùî.
Íåçâàæàþ÷è íà òàêå âåëèêå ÿê íà ìîëîäîãî ïî÷àòêóþ÷îãî ïåäàãîãà
íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ, Å.Êîáóëåé íå îáìåæóâàâñÿ ïåäàãîã³÷íîþ ñôåðîþ.
Ïîòðåáè ìóçè÷íîãî æèòòÿ Çàêàðïàòòÿ ñòèìóëþâàëè ð³çíîð³äíó òâîð÷ó
àêòèâí³ñòü ìèòöÿ. Òàê, â³í äåâÿòü ðîê³â (1955-63) ïðàöþâàâ ï³àí³ñòîì
êîíöåðòíî¿ áðèãàäè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿. Îäíàê ç ÷àñîì ìóñèâ
¿¿ ïîêèíóòè, îñê³ëüêè ìàíäð³âíèé ñïîñ³á ôóíêö³îíóâàííÿ êîíöåðòíî¿ áðèãàäè
â³äðèâàâ â³ä ïëàíîì³ðíî¿ âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè. Àëå öå íå îçíà÷àëî çðå÷åííÿ
â³ä ñöåíè. Ïðîòÿãîì 1960 ðîê³â âèñòóïàâ ó áàãàòüîõ êîíöåðòàõ ÿê ñîë³ñò, à
÷àñò³øå ÿê êîíöåðòìåéñòåð, ð³âíèõ ÿêîìó íå áóëî â Óæãîðîä³. Îñîáëèâî ò³ñíî
ñï³âïðàöþâàâ ç³ ñêðèïàëåì Ò³áîðîì Áîí³ñëàâñüêèì, îäíîêóðñíèêîì ïî
êîíñåðâàòîð³¿ ³ äðóãîì, ç ÿêèì ï³äãîòóâàëè íèçêó ö³êàâèõ ïðîãðàì, ùî ñòàëè
á îêðàñîþ áóäü-ÿêîãî ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà. Äëÿ ïðèêëàäó: â êîíöåðò³, ùî
â³äáóâñÿ 1962 ðîêó, âèêîíóâàëèñÿ òâîðè É.Ñ.Áàõà, Ð.Øóìàíà, Ì.ÐèìñüêîãîÊîðñàêîâà, Ë.Âàãíåðà, Ñ.Ðàõìàí³íîâà, Ä.Øîñòàêîâè÷à. Ç òàêèìè ïðîãðàìàìè
âîíè âèñòóïàëè íå ëèøå â Óæãîðîä³, àëå é â ³íøèõ ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ îáëàñò³.
Ê³ëüêà êîíöåðòíèõ ïðîãðàì ï³äãîòóâàâ òàêîæ ç ñîë³ñòîì ô³ëàðìîí³¿ ªôèìîì
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Ôëîìåíîì. 1956 ðîêó Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ðàçîì ç Ò.Áîí³ñëàâñüêèì ñòâîðèâ
ïåðøèé â Óæãîðîä³ äèòÿ÷èé ñòðóííèé îðêåñòð, çãîäîì 1969 ðîêó î÷îëèâ
êàìåðíèé îðêåñòð ó ìóçó÷èëèù³ é êåðóâàâ öèìè êîëåêòèâàìè.
Âæå òîä³ Å.Êîáóëåé ìàâ ðåïóòàö³þ îäíîãî ç êðàùèõ òåîðåòèê³âìåòîäèñò³â, çîêðåìà ñòàâ ìåòîäèñòîì-êóðàòîðîì äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè
ì³ñòà Õóñò. Äîïîìàãàâ íå ëèøå ö³é øêîë³. Äî íüîãî ïîñò³éíî çâåðòàâñÿ
Áóäèíîê íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ çà êâàë³ô³êîâàíîþ äîïîìîãîþ ³ Åì³ëü
Äìèòðîâè÷, ÿêèé áóâ ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé ó êîíå÷í³é ïîòðåá³ ìóçè÷íîåñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ëþäåé, í³êîëè íå â³äìîâëÿâ. Ó 1960-õ ðîêàõ â³í áóâ
íåçì³ííèì ó÷àñíèêîì æóð³ îáëàñíèõ êîíêóðñ³â ³ îãëÿä³â õóäîæíüî¿
ñàìîä³ÿëüíîñò³, äîïîìàãàâ ó ï³äãîòîâö³ êîíöåðòíèõ ïðîãðàì ñàìîä³ÿëüíèì
êîëåêòèâàì, ÿê îò âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëüíîìó àíñàìáëþ «Ë³ñîðóá»
Âåëèêîáè÷ê³âñüêîãî ë³ñîêîìá³íàòó â 1964-65 ðîêàõ, â³ä ñï³âïðàö³ ç ÿêèì
îòðèìóâàâ ñïðàâæíþ ñàòèñôàêö³þ. Ïë³äíîþ áóëà òàêîæ ñï³âïðàöÿ ç
Çàêàðïàòñüêèì íàðîäíèì õîðîì, ÿêèé ï³ä îðóäîþ Ìèõàéëà Êðå÷êà ñòàâ òîä³
îäíèì ç íàéêðàùèõ â Óêðà¿í³ ïðîôåñ³éíèõ êîëåêòèâ³â ôîëüêëîðíîãî òèïó.
Îäèí ð³ê (1963) Å.Êîáóëåé íàâ³òü ïðàöþâàâ äðóãèì äèðèãåíòîì õîðó.
Íà ñòîð³íêàõ îáëàñíî¿ ãàçåòè «Çàêàðïàòñüêà ïðàâäà» òà ¿¿
óãîðñüêîìîâíîãî âàð³àíòó ïðîòÿãîì 1960-70 ðîê³â ïóáë³êóâàëèñÿ ðåöåíç³¿
Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à íà ð³çí³ ïîä³¿ ìóçè÷íîãî æèòòÿ (êîíöåðòè ôðàíöóçüêî¿
ï³àí³ñòêè Æàêë³í Åéìàð, óãîðñüêî¿ ñï³âà÷êè Ñòåôàí³¿ Ìîëäîâàí, ëüâ³âñüêî¿
ï³àí³ñòêè Ìàð³¿ Êðóøåëüíèöüêî¿), ìóçè÷íî-îñâ³òí³ ìàòåð³àëè (íàïðèêëàä
ñòàòòÿ äî 60-ð³÷÷ÿ Ä.Øîñòàêîâè÷à  25 âåðåñíÿ 1966 ðîêó), ïóáë³öèñòè÷í³
âèñòóïè (ç ïðèâîäó ïèòàíü ìàñîâîñò³ é ìàéñòåðíîñò³ â ìóçè÷í³é
ñàìîä³ÿëüíîñò³  24 ëþòîãî 1961 ð., ïðî ìîæëèâ³ñòü ³ êîðèñòü ñòâîðåííÿ â
Óæãîðîä³ äèòÿ÷î¿ ô³ëàðìîí³¿  20 ãðóäíÿ 1973 ð.).
Ïðè âñ³é ñâî¿é âåëèê³é çàéíÿòîñò³ íå ïîðèâàâ êîíòàêò³â ç³ Ëüâîâîì, äî
ÿêîãî ÷àñ â³ä ÷àñó íàâ³äóâàâñÿ. 1961 ðîêó áðàâ ó÷àñòü ó íàóêîâ³é êîíôåðåíö³¿
äî 80-ð³÷÷ÿ Áåëè Áàðòîêà, ÿêà â³äáóâàëàñÿ ó Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿. Ï³ä ÷àñ
â³äâ³äèí Ëüâîâà â ñ³÷í³ 1962 ðîêó ïîçíàéîìèâñÿ ç Âàñèëåì Áàðâ³íñüêèì,
òâîð÷³ñòü ÿêîãî çíàâ ³ øàíóâàâ. Äîäîìó ïîâåðíóâñÿ ç ö³ííèì äàðóíêîì 
íîâîâèäàíèì ïðèì³ðíèêîì Ë³ðíèöüêî¿ ï³ñí³ äëÿ ôîðòåï³àíî ç äàð÷èì
íàïèñîì: «Âåëüìèøàíîâíîìó òîâ. Îìåëÿíó Êîáóëåþ íà ñïîãàä íàøîãî
ïåðøîãî çíàéîìñòâà â³ä àâòîðà. Ëüâ³â, 16.1.962. Âàñèëü Áàðâ³íñüêèé».
Òóò, â Óæãîðîä³, â³äáóëàñÿ ùå îäíà, íà öåé ðàç äîëåíîñíà, ïîä³ÿ 
îäðóæåííÿ. Âèêëàäàþ÷è ó ï³àí³ñò³â 2 êóðñó çàðóá³æíó ìóçè÷íó ë³òåðàòóðó,
íå ì³ã íå çâåðíóòè óâàãó íà ãàðíó ÷îðíîîêó ä³â÷èíó ç Õóñòà, ÿêà âèä³ëÿëàñÿ
â ãðóï³ íàäçâè÷àéíîþ ïðàöüîâèò³ñòþ ³ çîâñ³ì íå äèòÿ÷îþ ñåðéîçí³ñòþ. Äîëåþ
âèïàäêó íà 3 êóðñ³ ¿¿ ïðèçíà÷èëè äî êëàñó Å.Êîáóëåÿ ïî ñïåö³àëüíîñò³
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ôîðòåï³àíî. Ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ ³ äåðæàâíèõ âèïóñêíèõ
³ñïèò³â âèêëàäà÷ çàïðîïîíóâàâ ñâî¿é êîëèøí³é ñòóäåíòö³ ðóêó ³ ñåðöå: 1958
ðîêó âîíè ïîáðàëèñÿ. Òàê Åë³øêà ²âàí³âíà Áðèíçåé-Êîáóëåé ñòàëà â³ðíîþ
ñóïóòíèöåþ æèòòÿ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ³ òàêîþ áóëà äî îñòàíí³õ éîãî äí³â.
Âèõîâàëè äâîº ÷óäîâèõ ä³òåé  Äìèòðà ³ Ìàð³þ, êîòð³ ñòàëè òàêèìè æ
ïîðÿäíèìè, ïðàöüîâèòèìè òà ³íòåë³ãåíòíèìè ëþäüìè, ÿê ³ ¿õ áàòüêè.
Ïÿòíàäöÿòü ðîê³â ïðàö³ â Óæãîðîä³ çàñâ³ä÷èëè, ùî Å.Êîáóëåé ðàçîì ç
³íøèìè äâîìà âèçíà÷íèìè ìóçèêàíòàìè  Äåçèäåð³ºì Çàäîðîì òà ²øòâàíîì
Ìàðòîíîì, ç ÿêèìè éîãî ºäíàëà âçàºìíà òâîð÷à äðóæáà  áóâ äóøåþ
ìóçè÷íîãî æèòòÿ Çàêàðïàòòÿ, éîãî àêòèâíèì ³ íåâòîìíèì áóä³âíè÷èì.
Íàìàãàâñÿ çàïîâíèòè âñ³ ïðîãàëèíè â ö³é äóõîâí³é ä³ëÿíö³ ³ ÷àñòî,
ðîçðèâàþ÷èñü ì³æ ð³çíèìè îáîâÿçêàìè, çàáóâàâ ïðî ñåáå é âëàñí³
ïðîôåñ³éí³ ³íòåðåñè.
Êîëè 1970 ðîêó ðåêòîð Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ïðîôåñîð Çåíîí Äàøàê
çàïðîñèâ Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à íà ðîáîòó íà êàôåäð³ òåîð³¿ ìóçèêè, öå íå ñòàëî
íåñïîä³âàíêîþ í³ äëÿ íüîãî ñàìîãî, í³ äëÿ éîãî îòî÷åííÿ. Ïðàâäà, ïåðå¿õàâøè
äî Ëüâîâà, â³í ùå äåÿêèé ÷àñ íà¿æäæàâ äî Óæãîðîäà, íà÷å áîÿ÷èñü â³äð³çàòè
âñ³ êîíòàêòè ç äîðîãèì äëÿ ñåáå ñåðåäîâèùåì. Òàê, ïðîòÿãîì 1973 ðîêó
ïîáóâàâ òóò òðè÷³: íà òâîð÷³é çóñòð³÷³ ç êîëåêòèâîì ÄÌØ ³ì. ×àéêîâñüêîãî òà
íà êàìåðíîìó êîíöåðò³ â îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿ (â îáîõ ³ìïðåçàõ âèêîíóâàëèñÿ
òâîðè çàêàðïàòñüêèõ êîìïîçèòîð³â, â òîìó ÷èñë³ ³ éîãî âëàñí³), à òàêîæ
âèêîíóâàâ ïàðò³þ ôîðòåï³àíî íà çâ³òíîìó êîíöåðò³ ñîë³ñòà ô³ëàðìîí³¿,
ñêðèïàëÿ Ïàâëà Ãîòâîí³.
Â êîíñåðâàòîð³¿ çíîâó çóñòð³âñÿ ç äåÿêèìè ñâî¿ìè êîëèøí³ìè
âèêëàäà÷àìè, çîêðåìà ïðîôåñîðàìè Ñ.Ëþäêåâè÷åì òà Ð.Ñ³ìîâè÷åì, ñòàâøè
¿õ êîëåãîþ ïî êàôåäð³. Òóò ç íîâîþ ïîâíîòîþ ðîçêðèâñÿ ïåäàãîã³÷íèé òàëàíò
Å.Êîáóëåÿ ó ïëåêàíí³ ìîëîäèõ ìóçèêîçíàâö³â, ÿêèì âèêëàäàâ êóðñ àíàë³çó
ìóçè÷íèõ ôîðì òà â³â êëàñ ñïåö³àë³çàö³¿ ç òåîðåòè÷íîãî ìóçèêîçíàâñòâà.
Äåñÿòêè ìóçèêîçíàâö³â, ÿê³ ïðîéøëè äóæå äîáðèé âèøê³ë ó éîãî êëàñ³,
ïðàöþþòü ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ³ çà ¿¿ ìåæàìè  ó Ïîëüù³, Óãîðùèí³,
Í³ìå÷÷èí³ , Á³ëîðóñ³. ² êèì íå ïðàöþâàëè á âèïóñêíèêè Å.Êîáóëåÿ (à ñåðåä
íèõ º ïðîôåñîðè é äîöåíòè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, âèêëàäà÷³ ìóçè÷íèõ
ó÷èëèù, ìóçè÷í³ êðèòèêè é ðåäàêòîðè ìóçè÷íèõ ðåäàêö³é íà òåëåáà÷åíí³ ³
ðàä³î), ¿õ âèð³çíÿº ïðîôåñ³îíàë³çì, ëþáîâ äî ìóçèêè, ñàìîñò³éí³ñòü ³
ñàìîáóòí³ñòü åñòåòè÷íèõ ñóäæåíü, ìóçè÷íà é ãóìàí³òàðíà åðóäîâàí³ñòü,
óñïàäêîâàí³ â³ä Ó÷èòåëÿ.
Ïðî ïðîôåñ³éíî-ìèñòåöüêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè âèïóñêíèê³â êëàñó Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à ìîæå ñâ³ä÷èòè, çîêðåìà, òåìàòèêà ¿õ äèïëîìíèõ ðîá³ò. ×àñòèíà
¿õ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ ð³çíèõ ñòîð³í êîìïîçèòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³
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êëàñèê³â ñâ³òîâî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè (íàïðèêëàä «Äðàìàòóðã³÷íà ðîëü âñòóï³â
ó ñèìôîí³ÿõ Ï.×àéêîâñüêîãî» ².²âàí³ùåâà-Ñèá³ðÿêîâà, ÷è «Íîâàòîðñüê³ ðèñè
ìóçè÷íî¿ äðàìàòóðã³¿ òà ñòèëþ áàëåòó Á.Áàðòîêà «×óäåñíèé ìàíäàðèí»
Â.Ë³ñåöüêîãî). Ñâî¿õ âèõîâàíö³â Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïåðåâàæíî íàö³ëþâàâ íà
âèâ÷åííÿ é ïîïóëÿðèçàö³þ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â, ÿê³ íåäîñòàòíüî,
àáî é çîâñ³ì íå äîñë³äæåí³. Ïîíàä äâàäöÿòü äèïëîìíèõ ðîá³ò, íàïèñàíèõ ï³ä
éîãî íàóêîâèì êåð³âíèöòâîì,  öå ðîáîòè ïðî ìóçèêó Ñ.Ëþäêåâè÷à,
Á.Ëÿòîøèíñüêîãî, Ì.Êîëåññè, ª.Ñòàíêîâè÷à, Ð.Ñ³ìîâè÷à, À.Ñîëòèñà òà ³íøèõ
àâòîð³â. À äèïëîìí³ ðîáîòè Î.Êðàâö³â òà Ë.Ìîêàíó, ïðèñâÿ÷åí³ òâîð÷îñò³
Ä.Çàäîðà òà ².Ìàðòîíà, ñòàëè ïåðøèìè íàóêîâèìè ïðàöÿìè ìîíîãðàô³÷íîãî
òèïó ïðî öèõ àâòîð³â.
Âèêëàäàöüêîìó ìåòîäó Å.Êîáóëåÿ áóëè âëàñòèâ³ òàê³ ö³íí³ ïðèêìåòè, ÿê
áëèñêó÷å çíàííÿ ìóçè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ð³çíèõ åïîõ, òîíêå â³ä÷óòòÿ ñòèë³ñòè÷íèõ
îñîáëèâîñòåé ìóçèêè, òî÷íå àíàë³òè÷íå ìèñëåííÿ, çäàòíå áëèñêàâè÷íî
ðîçêðèòè ëîã³êó ìóçè÷íîãî ðîçâèòêó, ïîäèâëÿþ÷à âëàñòèâ³ñòü çàõîïëþâàòèñÿ
ìóçè÷íèìè êðàñîòàìè. ² ùå îäíà ð³÷: â³í ñàì ïèñàâ ìóçèêó, à öå, áåçóìîâíî,
äîïîìàãàëî éîìó ãëèáøå ï³çíàòè ïñèõîëîã³þ òâîðåííÿ ³ ïåðåäàòè öå â
íåïîâòîðí³é, ³íäèâ³äóàëüí³é ôîðì³ ñâî¿ì ó÷íÿì.
Êîìïîçèòîðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Å.Êîáóëåé íå çàéìàâñÿ ðåãóëÿðíî ³,
ìîæëèâî, íå ìàâ àâòîðñüêèõ àìá³ö³é, â êîæíîìó ðàç³ ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî Ëüâîâà
ìóçèêè ìàéæå íå ïèñàâ. Öå äàº ï³äñòàâó äëÿ ïðèïóùåííÿ, ùî áðàòèñÿ çà
ïåðî éîãî ñïîíóêóâàëè ÿê³ñü êîíêðåòí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ïîòðåáà ñòâîðåííÿ
òîãî ÷è ³íøîãî ðåïåðòóàðó â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÷èì â äàíèé ìîìåíò â³í ÿê
ìóçèêàíò «ãîð³â». Ïðàöþþ÷è ç ä³òüìè â ìóçó÷èëèù³, â³ä÷óâàâ â³äñóòí³ñòü
ö³êàâèõ ³ òåõí³÷íî äîñòóïíèõ òâîð³â ³ íàìàãàâñÿ ñàìîñò³éíî çàïîâíèòè öþ
ïðîãàëèíó. Òàê, íàïåâíî, çÿâèëèñÿ éîãî ôîðòåï³àíí³ ïºñè «Ì³í³àòþðà» òà
«Ïðîãóëÿíêà â Êàðïàòàõ». «Ïðåëþä³þ ³ ôóãó» äëÿ êàìåðíîãî îðêåñòðó
íàïèñàâ äëÿ êîëåêòèâó, ÿêèì êåðóâàâ â Óæãîðîä³. Íàïèñàííÿ ñîëîñï³â³â «Ñ³ì
ñòðóí» íà ñëîâà Ëåñ³ Óêðà¿íêè äëÿ ãîëîñó é ôîðòåï³àíî (äðóãèé âàð³àíò äëÿ
ãîëîñó ³ ñòðóííîãî êâàðòåòó) òà «Â äóñ³ ÷àñó» íà ñëîâà Øàíäîðà Ïåòåô³
ìîãëî áóòè ñïðîâîêîâàíå ïðîâåäåííÿì þâ³ëåéíèõ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ öèì
ïîåòàì. Òà íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü òâîð³â áóëî íàïèñàíî äëÿ äâîõ êîëåêòèâ³â, ç
ÿêèìè ñï³âïðàöþâàâ  Çàêàðïàòñüêîãî íàðîäíîãî õîðó òà àíñàìáëþ ï³ñí³ ³
òàíöþ «Ë³ñîðóá». Öå íèçêà õîðîâèõ îáðîáîê óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü
(«Ðåâå òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé», «Ñëàâà ð³äíèì áðàòàì» òîùî) òà õîðîâèõ
òâîð³â íà ñëîâà çàêàðïàòñüêèõ ïîåò³â Þð³ÿ ×îð³, Ïåòðà Ñêóíöà, Þð³ÿ
Øêðîáèíöÿ, à òàêîæ âåëèêà âîêàëüíî-õîðåîãðàô³÷íà êîìïîçèö³ÿ «Íà áåðåç³
Òèñè». Ïåðó Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à íàëåæàòü òàêîæ Òð³î äëÿ äâîõ ñêðèïîê ³ àëüòà
(ïðè æèòò³ êîìïîçèòîðà âîíà âèêîíóâàëàñÿ ó Âåëèêîìó çàë³ Ëüâ³âñüêî¿
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êîíñåðâàòîð³¿ ó 1970-õ ðîêàõ), äâà òâîðè äëÿ ñêðèïêè ³ ôîðòåï³àíî  Ìàëåíüêå
ðîíäî òà Ñþ¿òà, ìóçèêà äî äâîõ âèñòàâ Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî
òåàòðó  êàçêè «²âàñèê-Òåëåñèê» òà «ßëèíêà-âåðõîâèíêà» çà ïºñîþ Þ.×îð³.
Ìóçèêó Å.Êîáóëåé ïèñàâ òàê, ÿê ðîáèâ óñå ³íøå: ç çàõîïëåííÿì ³ ëþáîâþ.
Öå ïðîÿâèëîñÿ â îáðàçíîìó ñòðî¿ éîãî òâîð³â: âîíè òåïë³, ùèð³, ë³ðè÷í³,
êîëîðèñòè÷í³. Â êîæíîìó òàêò³ â³ä÷óâàºòüñÿ ñïðàâæí³é òàëàíò ³ òåõí³÷íà
âïðàâí³ñòü, íàâ³òü ìàéñòåðí³ñòü, áî æ áóâ åðóäîâàíèì òåîðåòèêîì. Ìàéæå
óñ³ òâîðè ñïîâíåí³ óêðà¿íñüêèì ÷è òî óãîðñüêèì ìåëîñîì, âò³ëåíèì ó
òàêòîâí³é, øëÿõåòí³é ôîðì³: õóäîæí³é ñìàê àâòîðà ³ éîãî ñàìîáóòíÿ ³íòîíàö³ÿ
ïðèñóòí³ â êîæí³é ôðàç³.
Ïðàöþþ÷è ó Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿, çîñåðåäæóâàâñÿ íà ïåäàãîã³÷í³é
ïðàö³. Â³ä òîãî ìîæå ñêëàñòèñÿ âðàæåííÿ, ùî éîãî äóõîâíå æèòòÿ ñòàëî
çàâóæåíèì ³ á³äí³øèì ó ïîð³âíÿíí³ ç óæãîðîäñüêèì ïåð³îäîì. Òà öå çîâñ³ì
íå òàê, áî íå âì³â æèòè ñïîê³éíî ³ áåçòóðáîòíî. ßê âäóìëèâèé ïåäàãîã âèùîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàâæäè âèÿâëÿâ ïðèðîäíó çàö³êàâëåí³ñòü ñòàíîì
âèêëàäàííÿ ó ñåðåäí³é ³ ïî÷àòêîâ³é ëàíêàõ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè. Ïîñò³éíî
ï³äòðèìóâàâ êîíòàêòè ç³ ñâî¿ìè êîëèøí³ìè âèõîâàíöÿìè, ÿê³ ïðàöþâàëè ó
Ëüâîâ³ òà ³íøèõ çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ îáëàñíèõ öåíòðàõ, çíàâ ¿õ ïîòðåáè é
ïðîáëåìè, äîïîìàãàâ äîáðèìè ïîðàäàìè. Ó 1970-õ ðîêàõ çàâ³äóâàâ ìóçè÷íîòåîðåòè÷íèì â³ää³ëîì Ëüâ³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ³ì. Ñ.
Êðóøåëüíèöüêî¿, çàáåçïå÷èâøè âèñîêèé ð³âåíü âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í
òåîðåòè÷íîãî öèêëó. Áóâ ìåòîäè÷íèì êóðàòîðîì ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî,
Òåðíîï³ëüñüêîãî òà Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íèõ ó÷èëèù. Ç éîãî äîáðèõ ³ ìóäðèõ
ïîðàä êîðèñòàëè ³ éîãî êîíñåðâàòîðñüê³ êîëåãè, ³ â³äîì³ ëüâ³âñüê³ ìóçèêàíòèâèêîíàâö³. Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæóòü áóòè äîâ³ðëèâ³ òîâàðèñüê³ êîíòàêòè Åì³ëÿ
Äìèòðîâè÷à ç Çàñëóæåíèì ä³ÿ÷åì ìèñòåöòâ Óêðà¿íè, õóäîæí³ì êåð³âíèêîì
ïðîñëàâëåíî¿ êàïåëè «Äóäàðèê» Ìèêîëîþ Êàöàëîì, ÿê³ òðèâàëè áàãàòî ðîê³â.
Äî Åì³ë³ÿ Êîáóëåÿ ÿê äî äîñâ³ä÷åíîãî ìåòîäèñòà çâåðòàëèñÿ çà
êîíñóëüòàö³ÿìè ç ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó ïðè óïðàâë³íí³ êóëüòóðè Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ñàìå ç éîãî áëàãîñëîâåííÿ çÿâèëèñÿ íà
ñâ³ò ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê Í.Ñàâ÷óê ³ Ë.Ìàò³éöå «Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ íà óðîêàõ
ñîëüôåäæ³î» òà «Òåìàòè÷íèé ïëàí êóðñó ñîëüôåäæ³î äëÿ ó÷í³â 1-7 êëàñ³â
äèòÿ÷èõ ìóçè÷íèõ øê³ë».
Óâàæíèì ³ ìóäðèì âèõîâàòåëåì Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïðîäîâæóâàâ áóòè é
òîä³, êîëè ñòàâ íàóêîâèì êåð³âíèêîì ìóçèêîçíàâ÷î¿ ñåêö³¿ Ñòóäåíòñüêîãî
íàóêîâî-òâîð÷îãî òîâàðèñòâà êîíñåðâàòîð³¿, ïðèâèâàþ÷è ìîëîä³ ñìàê äî
ñàìîñò³éíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó 1980 ðîêàõ ñòàâ ³í³ö³àòîðîì
³ ïåðøèì îðãàí³çàòîðîì «Äí³â Ñòàí³ñëàâà Ëþäêåâè÷à» ó Ëüâ³âñüê³é
êîíñåðâàòîð³¿. Ñïî÷àòêó ïðîâîäèâ ¿õ ó ðàìêàõ ñòóäåíòñüêî¿ ìóçèêîçíàâ÷î¿
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ñåêö³¿, àëå äóæå øâèäêî «Äí³ Ñ.Ëþäêåâè÷à» ïåðåòâîðèëèñÿ ó
çàãàëüíîêîíñåðâàòîðñüêèé, à çãîäîì  ó çàãàëüíîì³ñüêèé çàõ³ä, äî ÿêîãî
äîëó÷àëàñÿ øèðøà ìóçè÷íî-êóëüòóðíà ãðîìàäñüê³ñòü (ùî âèêëèêàëî
íåàáèÿêó òðèâîãó â ³íñòàíö³é, ïîêëèêàíèõ äáàòè ïðî ³äåéíó ñòåðèëüí³ñòü
îáñòàíîâêè â ñòóäåíòñüêîìó ñåðåäîâèù³ êîíñåðâàòîð³¿). Ó ðàìêàõ öèõ äí³â
â³äáóâàëèñÿ êîíöåðòè ç ð³äêîâèêîíóâàíèõ òâîð³â êîìïîçèòîðà òà íàóêîâ³
êîíôåðåíö³¿, íà ÿêèõ âèñòóïàëè ç äîïîâ³äÿìè íå ëèøå ñòóäåíòè, àëå é âèêëàäà÷³,
ó òîìó ÷èñë³ ³ ñàì Å.Êîáóëåé. Òåìè éîãî äîïîâ³äåé  «Ïðîáëåìè ðåäàãóâàííÿ
òâîð³â Ñ.Ëþäêåâè÷à», «Êîìïîçèö³éí³ òà ôîðìîòâîð÷³ ïðèíöèïè â
ñèìôîí³÷íèõ òâîðàõ Ñ.Ëþäêåâè÷à», «Ïîë³ôîí³ÿ â ìóçèö³ Ñ.Ëþäêåâè÷à».
Ø³ñòü ðîê³â, âåë³ííÿì äîë³ ïðîâåäåíèõ ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ â óãîðñüêîìó
ñåðåäîâèù³, íàêëàëè ñâ³é â³äáèòîê: Åì³ëü Äìèòðîâè÷ äîáðå âîëîä³â óãîðñüêîþ
ìîâîþ, çíàâ êóëüòóðó òà ³ñòîð³þ öüîãî íàðîäó ³ ïèøàâñÿ öèì. Ç Óãîðùèíîþ
çàâæäè áóâ ò³ñíî ïîâÿçàíèé, îñê³ëüêè ìàâ òàì ðîäèíó ³ áàãàòüîõ çíàéîìèõ
ìóçèêàíò³â. Îñîáëèâî äîáðå áóâ ïî³íôîðìîâàíèé ïðî ð³âåíü âèêëàäàííÿ â
Áóäàïåøòñüê³é àêàäåì³¿ ìóçèêè ³ì. Ô.Ë³ñòà òà ¿¿ ô³ë³¿ â ì³ñò³ Ïå÷  ìóçè÷íîïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, äå íåîäíîðàçîâî áóâàâ. Çîêðåìà, ó 1984 ðîö³ áðàâ
ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³¿ Òîâàðèñòâà ìóçèêàíò³â Óãîðùèíè, ó 1987-88 ðîêàõ
âèñòóïàâ ç ëåêö³ÿìè â Áóäàïåøò³ òà Ïå÷³ ïðî òâîð÷³ñòü Ñ.Ëþäêåâè÷à òà
ª.Ñòàíêîâè÷à. Ñåðåä éîãî çíàéîìèõ áóâ îäèí ç ÷³ëüíèõ óãîðñüêèõ
ìóçèêîçíàâö³â ïðîôåñîð Åðíè Ëåíäâà¿, â³äîìèé ó ªâðîï³ äîñë³äíèê ñòèëþ
ìóçèêè Á.Áàðòîêà. Ç éîãî ³äåÿìè é òâîð÷èì ìåòîäîì Åì³ëü Äìèòðîâè÷
ïîçíàéîìèâ ñâî¿õ êîëåã ïî êàôåäð³ ùå äî òîãî, ÿê ó ðàäÿíñüêèõ âèäàííÿõ
çÿâèëèñÿ ïåðø³ êðèòè÷í³ îãëÿäè ïðàöü öüîãî â÷åíîãî. Â³í ïåðåêëàâ òàêîæ
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ îêðåì³ ðîçä³ëè óãîðñüêîãî âèäàííÿ êíèãè Î.Ôðàíêà
«Ãàðìîí³ÿ ³ ôîðìà ôóíêö³îíàëüíî¿ ìóçèêè». Íà ïðîõàííÿ ãîëîâè Ëüâ³âñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â ïðîôåñîðà À.Êîñ-Àíàòîëüñüêîãî äîïîì³ã
1974 ðîêó íàâÿçàòè ñòîñóíêè ç óãîðñüêèìè êîìïîçèòîðàìè, âíàñë³äîê ÷îãî
Ëüâ³â â³äâ³äàâ Êàëìàí Äîáîø, òâîðè ÿêîãî çãîäîì òóò âèêîíóâàëèñÿ íà
ìóçè÷íîìó ôåñòèâàë³ «Êîíòðàñòè» ó 1990-õ ðîêàõ. Ïðàöþþ÷è íàä òåìîþ
«Ïðî çàïèñè Á.Áàðòîêîì óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü», ëèñòóâàâñÿ ç ñèíîì
âåëèêîãî óãîðñüêîãî êîìïîçèòîðà ³ â÷åíîãî-ôîëüêëîðèñòà. Ïðî ðåçóëüòàòè
äîñë³äæåííÿ äîïîâ³äàâ íà íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ ó Ëüâ³âñüê³é òà
Ëåí³íãðàäñüê³é êîíñåðâàòîð³ÿõ. Äâ³÷³ ó 80-õ ðîêàõ áðàâ ó÷àñòü ó âè¿çä³
êîíöåðòíèõ áðèãàä Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ äî Óãîðùèíè ç ìåòîþ
ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð÷îñò³ ëüâ³âñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Ö³ òà áàãàòî ³íøèõ ôàêò³â ç
æèòòÿ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ñâ³ä÷àòü, ùî â³í áóâ íà÷å æèâèì ì³ñòêîì ì³æ
óêðà¿íñüêîþ òà óãîðñüêîþ ìóçè÷íèìè êóëüòóðàìè, ñïðèÿâ ¿õ çáëèæåííþ òà
âçàºìíîìó ï³çíàííþ.
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Åì³ëü Êîáóëåé çáåð³ã æèòòºâó åíåðã³þ ³ ñâ³æ³ñòü ñïðèéíÿòòÿ äî ê³íöÿ
ñâî¿õ äí³â. Êîëè ñèëè ñòàëè â³äìîâëÿòè, ïðàöþâàâ ç³ ñòóäåíòàìè âäîìà. Â
îñòàíí³ ðîêè çà éîãî ó÷àñò³ âèéøëà íèçêà ö³êàâèõ âèäàíü. Íàñàìïåðåä ñë³ä
íàçâàòè ò³, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð÷îñò³ éîãî óæãîðîäñüêîãî
ïîáðàòèìà ².Ìàðòîíà: çá³ðíèê îáðîáîê óãîðñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü «Ìàëà
ïòàøêà» äëÿ ãîëîñó â ñóïðîâîä³ ôîðòåï³àíî (â³í óêëàâ êëàâ³ð ç îðêåñòðîâî¿
ïàðòèòóðè)  Óæãîðîä, 1996; Êâ³íòåò äëÿ äåðåâÿíèõ äóõîâèõ ³íñòðóìåíò³â ó
ïÿòè ÷àñòèíàõ (ðåäàêö³ÿ òà âñòóïíà ñòàòòÿ Å.Êîáóëåÿ)  Âåëèêîáðèòàí³ÿ,
Ëàíêàñòåð, 2001; Êâàðòåò äëÿ äåðåâÿíèõ äóõîâèõ ³íñòðóìåíò³â ç éîãî ðåäàêö³ºþ
³ âñòóïíîþ ÷àñòèíîþ  ãîòóºòüñÿ äî âèäàííÿ òàì ñàìî. Ç ïðèòàìàííèì éîìó
õóäîæí³ì òàêòîì ³ áåçäîãàííèì ñìàêîì â³äðåäàãóâàâ çá³ðêó òâîð³â â³äîìîãî
â Ãàëè÷èí³ â 1930-³ ðîêè êîìïîçèòîðà ³ äèðèãåíòà, ïðîôåñîðà îòöÿ Ñåâåðèíà
Ñóïðóíà òà éîãî ñèíà Ñåâåðèíà Ñóïðóíà-ìîëîäøîãî ï³ä íàçâîþ «Êðèõòè» 
Ëüâ³â, 1999. Òîãî æ ðîêó âèéøëà äðóêîì çá³ðêà òâîð³â ñó÷àñíîãî íåçðÿ÷îãî
áàíäóðèñòà Ëàéîøà Ìîëíàðà «Ñï³âàþ ñåðöåì». Çàïèñ, ðåäàêö³ÿ ³ âñòóïíå
ñëîâî òàêîæ íàëåæàòü Å.Êîáóëåºâ³. Ó êîæí³é ³ç öèõ ðîá³ò ÷àñòèíêà éîãî
áëàãîðîäíîãî ñåðöÿ, ÿêå ïåðåñòàëî áèòèñÿ 21 âåðåñíÿ 2004 ðîêó.
Ó êîíòàêòàõ ç ëþäüìè áóâ, ÿê ñïðàâæí³é ³íòåë³ãåíò, òîëåðàíòíèì,
äåë³êàòíèì ³ ïîáëàæëèâèì, íå âòðà÷àþ÷è ïîâàãè äî ñï³âðîçìîâíèê³â.
Âèð³çíÿëè éîãî äâ³ ÿêîñò³: îäíîçíà÷íî íå òåðï³â ôàëüø³ ³ ìàâ ãîñòðî ðîçâèíóòå
ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Áåç âàãàíü ð³çêî ³ òâåðäî ñòàâàâ íà çàõèñò
ñêðèâäæåíîãî áåç îãëÿäó íà òå, õòî â³í  êîëåãà ÷è ñòóäåíò. Öå áóâ ïðîÿâ
òâåðäîñò³ ìîðàëüíèõ çàñàä, ÿêèõ í³êîëè íå çðàäæóâàâ.
Êíèæêà, ÿêà ïðîïîíóºòüñÿ ÷èòà÷åâ³, ìàº íà ìåò³ îêðåñëèòè ³ çáåðåãòè â
ïàìÿò³ íàùàäê³â îáðàç ÷åñíî¿ ³ áëàãîðîäíî¿ ëþäèíè, ð³çíîñòîðîííüî
îáäàðîâàíîãî ìóçèêàíòà, ìóäðîãî é ñåðäå÷íîãî âèõîâàòåëÿ, âèíÿòêîâîãî
ñ³ìÿíèíà, â³ääàíîãî ³ äóøåâíîãî òîâàðèøà. Áî òàêèì áàãàòîãðàííèì ³ äóõîâíî
ùåäðèì áóâ Â³í  Åì³ë³é Êîáóëåé.
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Ñòåïàí Ë³ñåöüêèé
ÌÈ ÁÓËÈ ÎÄÍÎÄÓÌÖßÌÈ
Æàíð ñïîãàä³â âèìàãàº, ç îäíîãî áîêó, ÷îãîñü åêñêëþçèâíîãî,
ñóáºêòèâíîãî, ç äðóãîãî áîêó, ïðî ìèòöÿ òðåáà ãîâîðèòè ùîñü âàãîìå,
ï³äñóìîâóþ÷å, îö³íî÷íå. Ñàìå ö³ äâà ìîìåíòè ñïðîáóºìî çàô³êñóâàòè â
íàøîìó òåêñò³. Ìîº çíàéîìñòâî ç Ì.Êîáóëåºì áóëî òðèâàëèì, òîìó íà ê³ëüêîõ
ñòîð³íêàõ íåìîæëèâî âèêëàñòè âñå, çóïèíþñÿ íà ê³ëüêîõ íàøèõ çóñòð³÷àõ
(ïåðø³é, îñòàíí³é òà äåê³ëüêîõ ³íøèõ), ðîçêðèþ çì³ñò íàøèõ ðîçìîâ, âçàºìíèõ
³íòåðåñ³â, çîêðåìà ïðîôåñ³éíèõ òîùî.
Åì³ë³é (Ì³ë³é) Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé (1927  2004) ìóçèêàíò âèñîêîãî ðàíãó,
ìóçèêàíò â³ä Áîãà, éîãî ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ìóçèêè áóëà îñíîâíîþ ôîðìîþ
éîãî æèòòÿ, óñ³ éîãî ïîðèâàííÿ áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ìóçèêó (õî÷ â³í òàêîæ
ìàâ ñõèëüí³ñòü äî òåõí³êè, âèÿâëÿâ øèðîê³ ³íòåðåñè äî ë³òåðàòóðè, æèâîïèñó
òà ³íøèõ ñôåð ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³í ëþáèâ êðàñó â óñüîìó).
Ïðàöÿ Ì.Êîáóëåÿ íà ìóçè÷í³é íèâ³ âèÿâèëàñÿ ó ð³çíèõ ôîðìàõ: ó
êîíöåðòí³é ä³ÿëüíîñò³ éîãî ÿê ï³àí³ñòà, ÿê ï³àí³ñòà-êîíöåðòìåéñòåðà, â éîãî
ïåäàãîã³÷í³é ïðàö³ ÿê âèõîâàòåëÿ ñòóäåíò³â-ï³àí³ñò³â â Óæãîðîäñüêîìó
ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ ÷è ïåäàãîãà ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í Ëüâ³âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ (çîêðåìà â³í â³â àíàë³ç ìóçè÷íèõ òâîð³â, ïîë³ôîí³þ, ãàðìîí³þ,
êåðóâàâ äèïëîìíèìè ðîáîòàìè ìóçèêîçíàâö³â); äî òîãî æ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷
çàéìàâñÿ êîìïîçèö³ºþ, äèðèãåíòñüêî-õîðîâîþ òà ìóçè÷íî-êðèòè÷íîþ
ïðàöåþ.
Â óñ³õ öèõ ñôåðàõ Ì³ë³é Êîáóëåé áóâ ùåäðèì, áåçïîñåðåäí³ì,
òàëàíîâèòèì, â³ääàíèì ñïðàâ³, çà ÿêó áðàâñÿ. Ìàáóòü, éîìó áóâ ïîòð³áåí
ñåêðåòàð (ïîä³áíî ÿê Ð.Êðàôò ó ².Ñòðàâèíñüêîãî) äëÿ òîãî, ùîá éîãî ö³êàâ³ é
æèâ³ äóìêè çàïèñóâàòè, ÷è ô³êñóâàòè äåÿê³ æèâîòðåïåòí³ ³äå¿, êèíóò³
ïðèíàã³äíî, ï³ääàòè äèñêóñ³¿ àáî ïðîñòî çáåðåãòè íà ìàéáóòíº, ÿê ùîñü
âàæëèâå ³ äóæå ïîòð³áíå. Óñÿ òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü Êîáóëåÿ áóëà âèñîêî
ïðîôåñ³éíîþ, âàãîìîþ, ïðîãðåñèâíîþ, öå ³ º òå íàéö³íí³øå, ùî çàëèøèâ
íàì Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ (õî÷ âîíî íå âñå çàô³êñîâàíî).
Äóìàþ, ùî íå ïîìèëþñÿ ÿêùî ñêàæó, ùî ìóçèêà ðîáèëà éîãî ùàñëèâèì.
Âàæêî çàðàç ñêàçàòè, ùî éîìó ïðèíîñèëî á³ëüøó ðàä³ñòü: êîíöåðòíèé âèñòóï,
çàíÿòòÿ ç³ ñòóäåíòàìè, ÷è òâîð÷à çóñòð³÷ ç êèì-íåáóäü ç³ ñâî¿õ êîëåã-ìóçèêàíò³â.
Ïîâñÿêäåííà òâîð÷à ïðàöÿ íå ïðèíîñèëà Å.Êîáóëåþ ñàìîçàäîâîëåííÿ, ÷è
ñàìîçàñïîêîºííÿ, â³í çàâæäè õîò³â ÷îãîñü á³ëüøîãî, âàãîì³øîãî. Ïåð³îäè÷í³
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íàø³ çóñòð³÷³ ïðèñâÿ÷óâàëèñÿ ñï³ëêóâàííÿì ïðî âèñîêå ìèñòåöòâî (ïîáóòîâ³
ñïðàâè â íèõ çàéìàëè äðóãîðÿäíå, íàâ³òü íåçíà÷íå ì³ñöå, âèíÿòêîì áóëè ïîä³¿
çàãàëüíîãî â³äïî÷èíêó  ïåðåãëÿä ì³æíàðîäíèõ ôóòáîëüíèõ çóñòð³÷åé, ñâÿòêîâ³
îá³äè, ï³êí³êè òîùî, òóò, çâè÷àéíî áóëî á³ëüøå æàðò³â, âåñåëèõ ³ñòîð³é).
Íàøà ïåðøà çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ ó ì. Õóñò³ (Çàêàðïàòòÿ), äå Ì.Êîáóëåé, ÿê
âèêëàäà÷ Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ïðîâîäèâ çàñ³äàííÿ
ôîðòåï³àííîãî â³ää³ëó ó äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ (öå áóâ, çäàºòüñÿ, 1957 ð³ê).
Áóëà òåïëà, ñîíÿ÷íà ïîãîäà, ìè çóñòð³ëèñÿ ó äâîð³ øêîëè, íàñ ïîçíàéîìèëè.
Ó íüîãî áóëà ùèðà â³äêðèòà ïîñì³øêà, ÿêîþ â³í çàïðîøóâàâ äî ðîçìîâè, â³í
òîä³ áóâ ïîâàæíèé ïåäàãîã, à ÿ  ñòóäåíò-ïåðøîêóðñíèê Êè¿âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿. Ðîçìîâà âåëàñÿ ïðî ìóçèêó, ïðî òâîð÷³ñòü Ä.Øîñòàêîâè÷à,
Ñ.Ïðîêîôºâà, òîáòî ïðî íîâàòîðñüêå, ñâ³æå, òàëàíîâèòå â ìóçèö³.
Ìåíå òîä³ âðàçèëà íå ò³ëüêè ñåðäå÷íà, Êîáóëå¿âñüêà ïîñì³øêà, à é øèðîòà
ìóçè÷íèõ ³íòåðåñ³â, çàö³êàâëåííÿ ìîëîäèìè ìóçè÷íèìè ñèëàìè. Òðåáà
çàçíà÷èòè, ùî óæãîðîäñüê³ ìóçèêàíòè Ì.Êîáóëåé, Ë.Òîâò, Ì.Ïîïîâè÷,
Ñ.Ìàðòîí, É.Ãàð÷àð òà áàãàòî ³íøèõ áóëè ïðîéíÿò³ ìîëîäå÷èì àçàðòîì
áóä³âíèöòâà ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè íà Çàêàðïàòò³.
ßêîþ áóëà íàøà îñòàííÿ çóñòð³÷ ç Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì? Ìèíóëè äåñÿòêè
ðîê³â, ìè ñòàëè ñ³ìåéíèìè, âèõîâóâàëè ä³òåé  ó Êîáóëå¿â ¿õ áóëî äâîº 
Äìèòðî òà Ìàð³ÿ (Ì³êà), ó Ë³ñåöüêèõ  îäèí Âàñèëü. Ïðî òå, ÿê øâèäêî
ïåðåá³ãàº ÷àñ ìè ìîãëè ñïîñòåð³ãàòè ïî ä³òÿõ: âîíè ï³äðîñòàëè, â÷èëèñÿ,
ñòàâàëè äîðîñëèìè. Â³ä ïåðøî¿ äî îñòàííüî¿ íàøî¿ çóñòð³÷³, ÿêà â³äáóëàñÿ ó
2003 ðîö³ â Êèºâ³ ìè áà÷èëèñÿ áàãàòî ðàç³â ó ð³çíèõ ì³ñòàõ  Êèºâ³, Ëüâîâ³,
Óæãîðîä³, Õóñò³, Ðàõîâ³ é íåîäíîðàçîâî ó ñåë³ Êðàéíèêîâå (òóò ïðîæèâàëè
áàòüêè ìîº¿ äðóæèíè). Öå áóëè ïðèºìí³ ïîáà÷åííÿ, ðàä³ñí³ çóñòð³÷³.
Â³äçíà÷ó, ùî íàø³ òâîð÷³ ñòîñóíêè ïîñò³éíî çì³öíþâàëèñÿ, çì³öíþâàëèñÿ
³ ÷èñòî ëþäñüê³ âçàºìèíè (äîñèòü ÷àñòî âîíè áóëè íà ð³âí³ óñ³º¿ ðîäèíè).
Íåìîæëèâî çàðàç ïðî âñå ðîçïîâ³ñòè. Ïðèãàäóþ ÷àñè ñâîº¿ ïðàö³ â Õóñòñüê³é
ìóçè÷í³é øêîë³ (1955-1965) é ïðè¿çä äî øêîëè Ì.Êîáóëåÿ ç³ ñêðèïàëåì
Ò.Áîí³ñëàâñüêèì ç êîíöåðòîì. Öå áóëî ñïðàâæíº ñâÿòî, áî îáèäâà âîíè ãàðí³
ìóçèêàíòè. Ãðàëè íà êîíöåðò³ äëÿ âèêëàäà÷³â òà ó÷í³â øêîëè ç äóøåþ, ç ïîâíîþ
â³ääà÷åþ, óñ³ ìè òîä³ áóëè ñïðàãë³ äî ìóçèêè. Öå áóâ ñïðàâä³ íåçàáóòí³é âå÷³ð,
áî êîíöåðò âäàâñÿ íà ñëàâó.
Ùå îäèí ñïîãàä. Ì.Êîáóëåé ïåâíèé ÷àñ êåðóâàâ Àíñàìáëåì ï³ñí³ é
òàíöþ ë³ñîêîìá³íàòó ó Âåëèêîìó Áè÷êîâ³ (çäàºòüñÿ, öå áóâ 1964 ð.). Â³í
ùîòèæíÿ ¿çäèâ ³ç Óæãîðîäà äî Áè÷êîâà ÷åðåç Õóñò, íåð³äêî çàòðèìóþ÷èñü íà
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äåíü-äâà ó ñâî¿õ ðîäè÷³â (ó Õóñò³ æèëè áàòüêè éîãî äðóæèíè). Âò³ì
çîñåðåäèòèñÿ é ïîïîâíèòè òâîð÷ó íàñíàãó Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ì³ã ò³ëüêè ó
ïðèì³ùåíí³ ìóçè÷íî¿ øêîëè, äå ïî âèõ³äíèõ äíÿõ í³êîãî íå áóëî. Òðàïëÿëîñÿ,
ùî ³ ÿ âèïàäêîâî áóâàâ ó ïðèì³ùåíí³ øêîëè. Îäíîãî ðàçó â³í âèð³øèâ ç³
ìíîþ ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè êîìïîçèòîðñüêèìè çàäóìàìè, Ì³ë³é Äìèòðîâè÷
ïðîãðàâ ñâîþ íîâó ìóçè÷íó êîìïîçèö³þ  õîðîâó ñþ¿òó äëÿ çãàäàíîãî
Àíñàìáëþ.
ß âèñëîâèâ ñâîº ñõâàëåííÿ ïî ê³ëüêîõ ïàðàìåòðàõ: 1) òâ³ð âëàñíèé  íå
ôîëüêëîðíèé (ÿê òîä³ íàé÷àñò³øå ðîáèëîñÿ), 2) â íüîìó áóëè ñâ³æ³, ö³êàâ³
³íòîíàö³¿ (îñîáëèâî ìåíå âðàçèëà òåìà â äîð³éñüêîìó ëàä³), 3) íîâà ìóçè÷íà
êîìïîçèö³ÿ Êîáóëåÿ âèã³äíî âèð³çíÿëàñÿ íà ôîí³ áàãàòüîõ ³íøèõ ñþ¿ò, îáðîáîê
íàðîäíèõ ï³ñåíü òîùî, ÿê³ ðîáèëè êåð³âíèêè õîðîâèõ ñàìîä³ÿëüíèõ êîëåêòèâ³â.
Öå áóëà ïåðøà ìîÿ îö³íêà ìóçèêè Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, äî ÿêî¿ â³í ïðèñëóõàâñÿ
³ ïîçèòèâíî â³äí³ññÿ.
Ç 1966 ðîêó ÿ ñòàâ êèÿíèíîì, à ç 1970 ðîêó Ì.Êîáóëåé ñòàâ ëüâ³âÿíèíîì
(ïåäàãîãîì Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿). Íàø³ òâîð÷³ âçàºìèíè çì³öíþâàëèñÿ.
Ìåí³ òà ìî¿ì äîìàøí³ì  äðóæèí³ é ñèíîâ³  çàâæäè áóëî ïðèºìíî, ùî
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ õîò³â çóïèíÿòèñÿ ó íàø³é êè¿âñüê³é êâàðòèð³. Â³í ïîñò³éíî
ï³äêðåñëþâàâ, ùî òóò â³í ñåáå äîáðå ïî÷óâàº. ² öå ä³éñíî áóëî òàê, áî íàâ³òü
îäíîãî ðàçó, êîëè ïðèéøîâ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷, à ó íàñ ïðîâîäèâñÿ äð³áíèé
ðåìîíò, òî â³í çàïðîïîíóâàâ ñâîþ äîïîìîãó. Ìè áóëè âðàæåí³, íà ùàñòÿ öå
áóâ ê³íåöü ðåìîíòó. Òî öåé âå÷³ð ³ íàñòóïí³ äí³ ìè ìîãëè ïîâí³ñòþ ïðèñâÿòèòè
ñåáå òâîð÷èì ñïðàâàì.
Ó ò³, 70-³ ðîêè íàøèì ñï³ëüíèì çàõîïëåííÿì áóëà ìóçèêà ìîëîäèõ
óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â  ª.Ñòàíêîâè÷à, Ì.Ñêîðèêà òà ³íøèõ (äî ðå÷³, òîä³
÷àñòî çâó÷àëè ¿õí³ òâîðè, â³äáóâàëèñÿ ïåðø³ âèêîíàííÿ, íåð³äêî â³äáóâàëèñÿ
ïðåìºðè òåàòðàëüíèõ ñïåêòàêë³â, íàïðèêëàä, áàëåòó Ñòàíêîâè÷à Îëüãà
òîùî). Êð³ì òîãî, Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ïîñò³éíî ä³ëèâñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè
ùîäî ïðî÷èòàíîãî, çîêðåìà ç ïðàöü óãîðñüêèõ àâòîð³â, ÷è â³ä ïðîñëóõàíèõ
òâîð³â ðîñ³éñüêèõ, ãðóçèíñüêèõ, â³ðìåíñüêèõ, óãîðñüêèõ êîìïîçèòîð³â.
Ïðèãàäóþ íåîäíîðàçîâî éøëà ìîâà ïðî ìóçèêó Áåëè Áàðòîêà 
ôîðòåï³àííó, êàìåðíó, îðêåñòðîâó ³ áàëåòíó, äî ðå÷³, ëþáîâ äî òâîð÷îñò³
óãîðñüêîãî êëàñèêà óñÿ ðîäèíà Ë³ñåöüêèõ ïåðåéíÿëà â³ä Êîáóëåÿ, äî òîãî äîäàì,
ùî ì³é ñèí Âàñèëü îáðàâ òåìîþ ñâîº¿ äèïëîìíî¿ ðîáîòè áàëåò ×óäåñíèé
ìàíäàðèí Áàðòîêà, à éîãî íàóêîâèì êåð³âíèêîì ïîãîäèâñÿ ñòàòè Ì³ë³é
Äìèòðîâè÷ (çàõèñò ïðîéøîâ óñï³øíî).
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Ïðèãàäóºòüñÿ ìåí³ ùå îäíà çóñòð³÷ ç Ì. Êîáóëåºì ó Êèºâ³. Íà öåé ðàç
éîãî äóæå çàö³êàâèëà ³íñòðóìåíòàëüíà íàðîäíà ìóçèêà  óãîðñüêà, ðóìóíñüêà
é óêðà¿íñüêà,  ùî ¿¿ çàïèñàâ Áàðòîê íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ. ²íòåðåñ Êîáóëåÿ
áóâ íàñò³ëüêè ñèëüíèì, ùî ÿ âèð³øèâ â³äêëàñòè óñ³ ñâî¿ ñïðàâè ³ ñóïðîâîäèòè
éîãî äî íàóêîâî-êóëüòóðíèõ ³íñòàíö³é, äå çãàäàíèé ìàòåð³àë, íà íàøó äóìêó,
ì³ã áè áóòè. Àëå íàø³ â³äâ³äèíè ²ÌÔÅ ³ìåí³ Ì.Ðèëüñüêîãî Àêàäåì³¿ Íàóê
Óêðà¿íè, Êè¿âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ òà Íàóêîâî¿ Á³áë³îòåêè ³ìåí³ Â.².Âåðíàöüêîãî
³ âåëè÷åçí³ ïîøóêîâ³ çóñèëëÿ íå ïðèíåñëè áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â (ïîò³ì ñòàëî
â³äîìî, ùî çàïèñè ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ôîëüêëîðíî¿ ìóçèêè çíàõîäÿòüñÿ ò³ëüêè
ó ÑØÀ).
Ãîëîâíå, òîä³ ÿ ïîáà÷èâ ó Ì.Êîáóëåÿ âåëèêå òâîð÷å çàõîïëåííÿ, ìîæíà
áóëî çäîãàäóâàòèñÿ, ùî öÿ òåìà áóëà éîìó äî äóø³, ùî âîíà, î÷åâèäíî, ìàëà
ñòàòè íàóêîâî-äîñë³äíîþ ïðàöåþ (êàíäèäàòñüêîþ äèñåðòàö³ºþ). ß ïåâåí, ùî
öÿ òåìà ïðèíîñèëà á éîìó ùèðå çàäîâîëåííÿ. Àëå íå ïîùàñòèëî. Âò³ì, Ì³ë³þ
Äìèòðîâè÷ó âäàëîñÿ ò³ëüêè ïðèâåñòè ³ç Áóäàïåøòà çàïèñè óêðà¿íñüêèõ
íàðîäíèõ ï³ñåíü òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ ìåëîä³é, ùî ¿õ Á.Áàðòîê çàïèñàâ íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ó ñåëàõ Õóñòñüêîãî ðàéîíó (Ñòåáë³âêà, Ñîêèðíèöÿ òà ³í.).
Òóò áóëî äåñü á³ëÿ 150 çðàçê³â.
Ì.Êîáóëåé ëþáèâ ïîêàçóâàòè ö³ ìåëîä³¿, áî âîíè áóëè æèâèìè çðàçêàìè
íàðîäíèõ ìóçèêàíò³â ñòîë³òíüî¿ äàâíîñò³  Áàðòîê ¿õ çàïèñóâàâ íà ôîíîãðàô,
òîìó çâó÷àííÿ âèêëèêàëî âåëèêå çàö³êàâëåííÿ ñâîºþ äîêóìåíòàëüí³ñòþ ³
îðèã³íàëüí³ñòþ. Ö³ ïðîñëóõîâóâàííÿ âðàæàëè áàãàòüîõ, âîíè âðàçèëè ìåíå,
ìîãî ñèíà Âàñèëÿ, ÿêèé íà òîé ÷àñ áóâ ñòóäåíòîì Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³
ó÷íåì Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ç ôàõó.
Îñòàííÿ íàøà çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ íàâåñí³ (áåðåçåíü) 2003 ðîêó. Â³í ïðè¿õàâ
äî Êèºâà äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè â³çó â Àìåðèêàíñüêîìó ïîñîëüñòâ³ äëÿ
ïî¿çäêè äî ÑØÀ (òàì æèâå éîãî ñèí ³ç ðîäèíîþ). Çóïèíèâñÿ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷,
ÿê çàâæäè ó íàñ. ×îìóñü ³ â³í, ³ ÿ ñèëüíî, ãëèáîêî êàøëÿëè (õî÷ öüîìó íå
ïðèäàâàëè ñåðéîçíîãî çíà÷åííÿ). Ìè áàãàòî ðîçìîâëÿëè, ïèëè êàâó ³ äî êàâè,
áóäóâàëè ïëàíè íà ìàéáóòíº, ãîâîðèëè ïðî ìàéáóòíº íàøèõ ä³òåé; â³í
ö³êàâèâñÿ ÿê ó Âàñèëÿ ïðîñóâàºòüñÿ íàïèñàííÿ êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ (òåìà
 îïåðà ³ áàëåòè Áàðòîêà), à ÿ â êîòðå çàêèäàâ äóìêó ïðî òå, ùîá Ìàð³ÿ Êîáóëåé
(Ì³êà) îáèðàëà òåìó ³ ïðèõîäèëà äî ìåíå â àñï³ðàíòóðó äëÿ íàïèñàííÿ
êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿.
Â îäèí ³ç âå÷îð³â Êîáóëåé ìàâ çóñòð³÷ ³ç ª.Ñòàíêîâè÷åì (ó êàôå á³ëÿ
Îïåðíîãî òåàòðó). Ïîâåðíóâñÿ â³í äîäîìó äîñèòü ï³çíî ç ³ùå á³ëüøèì êàøëåì.
Ó öåíòð³ íàøèõ ðîçìîâ áóëà òîä³ ìóçè÷íà òâîð÷³ñòü ªâãåíà Ñòàíêîâè÷à. Ìè
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âæå âêîòðå äèâóâàëèñÿ êîìïîçèòîðñüêèì òàëàíòîì öüîãî âåëèêîãî ìèòöÿ,
ðàä³ëè çà éîãî óñï³õè. Íàéá³ëüøèì ðîç÷àðóâàííÿì ó òîé ÷àñ áóëî òå, ùî
Àìåðèêàíñüêå ïîñîëüñòâî íå äàëî çãîäó íà ïî¿çäêó Êîáóëåÿ äî Àìåðèêè, äî
ñèíà. Êîëè çíîâó çÿâèëàñÿ éîãî ÷àð³âíà ïîñì³øêà  ìè çðîçóì³ëè, ùî â³í
ñâî¿ ðîç÷àðóâàííÿ â³äêëàäàº íà á³ê. ² ìè çíîâó ãîâîðèëè ïðî ìóçèêó, ïðî
æèòòºâî âàæëèâ³ ìóçè÷í³ ïðîáëåìè.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ 21 âåðåñíÿ 2004 ðîêó â³ä³éøîâ ó â³÷í³ñòü, ïðîæèâøè
êðàñèâå, â³ääàíå ìóçèö³ æèòòÿ. Éîãî òâîð÷èé äîðîáîê, ÿê ìóçèêîçíàâöÿ 
ïåäàãîãà, äîñë³äíèêà, ïóáë³öèñòà, ÿê ï³àí³ñòà  âèêîíàâöÿ, êîíöåðòìåéñòåðà ³
ïåäàãîãà, íà æàëü, íå ïîâí³ñòþ çàô³êñîâàíèé. Äàé Áîæå íàì ìóäðîñò³, ùîá
ìè ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì Êîáóëåºì
çàäîêóìåíòóâàëè íà ïàïåð³, à çãîäîì îïóáë³êóâàëè (íàøà ïàìÿòü ïîêè
óòðèìóº áàãàòî ³íôîðìàö³¿).
Êóëüòóðà êðàþ  Çàêàðïàòòÿ, Ëüâ³âùèíè, ÿê ³ âñÿ óêðà¿íñüêà ìóçè÷íà
êóëüòóðà, áåç òâîð÷îãî äîðîáêó Ì.Êîáóëåÿ ìîæå ñòàòè çíà÷íî á³äí³øîþ.
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ªâãåí Ñòàíêîâè÷
ÎÄÈÍ ²Ç ÍÀÉÁ²ËÜØ
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÕ ÒÅÎÐÅÒÈÊ²Â
ß íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â ñï³ëêóâàâñÿ ç Åì³ë³ºì Êîáóëåºì. Òî áóëà
íàïðàâäó äóæå ñâ³òëà, äîáðà ëþäèíà Êîëè òàê³ ëþäè éäóòü ç æèòòÿ, íà÷å
â³äðèâàºòüñÿ ÷àñòèíà òâîãî âëàñíîãî æèòòÿ. Ìè áóëè çíàéîì³ êîëî 45 ðîê³â,
ùå â³äòîä³, ÿê â³í âèêëàäàâ â Óæãîðîäñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³. ß òîä³
ïîçíàéîìèâñÿ ç Íèì, áóäó÷è ñòóäåíòîì. Åì³ëü Äìèòðîâè÷ áóâ íàäçâè÷àéíî
àêòèâíèé ÿê ìóçè÷íèé ä³ÿ÷: áóâ áëèñêó÷èì ï³àí³ñòîì, òåîðåòèêîì. ß íàâ³òü
ïàìÿòàþ, ÿê Â³í âèñòóïàâ ç êîíöåðòàìè, ð³çíèìè àíñàìáëÿìè, ÿê³
îðãàí³çîâóâàëè òîä³ ìîëîä³ âèêëàäà÷³ â Óæãîðîäñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³.
Íó, à áëèæ÷å ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç Íèì ï³çí³øå, êîëè â³í ïåðå¿õàâ äî Ëüâîâà, äå
³ ÿ ÷àñòî áóâàâ íà òîé ÷àñ, òåëåôîíóâàâ äî Íüîãî, ïèñàâ ëèñòè, çàâäÿêè ÷îìó
çì³ã â³ä÷óòè òà çðîçóì³òè, ÿêà òî áóëà âèíÿòêîâî ³íòåë³ãåíòíà ³ òîëåðàíòíà
ëþäèíà. Óñ³, õòî ç íèì ñï³ëêóâàâñÿ, çàóâàæóâàëè öå, ãîâîðèëè ïðî Éîãî
ñêðîìí³ñòü, äîáðîòó.
Öå áóâ îäèí ç íàéá³ëüø ïðîôåñ³éíèõ òåîðåòèê³â, ÿêîãî ÿ çóñòð³÷àâ ó ñâîºìó
æèòò³. Ìàâ ÷óäîâèé àíàë³òè÷íèé ðîçóì, çàâæäè áóâ ó êóðñ³ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ
ó ñâ³òîâ³é ìóçè÷í³é êóëüòóð³, ìàâ ñâî¿ ïðèíöèïè, áóâ ãîñòðèé íà äóìêó Éîãî
äóæå ïîâàæàëè é ëþáèëè ñòóäåíòè. Íàäçâè÷àéíà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à äî ìåíå, äî ìîº¿ ðîáîòè, éîãî ï³äòðèìêà äóæå äîïîìîãëè ìåí³ ³
áàãàòüîì ³íøèì ëþäÿì ó æèòò³. Òàê, â³í ïîçíàéîìèâ ìåíå ç êîìïîçèòîðîì
Þð³ºì Ëàíþêîì, ÿêèé áóâ òîä³ çîâñ³ì ìîëîäèì ñòóäåíòîì, íàâ÷àâñÿ íà IV
êóðñ³ êîíñåðâàòîð³¿, à íèí³ òî º îäèí ç íàéÿñêðàâ³øèõ êîìïîçèòîð³â ñó÷àñíîñò³.
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ í³êîëè íå æèâ ñâî¿ì çàìêíóòèì æèòòÿì, à çàâæäè
íàìàãàâñÿ äîïîìîãòè ³íøèì. Ó öüîìó ³ ïîëÿãàëà éîãî áåçìåæíà äîáðîòà
Â³í ïåðåäàâ ëþäÿì ñâî¿ çíàííÿ ³ äîáðîòó.
Ìåí³ äóæå òÿæêî ïðî íüîãî çãàäóâàòè ó ìèíóëîìó ÷àñ³ Öå áóëà
íàäçâè÷àéíà ëþäèíà òÿæêî ñêàçàòè «áóëà»
Âîñòàííº ìè áà÷èëèñÿ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïåðåä éîãî êîí÷èíîþ ÿ ³ äîñ³
áà÷ó Åì³ë³ÿ ïåðåä ñâî¿ìè î÷èìà, ñï³ëêóþñÿ ç Íèì òî áóâ ì³é Äðóã í³, º
ì³é Äðóã. Ñâ³òëà ïàìÿòü ö³é Âåëèê³é Ëþäèí³.
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Ò³áîð Áîí³ñëàâñüêèé
Ì²É ÄÀÂÍ²É, Â²ÐÍÈÉ ÄÐÓÃ
Åì³ë³é Êîáóëåé, îäèí ³ç âèçíà÷íèõ ìóçè÷íèõ ä³ÿ÷³â Çàêàðïàòòÿ, æèâ,
òâîðèâ ³ ïðàöþâàâ â áàãàòîãðàííîìó òà ìàã³÷íîìó ñâ³ò³ ìóçèêè.
ßê ïðîôåñîðà ËÄÌÀ ³ì. Ì.Ëèñåíêà, îõàðàêòåðèçóâàâ ìèòöÿ ïðîô.
Ñ.Ë³ñåöüêèé â îäí³é ç³ ñâî¿õ ñòàòåé â ì³ñöåâ³é ãàçåò³ «Çà â³ëüíó Óêðà¿íó» â 2001
ðîö³ ç íàãîäè 50-ð³÷÷ÿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿ ç òåîð³¿ ìóçèêè, ìóçèêîçíàâöÿ,
ïåäàãîãà, òîâàðèøà ³ äðóãà, êîòðèé ñïðèéìàâ íàâêîëèøí³é ñâ³ò êð³çü ïðèçìó
ìóçèêè, â³ðíèì ñëóãîþ ÿêî¿ áóâ.
Íå îòîòîæíþâàâ ³äåþ ç ³ñòèíîþ, îñê³ëüêè ³ñòèíà, ÿê òàêà, â àáñîëþòíîìó
ñåíñ³ íåï³çíàâàíà, ëèøå îñÿãàâ òàºìíèöþ ñï³ââ³äíîøåííÿ ìóçèêè é ôîðìè ¿¿
â³äòâîðåííÿ, ùî áóëî ñåíñîì éîãî æèòòÿ ³ êåðóâàëî íèì ïðîòÿãîì 75-è ðîê³â.
Ìóçèêîçíàâåöü øèðîêîãî êàë³áðó, âèêëàäà÷ òåîð³¿ ìóçèêè, ï³àí³ñò ³
äèðèãåíò, êîìïîçèòîð ³ åñòåò, ô³ëîñîô, ëþäèíà ç âåëèêî¿ áóêâè  Åì³ëü
Êîáóëåé, â³ä³éøîâ íà â³÷íèé ñïîê³é 21 âåðåñíÿ 2004 ðîêó.
²ç íèì, áëàãîñëîâåííèì áîæîþ ³ñêðîþ ìóçè÷íîãî òàëàíòó, ïðîùàëèñÿ
éîãî êîëåãè, âèêëàäà÷³ ëüâ³âñüêî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿. Âñå, ùî â³í ðîáèâ ó ñâîºìó
áàãàòîìó íà âàæê³ âèïðîáóâàííÿ æèòò³  ÷è ãðàâ íà âåñ³ëëÿõ, ÷è çàéìàâñÿ
ðåïåòèòîðñòâîì ç ó÷íÿìè, ÷è ÷àñîì ïðîâàäèâ íàóêîâó ðîáîòó  áóëî îñâÿ÷åíå
óñâ³äîìëåííÿì ñâîº¿ íàéâàæëèâ³øî¿ ì³ñ³¿, êîòðó â³í áóâ ïîêëèêàíèé
âèêîíóâàòè ³ ïðî êîòðó í³êîëè íå çàáóâàâ  ñëóæ³ííÿ ìóçèö³.
Êîáóëåé áóâ áàãàòîãðàííîþ, òàëàíîâèòîþ ëþäèíîþ, â ÿê³é ñàìå
ïðîâèä³ííÿ çíàéøëî îñîáèñò³ñòü, ùî æèëà çàðàäè ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà é
áóëà ãîòîâà íà áóäü-ÿê³ æåðòâè çàðàäè íüîãî. Â³í áóâ áåçêîðèñíèì ïîì³÷íèêîì,
ç ÿêîãî ñàì³ âèïðîáóâàííÿ äîë³ âèòåñàëè ìàéæå ³ððåàëüíó, äóøåâíî ÷èñòó
îñîáèñò³ñòü  ïðàâîâ³ðíîãî ì³ñ³îíåðà áåç íàéã³ðøèõ ëþäñüêèõ ðèñ  çëîñò³,
çàçäðîñò³ òà ºõèäñòâà.
Å.Êîáóëåé íå íàëåæàâ äî êîíôîðì³ñò³â: éîãî ñòèëü æèòòÿ âèð³øóâàâ íå
îô³ö³éíèé ³íñòðóêòàæ îðãàí³â âëàäè, à çàêîíè ìèñòåöòâà. Ã³äí³ñòü, ÷åñí³ñòü,
ñïðàâæí³é òàëàíò ³ áåçêîìïðîì³ñí³ñòü, à òàêîæ ìîäåðíå ñïðèéíÿòòÿ æèòòÿ
ñëóæèëî âç³ðöåì, êîòðèé, õî÷ ³ ñòîñóâàâñÿ ïåðåâàæíî ìóçèêè, íå áóâ äî
âïîäîáè áàãàòüîì ì³ñöåâèì àâòîðèòåòàì.
Â³í íàðîäèâñÿ 23 ëèïíÿ 1929 ðîêó â Óæãîðîä³. Â÷èâñÿ â ã³ìíàç³¿ â
Áóäàïåøò³. Äîáðå ãðàâ íà ôîðòåï³àíî íà ñëóõ ùå ïåðåä òèì, ÿê ïî÷àâ áðàòè
ïðèâàòí³ óðîêè ó Ðàêîøï³ãåò³. Íà æàëü, äóæå øâèäêî âòðàòèâ ìàò³ð. Ìóçè÷í³
çàíÿòòÿ â ïðèâàòí³é øêîë³ Ôèéê Åäåííèé âèçíà÷èëè éîãî äîëþ: â 1945 ðîö³,
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êîëè ìîëîäèé ÷îëîâ³ê îïèíèâñÿ â Ìóêà÷åâ³, â³í âèð³øèâ ïîâÿçàòè ñâîº æèòòÿ
³ç ìóçèêîþ, äî ÿêî¿ ìàâ òàëàíò, ³ç ïîâíîþ íàñíàãîþ òà âèòðèìêîþ â³ääàâñÿ
ñâîºìó ïîêëèêàííþ. Íàâ÷àííÿ â ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ ï³ñëÿ â³éíè
ñóïðîâîäæóâàëîñü âåëèêèìè òðóäíîùàìè (ðàííÿ âòðàòà áàòüê³â). Ó ò³ ÷àñè
Å.Êîáóëåé ïîñò³éíî â÷èâñÿ, çàðîáëÿþ÷è ñîá³ íà æèòòÿ ãðîþ íà âå÷îðàõ òà
âåñ³ëëÿõ, ðåïåòèòîðñòâîì ç ä³òüìè. Íàïðóæåíèé ñòèëü æèòòÿ íå çì³íèâñÿ ç³
âñòóïîì â ËÄÊ, òåïåð ËÍÌÀ ³ì. Ì.Ëèñåíêà: íàâ÷àííÿ òà ïîãëèáëåííÿ ñâî¿õ
çíàíü â³í ïîºäíóâàâ ç «ïðàêòè÷íîþ» ðîáîòîþ  ãðîþ íà ôîðòåï³àíî â
ê³íîòåàòðàõ, ï³çí³øå ïðàöþâàâ àñèñòåíòîì äèðèãåíòà. Âñå ö³êàâèëî é
ïðèâàáëþâàëî ìîëîäó áàãàòîïëàíîâó îñîáèñò³ñòü, îáäàðîâàíó íàäçâè÷àéíèì
ðîçóìîì òà îñîáëèâèìè çä³áíîñòÿìè. Ñâ³é ïîòÿã äî çíàíü â³í çàäîâîëüíÿâ
ïîâí³ñòþ: íàâ÷àâñÿ îäíî÷àñíî íà òåîðåòè÷íîìó ³ ôîðòåï³àííîìó
ôàêóëüòåòàõ, çàéìàâñÿ êîìïîçèö³ºþ (ôàêóëüòàòèâíî), ³ç çàäîâîëåííÿì ãðàâ
íà îðãàí³. Á³ëüø òîãî, ïîçíàéîìèâñÿ ³ç «õèòðîùàìè» ïîáóäîâè òà ðåìîíòó
îðãàíó, îñê³ëüêè ³ öå éîãî äóæå çàö³êàâèëî. Ïîïðè âñå öå, ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè,
ãðàâ ó ñòóäåíòñüêîìó ñèìôîí³÷íîìó îðêåñòð³ íà óäàðíèõ ³íñòðóìåíòàõ.
Â ³ñíóþ÷îìó íà òîé ÷àñ ñòóäåíòñüêîìó íàóêîâîìó òîâàðèñòâ³ áðàâ
àêòèâíó ó÷àñòü ó âèñòóïàõ ÿê ñîë³ñò-ï³àí³ñò àáî ó÷àñíèê îðêåñòðó ÷è êåð³âíèê
õîðó, îðãàí³ñò, çàñâ³ä÷óþ÷è ñâ³é òàëàíò òà íåàáèÿê³ çä³áíîñò³.
Äîñë³äæóþ÷è ô³ëîñîôñüê³ ãëèáèíè ìóçèêè âæå ÿê ï³àí³ñò-âèêîíàâåöü ïðè
³íòåðïðåòàö³¿ ìóçè÷íîãî òâîðó, â³í ì³ã òàê âðàæàþ÷å ðîçêðèòè ïåðåä ñëóõà÷àìè
éîãî ñóòü, ùî êîæåí ì³ã â³ä÷óòè, ùî âîíî âèðàæàº.
Âèêëàäàþ÷è â Óæãîðîäñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ ³ áóäó÷è ïðîâ³äíèì
ïåäàãîãîì òåîð³¿ ìóçèêè, â³í â³äêðèâàâ ïåðåä ñâî¿ìè ó÷íÿìè íåâè÷åðïí³
ìîæëèâîñò³ ãàðìîí³¿, çà ñêëàäîâèìè åëåìåíòàìè àíàë³çóâàâ òàºìíèö³ ³ êðàñó
ìóçèêè, ïîÿñíþþ÷è ïðè öüîìó ¿õ âçàºìîçâÿçîê. Çà 50 ðîê³â ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ â³í âèïóñòèâ ó ìóçè÷íèé ñâ³ò áàãàòî ïðåêðàñíèõ âèêëàäà÷³â,
êîìïîçèòîð³â, ìóçèêîçíàâö³â, êîòð³ ïðèìíîæóþòü òå, ùî îòðèìàëè â³ä ñâîãî
ó÷èòåëÿ. ßê ñïåö³àë³ñò â³í îòðèìàâ âèçíàííÿ íå ëèøå ó Çàêàðïàòò³ ³ íà Óêðà¿í³,
àëå é ó íàéáëèæ÷èõ ñóñ³äí³õ êðà¿íàõ (Ïîëüù³, Óãîðùèí³, Áîëãàð³¿), çàâäÿêè
ñâî¿ì ó÷íÿì, êîòð³ ï³ñëÿ çì³íè ðåæèìó ìàëè ìîæëèâ³ñòü ðîç¿õàòèñÿ ïî ñâ³ò³;
éîãî âèñîêî ö³íÿòü ó Àìåðèö³, Êàíàä³, Ìåêñèö³.
Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñòèë³â, ó öåíòð éîãî «ìóçèêîçíàâ÷î¿» óâàãè
ïîòðàïèëà îñîáëèâî ìîäåðíà ìóçèêà, ñóòü êîòðî¿ ó íàø ÷àñ ùå äàëåêî íå âñ³
ðîçóì³þòü. Â ïåâí³é ì³ð³ éîìó âäàëîñÿ ðîçêðèòè ñâî¿ì â÷åíèì êîëåãàì ñóòü
äàíîãî ïèòàííÿ â ðàìêàõ ñâî¿õ ïðîñòèõ, àëå âèñîêîïðîôåñ³éíèõ ëåêö³é. Éîãî
äîïîâ³ä³, êîòð³ áóëè ïðî÷èòàí³ íà íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ äåðæàâíîãî ìàñøòàáó,
íà æàëü, äîñ³ íå âèéøëè ç äðóêó. Å.Êîáóëåé äóæå ð³äêî çàïèñóâàâ ñâîþ ìóçèêó,
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êîòðó ³ìïðîâ³çóâàâ íà óðîêàõ òà âèñòóïàõ ÷è â ñ³ìåéíîìó êîë³, àëå ö³ ³ìïðîâ³çàö³¿
 ÿ ìîæó öå ³ç âïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè  áóëè ïðîÿâîì ãåí³àëüíîñò³.
Íà ëåêö³ÿõ òà âèñòóïàõ â ìóçè÷í³é àêàäåì³¿ â³í çàõîïëþâàâ ñòóäåíò³â òà êîëåã
ôàõîâèì àíàë³çîì òâîð÷îñò³ Áàðòîêà òà Êîäàÿ, à éîãî âñåá³÷íà êîìïåòåíö³ÿ ñÿãàëà
íåäîñë³äæåíèõ ùàáë³â ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ çíàíü, «ïðîãðàìóþ÷è» ïîãëÿäè
ìàéáóòí³õ ìóçè÷íèõ êðèòåð³¿â.
Å.Êîáóëåÿ, íàøîãî áëèçüêîãî äðóãà ³ êîëåãó, âàðòî çãàäóâàòè âëàñíå òàêèì
÷èíîì, àäæå éîìó áóëî íàäàíå îñîáëèâå ïðàâî ìèñëèòè ³ æèòè ìóçèêîþ.
Â³äîìèé òîé ôàêò, ùî ðåâí³ êàðºðèñòè â òîé ÷àñ, â ïåðøó ÷åðãó ïî ïàðò³éí³é
ë³í³¿, íàìàãàëèñÿ äîáèòèñü óñï³õó, ùî çîâñ³ì íå ö³êàâèëî Êîáóëåÿ. Â³í í³êîëè
íå íàëåæàâ äî íèõ, íå áóâ òàêèì ÿê âîíè  â³í áóâ çàâæäè ³íøèé: îñîáèñò³ñòþ,
ìèòöåì, ìèñëÿ÷îþ ëþäèíîþ, êîòðà â äóøàõ ³ ïàìÿò³ âäÿ÷íèõ ñòóäåíò³â çàâæäè
ïðàöþâàëà íà ìóçè÷í³é «íèâ³» ³ ñòîÿëà îñòîðîíü ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ. Öå òàêîæ
ñâîºð³äíà êàðºðà, àëå ³íøà, êàðºðà òèõ, õòî ñïîâíà â³ääàº, ðåãåíåðóº òâîð÷ó
æèòòºâó ñèëó.
Éîãî êîìïîçèö³ÿì ïðèòàìàíí³ ïðîíèêëèâà ùèð³ñòü ³ ïðèðîäí³ñòü. Áàãàòî
ìóçèêàíò³â-âèêîíàâö³â ³ ñüîãîäí³ ìàþòü ó ñâîºìó ðåïåðòóàð³ òâîðè Êîáóëåÿ,
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âîíè íå áóëè âèäàí³ äðóêîì. Éîãî òâîðè ïðîñòî
ïåðåäàþòüñÿ ³ç ðóê â ðóêè  â³äîìèìè âèêîíàâöÿìè, ñòóäåíòàìèïî÷àòê³âöÿìè, êîëåêòèâàìè. Òàê, íàïðèêëàä, Âåëèêîáè÷ê³âñüêèé íàðîäíèé
òàíöþâàëüíèé àíñàìáëü, äëÿ ÿêîãî Å.Êîáóëåé íàïèñàâ âåëèêó òàíöþâàëüíó
êîìïîçèö³þ, ùî çà òðèâàë³ñòþ îá³éìàº âåñü êîíöåðòíèé âå÷³ð, ìàº ïîñò³éíî
â ñâîºìó ðåïåðòóàð³ éîãî òâîðè. À ìèòö³ çíàþòü, ùî íåìàº êðàùîãî
âèçíàííÿ...
Ñâî¿ìè òâîðàìè, êîòð³ â³í çàïèñàâ, í³êîëè íå áóâ çàäîâîëåíèé: â³í ëèøå
òîä³ ¿õ çàëèøàâ, êîëè ï³ääàâ ïðîôåñ³éí³é êðèòèö³.
Ó âåëèêèõ õîðîâèõ êîìïîçèö³ÿõ ³ â êàìåðíèõ òâîðàõ, à òàêîæ äëÿ ñîëþþ÷èõ
³íñòðóìåíò³â, çàâæäè äîì³íóâàëè ìåëîä³¿ ³ ìîòèâè â íàðîäíîìó äóñ³, âèêëàäåí³
ìîäåðíèì ñïîñîáîì, õî÷à Å.Êîáóëåé, ÿê ³ Á.Áàðòîê, í³êîëè íå öèòóâàâ
îðèã³íàëüíèõ óêðà¿íñüêèõ ³ óãîðñüêèõ ìåëîä³é, çà âèíÿòêîì îáðîáîê íàðîäíèõ
ï³ñåíü.
Ó ñâî¿é òâîð÷³é ðîáîò³ ïðîòÿãîì ïÿòèäåñÿòè ðîê³â Êîáóëåé áàãàòî óâàãè
ïðèä³ëÿâ ïîïóëÿðèçàö³¿ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Â³í áóâ äèðèãåíòîì,
õîðìåéñòåðîì, êåð³âíèêîì êàìåðíîãî àíñàìáëþ, êîíöåðòìåéñòåðîì ñîë³ñò³â.
Àëå çàâæäè, áóäó÷è êåð³âíèêîì ÷è ïàðòíåðîì, ïðàãíóâ äî äîñêîíàëîñò³
âèêîíàííÿ, â³ä÷óâàâ ðàä³ñòü ñï³ëüíîãî ìóçèêóâàííÿ, íå âèìàãàþ÷è
ïåðñîíàëüíî¿ ïîõâàëè.
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Âåëè÷í³ñòü ìóçèêàíòà Å.Êîáóëåÿ  ó ñêðîìíîñò³. ² öÿ ðèñà õàðàêòåðó
áóëà éîìó ïðèòàìàííà íå ëèøå ïî â³äíîøåííþ äî ìóçèêè, àëå é ó
ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
Áåçïîñåðåäíÿ ïðîñòîòà, ãóìàí³çì, äóøåâí³ñòü, òâîð÷î-ï³äíåñåíå
ìèñëåííÿ, ô³ëîñîôñüêèé ñâ³òîãëÿä, âò³ëåííÿ ïðàâäîëþáñòâà ³ ñîâ³ñò³  îñü
³ñòèííèé «ïîðòðåò» ö³º¿ ëþäèíè. Çà 58 ðîê³â íàøî¿ äðóæáè ÿ éîãî çíàâ âëàñíå
òàêèì. Éîãî ³ìÿ ÿ á çàïèñàâ âåëèêèìè áóêâàìè ó Êíèãó ïàìÿò³. Ï³øîâ ³ç
íàøî¿ åïîõè ñïðàâæí³é ìóçèêàíò, ñóñï³ëüñòâî âòðàòèëî âåëèêîãî â÷åíîãî. ß
æ âòðàòèâ ³ñòèííîãî äðóãà.
Á³ëü âòðàòè ãëèáîêî â³ä÷óâàº éîãî äðóæèíà, êîòðà ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ
çàâæäè áóëà ç íèì, òóæàòü éîãî ä³òè òà îíóêè. Àäæå ïðèêëàä éîãî æèòòÿ ³
ä³ÿëüíîñò³ ã³äíèé íàñë³äóâàííÿ, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, â³äïîâ³äíî äî íàøèõ
ñèë, òàëàíò³â, ÷åñíîò ³ ïîðÿäíîñò³. Òîä³ é íàñ êîëèñü áóäóòü çãàäóâàòè òàê, ÿê
ìè çãàäóºìî Å.Êîáóëåÿ  ç³ ñëüîçàìè ³ âäÿ÷í³ñòþ.
Ñóìóºìî çà íèì ³ âò³øàºìî ñåáå äóìêîþ ïðî òå, ùî öÿ ñïðàâæíÿ ëþäèíà
ñïî÷èëà ó Ãîñïîä³, çíàéøîâøè ñâ³é â³÷íèé ñïîê³é. Öàðñòâî éîìó íåáåñíå.
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Ëþáîâ Áàáþê
×ÓÄÎÂÀ ËÞÄÈÍÀ, ÒÀËÀÍÎÂÈÒÈÉ ÌÓÇÈÊÀÍÒ
Ïèñàòè ñïîìèíè ïðî Åì³ë³ÿ Êîáóëåÿ  çäàºòüñÿ íåìîæëèâî. Íå õî÷åòüñÿ
â³ðèòè, ùî ö³º¿ âèñîêî ³íòåë³ãåíòíî¿, ïðåêðàñíî¿ ëþäèíè, òàëàíîâèòîãî
ìóçèêàíòà âæå íåìàº ñåðåä íàñ. Çäàºòüñÿ çàðàç ïîáà÷ó éîãî ïðèâ³òàííÿ, ùèðó
óñì³øêó, ïî÷óþ ö³êàâó ðîçìîâó. Íåâæå öüîãî á³ëüøå íå áóäå.
Çíàþ Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à ç 1954 ðîêó. Òîä³ ÿ ïðè¿õàëà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
àñï³ðàíòóðè â Êèºâ³ ïðàöþâàòè íà çàïðîøåííÿ òîä³øíüîãî ðåêòîðà ïðîô.
Ìèêîëè Êîëåññè ó Ëüâ³âñüêó êîíñåðâàòîð³þ ³ì. Ì.Ëèñåíêà. Âåëà ÿ òîä³ êóðñ
åñòåòèêè. Õâèëþâàëàñÿ, öå áóâ ïî÷àòîê ìîº¿ äîâãîë³òíüî¿ ðîáîòè ó
êîíñåðâàòîð³¿. Äîâãî ãîòóâàëàñü äî êîæíî¿ ëåêö³¿, ùîá ñêàçàòè ñòóäåíòàì V
êóðñó ùîñü ö³êàâîãî, âàæëèâîãî äëÿ íèõ. Çäàºòüñÿ â÷èëàñÿ ñàìå íà íèõ
âèêëàäàííÿ öüîãî ïðåäìåòó.
Ñåðåä òîä³øí³õ ñòóäåíò³â ³ áóâ ìîëîäèé õëîïåöü ³ç Çàêàðïàòòÿ  Åì³ë³é
Êîáóëåé. Äóæå òàëàíîâèòèé ñòóäåíò, íàâ÷àâñÿ íà ôîðòåï³àííîìó ³
ìóçèêîçíàâ÷îìó ôàêóëüòåòàõ. Äóæå âåñåëèé, ëþáèâ æàðòè, ìàâ äðóç³â, ç
ÿêèìè ³ äàë³ ï³äòðèìóâàâ ùèð³ ñòîñóíêè.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíñåðâàòîð³¿ ïî¿õàâ ïðàöþâàòè íà Çàêàðïàòòÿ â
Óæãîðîäñüêå ìóçè÷íå ó÷èëèùå. Àëå ÷åðåç ïåâíèé ïåð³îä  70-ò³ ðîêè 
ïðè¿õàâ ïðàöþâàòè äî íàñ, äî Ëüâîâà. Îñü òîä³ ìè ç íèì áëèæ÷å ï³çíàëèñü,
÷àñòî çóñòð³÷àëèñü íà ñï³ëüíèõ êàôåäðàõ, îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ
ìóçèêîçíàâñòâà ³ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ çàâæäè âèñòóïàâ ç ö³êàâèìè äóìêàìè,
ïðîïîçèö³ÿìè, ì³ðêóâàííÿìè.
Ùå áëèæ÷å ìè ç³òêíóëèñü ç íèì, êîëè â³í ñòàâ íàøèì ñóñ³äîì  ä³ñòàâ
êâàðòèðó íà âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (òîä³ Àðòåìà), ê³ëüêà áóäèíê³â â³ä
ìîº¿ ñ³ì¿. Ñïî÷àòêó ó íèõ íå áóëî òåëåôîíó, à áàòüêè äðóæèíè Ì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à  Åë³øêè ²âàí³âíè  ìåøêàëè íà Çàêàðïàòò³. Âîíè ÷àñòî ïðèõîäèëè
äî íàñ äçâîíèòè áàòüêàì ³ òîä³ ìè äóæå çáëèçèëèñü ç öèìè ÷óäîâèìè ëþäüìè.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷  âåñåëà ëþäèíà, çàâæäè ì³ã ùîñü ö³êàâîãî ðîçêàçàòè, òàê
ùî ìè äóæå ïîòîâàðèøóâàëè ç íèìè. Çäàºòüñÿ âîíè ñòàëè äëÿ íàñ ÿê ð³äí³,
áëèçüê³ äóõîì ëþäè.
Çáëèæóâàëè íàø³ ñ³ì¿ òàêîæ ä³òè  ¿õ äî÷êà Ìàð³éêà (Ì³êà) áóëà ìàéæå
ðîâåñíèöÿ íàøî¿ Óëÿíè, îá³ âñòóïàëè äî êîíñåðâàòîð³¿ ³ òîä³ ìè ìàëè áàãàòî
ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â. Çàâæäè áóëî ïðèºìíî çóñòð³òè éîãî ³ äðóæèíó íà âóëèö³,
çàõîäèëè ìè îäí³ äî îäíèõ ÷àñòî, ùîá ïîñï³ëêóâàòèñÿ, ä³çíàòèñü ïðî ¿õí³
ñïðàâè, ðîçêàçàòè ïðî íàø³. Ïîò³ì ñòàëî íàì â³äîìî ïðî âàæêó õâîðîáó
25

ÏÀÌßÒ² ÅÌ²Ë²ß ÊÎÁÓËÅß

Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, öå òÿãíóëîñÿ äîâãî, âñå äóìàëè, ùî âñå ïðîéäå. Òà ñòàí
ñòàâàâ âñå ã³ðøèì. Çãàäóþ îñòàíí³ çóñòð³÷³ íà ñâÿòêóâàíí³ ìîãî 80-ë³òòÿ. Â³í
òîä³ òàê ùèðî, ç ãóìîðîì ãîâîðèâ ïðî òå, ÿê â³í áóâ ñòóäåíòîì ó 1954-55
ðîêàõ, ÿê ö³êàâî ¿ì áóëî æàðòóâàòè ç ìîëîäèì ïåäàãîãîì. À îñòàíí³é ðàç ìè
áóëè ó Ëüâ³âñüêîìó îïåðíîìó òåàòð³ íà ñâÿòêóâàíí³ 150-ð³÷÷ÿ íàøî¿
êîíñåðâàòîð³¿, çàðàç âæå Ìóçè÷íî¿ Àêàäåì³¿. Ðàçîì âåðòàëèñü ìàøèíîþ
äîäîìó, à çà ê³ëüêà äí³â ïðèéøëè ïï. Êîáóëå¿ äî ìåíå ³ öå âæå áóëà íàøà
îñòàííÿ çóñòð³÷.
Òàëàíîâèòèé ìóçèêàíò, ïðåêðàñíèé ïåäàãîã, ëþäèíà âèñîêî¿ êóëüòóðè,
ùèðî¿ âäà÷³ çàëèøèòüñÿ äîâãî â ñïîìèíàõ éîãî òîâàðèø³â ïî ïðàö³, ñòóäåíò³â,
ïðîñòî äîáðèõ çíàéîìèõ. Ïàìÿòü ïðî íüîãî íå ç³òðåòüñÿ ç³ ñòîð³íîê ³ñòîð³¿
ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè.
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Ëþáîìèðà Ìåëåõ-ßðîñåâè÷
«Ì²Ë² ÊÎÁÓËÅÉ...»
Ñâ³òëîâîëîñèé, ñ³ðîîêèé, â îêóëÿðàõ, çàâæäè ïðèâ³òíî óñì³õíåíèé, 
éîìó ñèìïàòèçóâàëè âñ³  ³ êîëåãè-ñòóäåíòè, ³ íàøà ïðîôåñóðà òîä³øíüî¿
Ëüâ³âñüêî¿ Äåðæàâíî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ì.Â. Ëèñåíêà, 50-òèõ ðîê³â ìèíóëîãî
âæå ñòîë³òòÿ.
Îñíîâíîþ ïðîôåñ³ºþ Êîáóëåÿ áóâ ï³àí³çì, âñòóïèâ â³í äî íàøî¿
êîíñåðâàòîð³¿, ìàþ÷è âæå çà ïëå÷èìà äîñâ³ä ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè â
Óæãîðîäñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³. Ïîðÿä ç íèì íàâ÷àëèñü êîëèøí³ ó÷åíèö³
éîãî ôîðòåï³àííîãî êëàñó, à â³í, â³ä÷óâøè ó ñîá³ ïîêëèêàííÿ äî
ìóçèêîçíàâñòâà, ôàêóëüòàòèâíî, íàâ÷àâñÿ òàêîæ íà ²ÒÔ (³ñòîðèêîòåîðåòè÷íîìó ôàêóëüòåò³) ËÄÊ.
Íàøà «êîíñà»,  òàê ó ñòóäåíòñüê³é ãîâ³ðö³ òðàíñôîðìóâàëàñü îô³ö³éíà
íàçâà âóçó,  ÿêîñü ê³ëüê³ñíî «íå âïèñóâàëàñü» ó ñèñòåìó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ÿê Ëüâîâà, òàê ³ òîä³øíüî¿ ÓÐÑÐ.  «Ùî öå çà âóç, êîòðèé íàë³÷óº
âñüîãî 300 ÷îëîâ³ê: ñòóäåíò³â, ïåäàãîã³â, êåð³âíîãî òà ³íøîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ïåðñîíàëó, ðàçîì óçÿòèõ», ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèìè ìîãóòí³ìè (òîä³)
²íñòèòóö³ÿìè, ÿê Óí³âåðñèòåò, Ïîë³òåõí³êà, Ïîë³ãðàô³÷íèé, Àãðàðíèé, ÷è
³íøèé, êîòð³ çà ÷èñåëüí³ñòþ îñîáîâîãî ñêëàäó ìîãëè ñÿãàòè 12-òè òèñÿ÷...
Ç òàêîþ äóìêîþ ìîæíà áóëî ÷àñîì çóñòð³òèñü, çâè÷àéíî, ò³ëüêè ñåðåä
«øèðîêîãî çàãàëó»... Àëå äëÿ íàñ, ñòóäåíò³â, öåé «ì³í³àòþðèçì» ìàâ ñâî¿
ïëþñè. Ïåðåäóñ³ì, ìè, ìàéæå âñ³, áóëè ì³æ ñîáîþ çíàéîì³, à, òèì á³ëüøå,
òåîðåòèêè, êîòðèõ ó ãðóïàõ áóëî ïî-òðîº, à òî é âñüîãî äâîº. Íàøà ãðóïà (äî
ÿêî¿ íàëåæàâ ³ Ì³ë³ Êîáóëåé) áóëà íàâ³òü äóæå «÷èñåëüíîþ»  àæ ïÿòü ÷îëîâ³ê:
 Ìàðà Êàóøàíñüêà, ²ðà Äðîçäîâà, Ãåíð³õ Äåðåâåíêî, Ëþáîìèðà Ìåëåõ ³
Ì³ë³é Êîáóëåé; äåùî çãîäîì äî íàñ ïðèºäíàâñÿ ùå é ñòóäåíò-êîìïîçèòîð
Ìàðê Êîïèòìàí. Îòîæ, óñ³ ìè, òåîðåòèêè ïðèÿòåëþâàëè «ïî âåðòèêàë³»  â³ä
ïåðøîãî äî ïÿòîãî êóðñó.
Ñâîºð³äíèì «êîëîðèòîì» âèä³ëÿëèñü ñåðåä çàãàëó ñòóäåíò³â çàêàðïàòö³
 âèõ³äö³, ÿê ïðàâèëî, ç Óæãîðîäà. Âîíè íåïîãàíî âîëîä³ëè óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ, äåùî ã³ðøå çíàëè ðîñ³éñüêó, à ì³æ ñîáîþ ÷àñòî ðîçìîâëÿëè
óãîðñüêîþ. ² ç íèõ áëèæ÷å êîíòàêòóâàëè ç òåîðåòèêàìè ï³àí³ñòêà Ìàð³àíà
(Ìåð³) Ò³âîäîð (êðàñóíÿ, íà ÿêó çàäèâëÿëèñü óñ³ «êàâàëåðè»), ñêðèïàëü 
Òèáåð³é (Ò³á³) Áîí³ñëàâñüêèé, êëàðíåòèñò  Êàðë (Êîð÷³) Ãåííåë, íî ³ «íàø»
Åì³ë³é (Ì³ë³) Êîáóëåé. Ó çãàäàí³é «âåðòèêàë³», êð³ì íàñ òðüîõ îäíîêóðñíèöü,
 Ìàðè Êàóøàíñüêî¿, ²ðè Äðîçäîâî¿ òà Ëþáè Ìåëåõ, áóëè ùå  Ìóçà
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Í³êîëüñüêà, Ë³ëÿ Óõîáîòîâà, ²ííà Ò³òîâè÷, Çîñÿ Ãðèöà, Ëåñÿ Öàëàé, à òàêîæ 
Áîãäàíà Ô³ëüö ³ Ìèõàéëî Ëåì³øêî.
Ç ãëèáîêîþ ïîøàíîþ, ëþáîâþ ³ âèçíàííÿì ¿õí³õ âåëèêèõ çàñëóã äëÿ
ðîçâèòêó ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè íàøîãî êðàþ, ñòàâèëèñü ìè äî ïåäàãîã³â
ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ  Êîðèôå¿â  Ñòàí³ñëàâà Ëþäêåâè÷à, Ðîìàíà Ñ³ìîâè÷à,
²ëàð³îíà Ãðèíåâåöüêîãî, ªâãåíà Êîçàêà, Ìèêîëè Êîëåññè, Àäàìà Ñîëòèñà.
Íîâèì, ÿñêðàâèì ÿâèùåì íà íèâ³ ìóçè÷íî-³ñòîðè÷íîãî íàâ÷àííÿ ñòàâ äëÿ
íàñ Àðñåí³é Ìèêîëàéîâè÷ Êîòëÿðåâñüêèé: «...ìîé îòåö  óêðàèíåö, ìàòü 
ýñòîíêà, à ÿ ...ëåíèíãðàäåö», ãîâîðèâ â³í ïðî ñåáå...
Íàøó óâàãó â³í ïðèâåðíóâ íåçâè÷àéíîþ òîä³ (÷àñòî íåáåçïå÷íîþ!)
ñâîáîäîþ âèñëîâëþâàíü  ì³ã, äëÿ ïðèêëàäó,  ç íåïðèõîâàíîþ ³ðîí³ºþ
ïîñòàâèòèñü äî âèìîã «êàíîí³çîâàíîãî» ó òîé ÷àñ, ò. çâ. ìåòîäó
ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðåàë³çìó, çîêðåìà, ñòîñîâíî òâîð÷îñò³ âèäàòíèõ
êîìïîçèòîð³â ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó. Ìè çàõîïëþâàëèñü ëåêö³ÿìè Àðñåí³ÿ
Ìèêîëàéîâè÷à ç ³ñòîð³¿ ìóçèêè  â³í îáºêòèâíî îö³íþâàâ, íåðàç âñóïåðå÷
ðîçãðîìí³é «âèñîêî ïàðò³éí³é» êðèòèö³, òâîð÷³ñòü Ñ.Ïðîêîôºâà,
Ä.Øîñòàêîâè÷à, Â.Ìóðàäåë³, Ê.Äàíüêåâè÷à, ³íøèõ. Ïîçèö³þ ïðîôåñîðà
çàâæäè àêòèâíî é àðãóìåíòîâàíî ï³äòðèìóâàâ Ì³ë³ Êîáóëåé.
Ñïðàâæí³é äåìîêðàòèçì íàøèõ ñòóäåíòñüêèé ñòîñóíê³â ç âèêëàäà÷åì
âèñîêîãî ðàíãó ï³äòâåðäæóâàëà òðàäèö³ÿ ñï³ëüíèõ âè¿çä³â «íà ïðèðîäó»  ó
íåäàëåê³ îêîëèö³ Ëüâîâà ï³ä ÷àñ âèõ³äíîãî äíÿ  äðóãîãî òðàâíÿ. Ìàíäðóþ÷è
ë³ñîì, çóïèíÿþ÷èñü äëÿ ïåðåïî÷èíêó ç «êàíàïêàìè» ³ ÷àºì (ç ïðèíåñåíèõ
òåðìîñ³â) ìè âåëè ö³êàâ³ ðîçìîâè íà «â³ëüí³» òåìè... Ïðèãàäóþ òàêîæ âåñåëó
çóñòð³÷ Íîâîãî ðîêó (çäàºòüñÿ  1954), êîòðà â³äáóëàñÿ, çà ó÷àñòþ À.Ì.
Êîòëÿðåâñüêîãî ó ïîìåøêàíí³ Çîñ³ Ãðèöè (íèí³  äîêòîðà ìèñòåöòâîçíàâñòâà,
ïðîôåñîðà, âèäàòíîãî åòíîìóçèêîëîãà). Íàñòóïíèé  1955-é ð³ê ïðèí³ñ
çàê³í÷åííÿ êîíñåðâàòîðñüêîãî íàâ÷àííÿ... Ìè ðîç¿õàëèñü, õòî êóäè, çã³äíî ç
íàïðàâëåííÿì êåð³âíèöòâà âóçó.
Ç äåÿêèìè «áëèæ÷èìè» êîëåãàìè ÷àñ â³ä ÷àñó ëèñòóâàëèñü. ß, çîêðåìà,
îòðèìóâàëà â³ñòî÷êè â³ä Ìóçè Í³êîëüñüêî¿, Ë³ë³ Óõîáîòîâî¿, òàêîæ  â³ä Ì³ë³
Êîáóëåÿ.
Ó 1957-ìó ðîö³ îäðóæèëàñü ç íåäàâí³ì îäíîêóðñíèêîì  ñêðèïàëåì
Îðåñòîì ßðîñåâè÷åì, à ë³òîì 1962 (ìàáóòü!) ìè ç ÷îëîâ³êîì âè¿õàëè óäâîõ
ìîòîöèêëîì íà ïðîãóëÿíêó ïî Çàêàðïàòòþ. Áóëî ö³êàâî, ÷àñîì  îñîáëèâî
ââå÷åð³, ñòðàøíóâàòî, áî äîðîãè ë³ñèñò³ é ãîðèñò³... Àëå æ, íàñòóïèâ äåíü,
êîòðèé ïîäàðóâàâ íàì äóæå ïðèºìíó íåñïîä³âàíêó. Íà ÿêîìóñü «êðóòîìó»
ïîâîðîò³ ìè çóñòð³ëè ìîëîäó ñ³ìþ, ÿêà òåæ â³äïî÷èâàëà «íà ïðèðîä³». Öå
áóëè  Ì³ë³ Êîáóëåé ç äðóæèíîþ Åë³øêîþ ³ äâîìà ÷óäîâèìè ä³òî÷êàìè:
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Äìèòðèêîì, êîòðîìó íå áóëî òîä³ ùå é ïÿòè ðîê³â, òà éîãî äâîð³÷íîþ
ñåñòðè÷êîþ Ì³êîþ. Ì³ë³  ùàñëèâèé ñ³ìÿíèí, ïîçíàéîìèâ íàñ ç Åë³øêîþ ³,
çâè÷àéíî, òàêîæ ç³ ñâî¿ìè ìèëèìè íàùàäêàìè, êîòð³ ùåáåòàëè, ãðàëèñÿ ç
òàòîì, ïåñòèëèñü ç ìàìîþ... Äëÿ íàñ öÿ çóñòð³÷ çàëèøèëàñü ó ïàìÿò³ íà âñå
æèòòÿ...
² çíîâó ìèíàëè ðîêè. ß ïðàöþâàëà â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, ñïåðøó â
Ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ (íèí³  ³ì. Äåíèñà Ñ³÷èíñüêîãî), à ç 1958-ãî ðîêó â
²âàíî-Ôðàíê³âñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ ³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà (íèí³ 
Ïðèêàðïàòñüêèé óí³âåðñèòåò ³ì. Â.Ñòåôàíèêà).
Ó 1964-ìó ðîö³ ì³é ÷îëîâ³ê Îðåñò ßðîñåâè÷ ïåðåä÷àñíî â³ä³éøîâ ç öüîãî
ñâ³òó...
Ó 1974-ìó  ÿ, óæå ï³ñëÿ çàõèñòó êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿, îòðèìóþ
ïðîïîçèö³þ ïîäàòè çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò³â äî Ëüâ³âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ì.Â. Ëèñåíêà. Ïðèì³òíî, ùî ïðî íàÿâí³ñòü ïîñàäîâèõ
âàêàíñ³é íà ²ÒÔ ïîâ³äîìèâ ìåíå òåëåôîí³÷íî Ì³ë³ Êîáóëåé.
Ìè çíîâó ñòàëè êîëåãàìè, òåïåð óæå ÿê ïåäàãîãè ËÄÊ ³ì. Ì.Ëèñåíêà.
Ì³ë³ (äëÿ ³íøèõ  Ì³ë³é Äìèòðîâè÷) áóâ, ÿê çàâæäè, äðóæí³é, íå ðàç äîïîìàãàâ
ìåí³ äåòàëüíî ðîç³áðàòèñü ç àíàë³òè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ âèðàçîâèõ çàñîá³â
ñèìôîí³÷íèõ, îïåðíèõ òâîð³â (Áåòãîâåíà, Ë³ñòà, Âàãíåðà; Ðåâóöüêîãî,
Ëÿòîøèíñüêîãî òà ³í.), áî æ â³í, ÿê îäíî÷àñíî ï³àí³ñò ³ òåîðåòèê, âîëîä³â
á³ëüøèìè ìîæëèâîñòÿìè îñÿãíóòè áåçïîñåðåäíüî «÷åðåç êëàâ³ø³» äåÿê³
³íäèâ³äóàëüí³ íþàíñè öèõ òâîð³â.
² òàê ìèíàëî æèòòÿ  «äîðîñëå», ïåäàãîã³÷íå.
Íàø³ êîíòàêòè çàëèøàëèñü ïðèÿòåëüñüêèìè. ² ç êîëèøíüî¿ ãðóïè ²-V êóðñ³â
²ÒÔ ó êîíñåðâàòîð³¿ ïðàöþâàëè ò³ëüêè ìè äâîº. ²íø³  «ðîçëåò³ëèñü» ïî
Óêðà¿í³ (Óæãîðîä, Êè¿â), äåõòî îïèíèâñÿ çà êîðäîíîì (Áóäàïåøò, ²çðà¿ëü), äåõòî,
íà æàëü, ïåðåä÷àñíî â³ä³éøîâ ó Â³÷í³ñòü (Ãåíð³õ Äåðåâåíêî, Ìóçà Í³êîëüñüêà).
À çîâñ³ì íåäàâíî, ï³ñëÿ âàæêî¿ õâîðîáè, çàëèøèâ öåé ñâ³ò Ì³ë³é Êîáóëåé.
Ã³ðêî áóëî ïðîùàòèñü ç êîëåãîþ, ÿêèé ë³í³ºþ ùèðî¿ ïðèÿçí³ íàçàâæäè
âïèñàâñÿ ó ìî¿ ñïîãàäè  îñîáëèâî  ìîëîäèõ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â ó íàø³é
êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ì.Ëèñåíêà...
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Ìàð³ÿ Êðóøåëüíèöüêà
ÑÏÎÃÀÄÈ, ÑÏÎÃÀÄÈ...
Ì³ë³é Êîáóëåé  öå áëàãîçâó÷íå ³ìÿ â ìî¿é óÿâ³ âïîâí³ â³äïîâ³äàº òîìó
îáðàçó Ëþäèíè, ÿêèì áóâ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷.
Ìè ïîçíàéîìèëèñü ó äàëåêîìó 1963 ðîö³, êîëè ÿ âïåðøå ïðè¿õàëà ç
êîíöåðòîì â Óæãîðîä ³ â³äòîä³ òåïëå ïî÷óòòÿ âçàºìíî¿ ñèìïàò³¿
ñóïðîâîäæóâàëî íàñ âñ³ ðîêè, íà æàëü, ð³äêîãî ñï³ëêóâàííÿ. Òîä³ â ãàçåò³
«Çàêàðïàòñüêà ïðàâäà» ïîÿâèëàñü íàäçâè÷àéíî ïðèõèëüíà ³ ïî-ñïðàâæíüîìó
ïðîôåñ³éíà ðåöåíç³ÿ íà ì³é êîíöåðò. ß áóëà, íàâ³òü, äåùî çäèâîâàíà, àëå æ áî
ÿ íå çíàëà Êîáóëåÿ ç éîãî ëüâ³âñüêèõ ðîê³â íàâ÷àííÿ, áî âîíè ñï³âïàëè ç
ìî¿ìè ìîñêîâñüêèìè. Ç òîãî ÷àñó, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìè çäðóæèëèñü ç íèì
³ Éîãî ðîäèíîþ. Ñêëàëîñü òàê, ùî ÿ íåîäíîðàçîâî î÷îëþâàëà Äåðæàâíó
³ñïèòîâó êîì³ñ³þ â Óæãîðîäñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ ³ òîä³ ìè îáîâÿçêîâî
çóñòð³÷àëèñü. Äóõ, ÿêèé ïàíóâàâ â ¿õíüîìó ñ³ìåéñòâ³, ñòâîðþâàâ òàêó ïðèºìíó
àòìîñôåðó, ùî õîò³ëîñü áóâàòè â ¿õíüîìó òîâàðèñòâ³. Ìåí³ äóæå ïîäîáàëèñü
¿õí³ ä³òè, à Åë³øêà, äðóæèíà Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, íàäçâè÷àéíî ïðèðîäíî ñòàëà
ìåí³ ïîäðóãîþ, í³áè ìè òîâàðèøóâàëè áàãàòî ðîê³â!
Ìåí³ äóæå øêîäà, ùî ç ïåðå¿çäîì Êîáóëå¿â äî Ëüâîâà, ìè íå ñòàëè
çóñòð³÷àòèñü ÷àñò³øå, àëå îáñòàâèíè ìîãî æèòòÿ íå ñòâîðþâàëè óìîâ äëÿ
òîâàðèñüêèõ çóñòð³÷åé. ² âñå æ, ïðàöþþ÷è â êîíñåðâàòîð³¿, ìè íå ðàç áà÷èëèñü
³ çàâæäè ìàëè ïðî ùî ïîãîâîðèòè. Ðîçìîâè íàø³ áóëè ïåðåâàæíî ïîã³äí³, â³í
í³êîëè íå íàð³êàâ ³, íàâ³òü, êîëè âæå áóëî ÿñíî, ùî Éîãî õâîðîáà íåâìîëèìî
ïðîãðåñóº, â³í ç íàä³ºþ ðîçêàçóâàâ ïðî ë³êóâàííÿ.
Ñïîãàäè...
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ íå àô³øóâàâ ñâî¿ êîìïîçèòîðñüê³ äîñÿãíåííÿ. Àëå
êîëèñü ïîäàðóâàâ ìåí³ «Ïºñêó», ÿêó ÿ ëþáèëà ï³ñëÿ ö³ëî¿ êîíöåðòíî¿
ïðîãðàìè çàãðàòè íà «á³ñ». Òåïåð öÿ ì³í³àòþðà áóäå îïóáë³êîâàíà ç ³íøèìè
òâîðàìè Êîáóëåÿ ³ Éîãî ìóçèêà áóäå çâó÷àòè ó âèêîíàíí³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü
ï³àí³ñò³â. À öå ïðåêðàñíî! Áî äóõ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à áóäå âèòàòè òàì, äå
çâó÷àòèìå éîãî ìóçèêà.
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Ìèõàéëî Ëåì³øêî
ÏÀÌßÒ² ÒÎÂÀÐÈØÀ
Ìîÿ äðóæáà ç Ì³ë³ºì Êîáóëåºì çàâÿçàëàñü äàâíî  ùå íà ïî÷àòêó 50-õ
ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè ìè áóëè ñòóäåíòàìè êîíñåðâàòîð³¿. Çáëèçèâ
íàñ í³áè íåçíà÷íèé åï³çîä. Ïðîôåñîð Ñ.Ëþäêåâè÷ ñõâàëèâ ìîþ «Áàëàäó»
äëÿ ôîðòåï³àíî ³ âèð³øèâ ïîêàçàòè ¿¿ ó çâ³òíîìó êîíöåðò³ ñâî¿õ ñòóäåíò³âêîìïîçèòîð³â. Íå ìàþ÷è äîñòàòíüîãî äîñâ³äó ÿ âàãàâñÿ  ãðàòè ñàìîìó, ÷è
øóêàòè âèêîíàâöÿ. Äîïîì³ã Ì³ë³é. «Íå æóðèñü, Ì³ñüêó, ÿ òîá³ çàãðàþ, äàâàé
íîòè». Çà ë³÷åí³ äí³ â³í âèâ÷èâ «Áàëàäó» ³ ìàéñòåðíèì âèêîíàííÿì ï³äíÿâ ¿¿
äî ð³âíÿ õóäîæíüîãî òâîðó, õî÷ çðåøòîþ, öå áóëà äîâîë³ íåçð³ëà ó÷í³âñüêà
ìóçèêà. Â öüîìó åï³çîä³ âæå ïðîãëÿäàþòüñÿ äåÿê³ ñóòòºâ³ ðèñè õàðàêòåðó
Êîáóëåÿ  Ëþäèíè ³ Ìóçèêàíòà, ÿê³ ñòàëè ïðèòàìàííèìè éîãî îñîáèñòîñò³,
çîêðåìà  äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè, áàãàòîãðàíí³ñòü
îáäàðóâàííÿ (íå ò³ëüêè ³íòåëåêòóàë-ìóçèêîçíàâåöü, àëå é òàëàíîâèòèé
âèêîíàâåöü). Ï³ñëÿ êîíöåðòó, êîëè éîãî â³òàëè ç óñï³øíèì âèñòóïîì
(Ëþäêåâè÷ ïîäÿêóâàâ éîìó îñîáèñòî ³ íàãîðîäèâ «ïðèçîì»  øîêîëàäêîþ).
Ì³ë³é ïåðåàäðåñóâàâ ïîõâàëè àâòîðó ìóçèêè, ìîâëÿâ, öå çàñëóãà êîìïîçèòîðà.
Â öüîìó  ùå îäíà ïðèêìåòíà ðèñà õàðàêòåðó Ì³ë³ÿ  ñêðîìí³ñòü. Ï ³ ñ ë ÿ
äåê³ëüêîõ ðîê³â ïåðåðâè ìè çóñòð³ëèñü âæå ÿê êîëåãè-âèêëàäà÷³ êàôåäðè òåîð³¿
ìóçèêè. Â³í øâèäêî çäîáóâ àâòîðèòåò ñåðåä ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â. Åðóäèö³ÿ,
âèêëàäàöüêà ìàéñòåðí³ñòü, âì³ííÿ ÷óäîâî ³ëþñòðóâàòè òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ
æèâîþ ìóçèêîþ,  âñå öå ³ìïîíóâàëî. Ñòóäåíòè ïîâàæàëè ³ á³ëüøå  ëþáèëè
Ì³ë³ÿ. «Ì³ëàøêà Êîáóëÿøêà»  òàêå í³æíå ïð³çâèñüêî âîíè éîìó ïðèäóìàëè.
Çà ðîêè âèêëàäàííÿ â êîíñåðâàòîð³¿ (ïîò³ì  Ìóçè÷íîìó ³íñòèòóò³ òà
Ìóçè÷í³é àêàäåì³¿), Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ âèïëåêàâ íå îäíå ïîêîë³ííÿ
ìóçèêîçíàâö³â (äî ðå÷³, â³í íàâ÷àâ ìîþ äîíüêó ³ âíó÷êó, ÿê³ çáåð³ãàþòü âäÿ÷íó
ïàìÿòü ïðî íüîãî).
Âðîäæåíà ³íòåë³ãåíòí³ñòü ³ âíóòð³øíÿ êóëüòóðà íå
äîçâîëÿëè éîìó îïóñêàòèñü äî ³íòðèã, â³í çàâæäè ç ïîâàãîþ ñòàâèâñÿ ÿê äî
òîâàðèø³â ïî ðîáîò³, òàê ³ äî ñòóäåíò³â. Ì³ë³é áóâ (òàê íå õî÷åòüñÿ âæèâàòè òóò
öå ñëîâî ) ëþäèíîþ æèòòºðàä³ñíîþ, óì³â äîáðîçè÷ëèâî êåïêóâàòè (íàâ³òü
íàä ñîáîþ), ö³íóâàòè äîáð³ æàðòè, âì³â íàñîëîäæóâàòèñü æèòòÿì ó âñ³é éîãî
áàãàòîãðàííîñò³. Â ÷àñ âàæêî¿ íåäóãè âèÿâèëàñü ùå îäíà ÷óäîâà ïðèêìåòà
éîãî õàðàêòåðó: ñèëà äóõó. Çâ³äêè âîíà â öüîìó ñëàáêîìó, âèñíàæåíîìó ò³ë³ 
ãîä³ áóëî çáàãíóòè. Â³í ìàéæå äî îñòàíí³õ äí³â ðåäàãóâàâ ìåòîäè÷í³ ïðàö³
ñâî¿õ êîëåã, ï³äáèðàâ ë³òåðàòóðó, ö³êàâèâñÿ æèòòÿì Êàôåäðè. Çãàäóþ éîãî
îñòàíí³é äåíü íàðîäæåííÿ. Ì³ë³é ñõóäëèé, çìàðí³ëèé  ñèäèòü çà ñòîëîì,
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æàðòóº, ñì³ºòüñÿ Íå õîò³ëîñü â³ðèòè, ùî ôàòàëüíèé ê³íåöü íàñóâàºòüñÿ .
Ì³ë³é Êîáóëåé ìàâ îäèí ñóòòºâèé «íåäîë³ê»: â³í íå âì³â (÷è íå õîò³â) «ðîáèòè
êàðºðó». Éîãî ó÷í³, ó÷í³ éîãî ó÷í³â çäîáóâàëè íàóêîâ³ òà ïî÷åñí³ çâàííÿ,
âèñîê³ ïîñàäè, à â³í çàëèøàâñÿ íà÷å â ò³í³  áåç çâàíü ³ òèòóë³â, õî÷à ùîäî
åðóäèö³¿, âñåá³÷íîñò³ îáäàðóâàííÿ íå êîæåí ïðîôåñîð ÷è äîêòîð ì³ã áè ç
íèì êîíêóðóâàòè. Ó÷èòåë³  Ñ.Ëþäêåâè÷, À.Ñîëòèñ, Ð.Ñ³ìîâè÷  ïåðåäàëè
éîìó âåëèê³ òðàäèö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ìóçèêîçíàâ÷î¿ êóëüòóðè ³ â³í í³ñ öþ
åñòàôåòó äàë³  â ñüîãîäåííÿ. Ó÷í³ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ïðîäîâæàòü öþ ñïðàâó.
Âîíè çáåðåæóòü ³ ðîçâèíóòü éîãî íàñòàíîâè, ³äå¿, ìåòîäè÷í³ çíàõ³äêè, â ÿêèõ
 âàãîìà ÷àñòêà æèòòÿ Ì³ë³ÿ Êîáóëåÿ.
² öå  ñïðàâåäëèâî, öå ïðåêðàñíî, â öüîìó  Ìóäð³ñòü Æèòòÿ.
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Éîñèô Òàäëåð
Ì²É ÏÐÎÂÎÄÈÐ Ó ÑÂ²Ò ÌÓÇÈÊÈ
Âïåðøå ÿ çóñòð³âñÿ ç íèì ó 1955 ðîö³. Öå áóëî íà êîíöåðò³ ìîëîäèõ
âèïóñêíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ó ì³ñò³ Ìóêà÷åâ³. ß ùå äîáðå ïàìÿòàþ,
ÿê Â³í âèêîíàâ «Ðåâîëþö³éíèé åòþä» Ô.Øîïåíà. Éîãî ôîðòåï³àííà ãðà ìåíå
äóæå âðàçèëà ³ ÿ çàõîò³â ïîçàéìàòèñÿ â íüîãî. ×åðåç äîáðîãî çíàéîìîãî ³
äðóãà Êàðëà Ãåííåëà, òàêîæ ìóçèêàíòà, ÿ íàëàãîäèâ ïåðøèé êîíòàêò. Ïåðøå
éîãî çàïèòàííÿ äî ìåíå áóëî: «×è Âè ä³éñíî áàæàºòå ñòàòè ïðîôåñ³éíèì
ìóçèêàíòîì?»; ÿ â³äïîâ³â: «Òàê». Ï³ñëÿ òîãî Â³í ñêàçàâ: «Âè çíàºòå, ùî öå
íåëåãêèé øëÿõ!». ß â³äïîâ³â íà öå: «Öå ìåíå íå ëÿêàº. ß ëþáëþ ìóçèêó á³ëüø
çà âñå».
Îòæå, äëÿ ìåíå ïî÷àâñÿ âäàëèé ïåð³îä â ìèñòåöòâ³ ãðè íà ôîðòåï³àíî.
Éîãî çàóâàæåííÿ áóëè çàâæäè ìåòîäè÷íî é äèäàêòè÷íî ïðîäóìàíèìè. Êð³ì
òîãî, Â³í âðàæàâ ìåíå íå ò³ëüêè â ãàëóç³ ìóçèêè, àëå ³ ë³òåðàòóðè òà ô³ëîñîô³¿.
Âïðîäîâæ ìîãî íàâ÷àííÿ â ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ â Óæãîðîä³ (1956-1959)
ì³æ íàìè âñòàíîâèëèñÿ äóæå äîáð³ ñòîñóíêè. ß ì³ã ç ìî¿ì äðóãîì Åì³ëîì
(Ì³ë³) ðîçìîâëÿòè ïðî óñ³ ìî¿ ïðîáëåìè. Éîãî ïîðàäè áóëè çàâæäè ùèðèìè
³ äàëåêîãëÿäíèìè.
Òàê ³ ñòàëîñÿ â 1967 ðîö³, êîëè Â³í ïîðàäèâ ìåí³ ïîñòóïàòè íà
êîìïîçèòîðñüêèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿, äå ÿ ³ ìàâ ÷åñòü ñëóõàòè
éîãî ëåêö³¿ ç ³íñòðóìåíòîçíàâñòâà. Ìî¿ îäíîãðóïíèêè òàêîæ çàâæäè
çàõîïëþâàëèñÿ éîãî îñîáèñò³ñòþ.
Ó ìî¿é ïàìÿò³ Â³í çàâæäè çàëèøèòüñÿ ïðîâîäèðåì ó ñâ³ò ìóçèêè, òèì,
õòî â³äêðèâ ìåí³ äâåð³ ó ñâ³ò ìèñòåöòâà.
Ì³é óëþáëåíèé ïåäàãîã, ìóçèêàíò ³ äðóã Åì³ë (Ì³ë³)! Ñïî÷èâàé â ìèð³!
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Ìèêîëà Êàöàë
ËÈÖÀÐ, ÅÐÓÄÈÒ, ÀÐÈÑÒÎÊÐÀÒ
Ùî áè Âè çðîáèëè, êîëè á íåñïîä³âàíî îäåðæàëè â³ä Ïîëüñüêîãî ôîíäó
ôåñòèâàë³â äóõîâíî¿ ìóçèêè ïðîïîçèö³þ ùîäî âèêîíàííÿ ó Âàðøàâ³ Ñèìôîí³¿
¹ 3 «Êàää³ø» Ëåîíàðäà Áåðíñòàéíà? Ïðîïîçèö³þ ó 1993 ðîö³ îòðèìàëà,
âëàñíå êàæó÷è, Ëüâ³âñüêà äåðæàâíà ô³ëàðìîí³ÿ, à âðàõîâóþ÷è òâîð÷èé
ïîòåíö³àë õîðîâî¿ êàïåëè «Äóäàðèê», ãîëîâíèé äèðèãåíò ñèìôîí³÷íîãî
îðêåñòðó ²âàí Ñåìåíîâè÷ Þçþê (íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, ïðîôåñîð)
ïîñòàâèâ öå ïèòàííÿ ìåí³...
Â Óêðà¿í³ òâ³ð ùå íå âèêîíóâàâñÿ, òà é ñèìôîí³÷íà òâîð÷³ñòü Áåðíñòàéíà
äëÿ ìåíå íà òîé ÷àñ áóëà íåâ³äêðèòèì êîíòèíåíòîì. Ñèìôîí³ÿ ¹ 3 ïåðåäáà÷àº
ó÷àñòü ïîäâ³éíîãî õîðó (äîðîñëîãî òà äèòÿ÷îãî), ñï³â ºâðåéñüêîþ ìîâîþ òà
¿¿ ä³àëåêòàìè, ìîäåðíó ôàêòóðó, ñåìàíòèêó, ÿêà ïîâÿçàíà ³ç áàãàòüìà
íåâ³äîìèìè ÿâèùàìè äëÿ ñâ³äîìîñò³ ñëîâÿíèíà. ² ïåðåä ²âàíîì
Ñåìåíîâè÷åì, ³ ïåðåä «Äóäàðèêîì» ïîâñòàëà àëüòåðíàòèâà ãëóõîãî êóòà:
ïîãîäèòèñÿ íà âèêîíàííÿ íåçíàéîìîãî òâîðó ç íåâ³äîìèìè òðóäíîùàìè 
ñòðàøíî ³ ïî÷åñíî (ñòðàøíî-ïî÷åñíî), à â³äìîâëÿòèñÿ  ðîçïèñàòèñÿ ó
ñëàáêîñò³ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â!
Íå çíàþ, ùî çðîáèëè á âè, à ìè çâåðíóëèñÿ çà ïîðàäîþ äî òðåòüî¿ ñèëè
 Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ, àâòîðèòåò êîòðîãî, ÿêî ìóçèêîçíàâöÿ áóâ
íåçàïåðå÷íèì, ³ ÷è¿ çíàííÿ ñåêðåò³â õîðîâîãî òà îðêåñòðîâîãî âèêîíàâñòâà
áóëè ïî÷åðïíóò³ ³ç âëàñíî¿ ïðàêòèêè. ² îò íàøà ìàëåíüêà õóäîæíÿ ðàäà
îçíàéîìèëàñÿ ³ç ãðàìçàïèñîì, ïåðå÷èòàëà ïàðòèòóðó... ×è íå âïåðøå ó æèòò³
³ ó ñâî¿é äèðèãåíòñüê³é ïðàêòèö³ â³äïîâ³äàëüíå ð³øåííÿ ÿ ïðîñèâ çà ñåáå
ïðèéíÿòè «ñòîðîííüîãî». Ïðî «ñòîðîííüîãî» áóäå ï³çí³øå, à ïîêè ùî  ïðî
âåðäèêò. Äåê³ëüêà äí³â àíàë³çó ïàðòèòóðè, ³ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ñõâàëþº ó÷àñòü
«Äóäàðèêà» ó âèêîíàíí³ «Êàää³øà», ùå é ï³äáàäüîðþº íàñ ó ìîæëèâîñò³
âèêîíàòè ïàðòèòóðó ïîäâ³éíîãî õîðó. Äàë³  óñå ïðîñòî: ïðàöÿ, íàòõíåííÿ,
ùîäåííà ï³äòðèìêà ²âàíà Ñåìåíîâè÷à òà Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, ÷óòëèâà ³ òåïëà
ïîçèö³ÿ àðòèñò³â îðêåñòðó, êîíñóëüòàö³¿ çíàâö³â ºâðåéñüêî¿ ìîâè (ó Ëüâîâ³ ä³º
òîâàðèñòâî ºâðåéñüêî¿ êóëüòóðè), ïðîíèêëèâ³ ìîíîëîãè (ùîïðàâäà
óêðà¿íñüêîþ) íàðîäíîãî àðòèñòà Áîãäàíà Êîçàêà  çàáåçïå÷èëè íàì
«â³äì³ííî» íà «òåñòîâîìó» êîíöåðò³ ó çàë³ ëüâ³âñüêî¿ ô³ëàðìîí³¿. Ó Âàðøàâ³
äî íàñ ïðèºäíàëèñÿ ñîë³ñòè äëÿ âèêîíàííÿ àð³é òà ìîíîëîã³â ºâðåéñüêîþ
ìîâîþ  ³ çíîâó óñï³õ! Íàñòóïíîãî ðîêó «Êàää³øîì» ìè «ïîãîñòèëè» ùå é
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ïåðåìèøëÿí  òàêîæ óñï³õ ó ïîëüñüêîãî ñëóõà÷à! À âñüîãî-óñüîãî ïîòð³áíà
áóëà äîáðà ïîðàäà òà â³ðíå ð³øåííÿ...
Äîñâ³ä òàêèõ äðóæí³õ õóäîæí³õ ðàä ìè ïðîäîâæèëè, áî äîëÿ íå
ïîñêóïèëàñÿ äëÿ «Äóäàðèêà» ïàðòèòóðàìè ÷è òî «Àïîêàë³ïñèñà» Æ.Ôðàíñå,
÷è òî «Ðåêâ³ºìà» À.Äâîðæàêà, ÷è «Çåìë³ îá³òîâàíî¿» Æ.Ìàñíå äëÿ
ïðåìºðíîãî âèêîíàííÿ ó Ïàðèæ³, Í³ö³, Ëº Ìàí¿, ÷è òî «Âåñíè» Ì.Ñêîðèêà
äëÿ Ëüâîâà ³ Êèºâà. ß çàâæäè ðàä³â ïðèñóòíîñò³ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à íà
ðåïåòèö³ÿõ ³ êîíöåðòàõ, îõî÷å ïðèéìàâ ïîðàäè, ñõâàëåííÿ òà êðèòèêó. Àäæå,
âîëîä³þ÷è äîñêîíàëèì õóäîæí³ì ñìàêîì, âåëè÷åçíèìè çíàííÿìè òà äîñâ³äîì,
â³í ³ñòîòíî äîïîìàãàâ ìåí³ ó òðàêòóâàíí³ ð³çíîìàí³òíèõ òâîð³â, ïèñàíèõ
ð³çíèìè çà ñòèëÿìè àâòîðàìè, âèðîñëèõ íà ´ðóíòàõ ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ
êóëüòóð. Îáèäâà ìè áóëè ñâ³äîìèìè ò³º¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêà ëÿãàëà íà íàñ 
óêðà¿íñüêèõ ìóçèê,  êîòð³ çîáîâÿçàëèñÿ çàäîâîëüíèòè ñìàê (îé, ùå é ÿêèé
âèáàãëèâèé) ìåëîìàí³â Ëüâîâà, Êèºâà, Áðàò³ñëàâè, Âàðøàâè, Ïàðèæà,
Áðþññåëÿ...
À ñòîðîíí³ì äëÿ ìåíå Åì³ëü Äìèòðîâè÷ áóâ ëèøå íîì³íàëüíî. Äî ñåðöÿ
ö³º¿ ëþäèíè ÿ íàáëèçèâñÿ çàâäÿêè ìàëåíüêîìó «òðîÿíñüêîìó êîíèêó» 
Ðîìàíîâ³, õòî âîäíî÷àñ áóâ ³ óëþáëåíèì âíóêîì Åì³ë³ÿ ³ îäíèì ç êðàùèõ
ñï³âàê³â «Äóäàðèêà». Òà öÿ îáñòàâèíà àæ í³ÿê íå ìîãëà âïëèâàòè íà çàñàäè
ñóìë³ííÿ, ñîâ³ñòü Åì³ë³ÿ áóëà íåäîòîðêàíîþ! Óñ³ ðåìàðêè, çàóâàæåííÿ,
ïîáàæàííÿ, ñõâàëåííÿ ÷è íåçàäîâîëåííÿ, êîòð³ âèõîäèëè ³ç ñóò³ âèêîíàâ÷èõ
íàì³ð³â ³ ïëàí³â í³êîëè íå áóëè êîíþíêòóðíî çäåôîðìîâàíèìè. Åì³ëü
Äìèòðîâè÷ ìàâ âåëèêå îáäàðóâàííÿ ³ âåëèêå ùàñòÿ áóòè ñåðåä îáðàíèõ, òîìó
â³í ì³ã ïîä³áíî Ñîêðàòó ñêàçàòè: «Ìèêîëî, òè ìåí³ äîðîãèé, òà ³ñòèíà
äîðîæ÷å». Îñü ïðî ùî éäåòüñÿ, êîëè íàçèâàþòü ñëîâà: ëèöàð, àðèñòîêðàò, 
ïîðó÷ ç ³ìåíåì Åì³ëü.
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Îêñàíà Ëèõîâèä
Â²Í ÂÈÇÍÀ×ÈÂ ÌÎÞ ÄÎËÞ
Ïðîæèâøè íàñè÷åíå òâîð÷å æèòòÿ ³ îçèðàþ÷èñü íà ïðîéäåíèé øëÿõ,
óñâ³äîìëþþ íèí³, ÿêó âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàâ ì³é øàíîâíèé Ó÷èòåëü, íåçàáóòí³é
Îìåëÿí Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé, ó ìî¿ì ïðîôåñ³éí³ì ñòàíîâëåíí³, ó âèáîð³
æèòòºâèõ ³ òâîð÷èõ îð³ºíòèð³â.
ßê âàæëèâî ó þíîìó â³ö³ çóñòð³òè ñïðàâæíüîãî íàñòàâíèêà, ïîðàäíèêà,
ëþäèíó íåïåðåñ³÷íèõ çä³áíîñòåé, áåçìåæíî¿ åðóäèö³¿ ³ Â÷èòåëÿ ç âåëèêî¿ ë³òåðè,
íàâ÷àííÿ â ÿêîãî ñôîðìóâàëî ì³é ìèñòåöüêèé ñâ³òîãëÿä ³ âèçíà÷èëî ìîþ
ïîäàëüøó äîëþ.
Ïðèãàäóþ ñîá³ çàê³í÷åííÿ ñåìèð³÷íî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè â Ìóêà÷åâ³, äå
ìåí³ ëþáîâ äî Ìóçèêè ïðèùåïëþâàëè óëþáëåí³ âèêëàäà÷³ Åì³ë³ÿ Áóöêî
(ôîðòåï³àíî), Àäð³àíà Øòåö òà ²âàí Øòåö (òåîð³ÿ ³ ñîëüôåäæ³î). Ó 1959 ðîö³ ÿ
ïðè¿õàëà äî Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà. Òóò öüîãî ðîêó â³äêðèëè
íîâèé ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèé â³ää³ë. Ïåðåä âñòóïíèìè ³ñïèòàìè áóëî
ïîïåðåäíº ïðîñëóõóâàííÿ àá³òóð³ºíò³â, ÿê³ ïîäàëè äîêóìåíòè íà íîâèé â³ää³ë.
Êîíñóëüòàö³þ ïðîâîäèâ Îìåëÿí Äìèòðîâè÷  ïî-þíàöüêè õóäîðëÿâèé,
ïîðèâ÷àñòèé, äóæå óâàæíèé äî ñï³âðîçìîâíèê³â. Ìåíå òîä³ âðàçèëî, ùî íàñ,
«çåëåíèõ» ï³äë³òê³â â³í òðàêòóâàâ ñåðéîçíî, ÿê ð³âíèõ, çâåðòàâñÿ íà «âè».
ß ç³ãðàëà ñâîþ øê³ëüíó ïðîãðàìó, â ò³ì ÷èñë³. Ôîðòåï³àííèé êîíöåðò
Ë.Áåòõîâåíà äî ìàæîð. ² íåñïîä³âàíî äëÿ ñåáå ïî÷óëà â³ä íüîãî ïðîïîçèö³þ
íàâ÷àòèñü îäíî÷àñíî íà äâîõ â³ää³ëàõ  òåîðåòè÷íîìó ³ ôîðòåï³àííîìó.
Ïðàãíó÷è ñòâîðèòè ìàêñèìàëüí³ óìîâè äëÿ ôàõîâîãî ³ òâîð÷îãî ðîçâèòêó
ñòóäåíò³â, Îìåëÿí Äìèòðîâè÷ íåâòîìíî, ïîçà âñÿêèìè ÷àñîâèìè ðàìêàìè
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, çàéìàâñÿ ç³ ìíîþ ³ ÷èòàííÿì ç ëèñòà ñèìôîí³÷íèõ
ïàðòèòóð, ðîçâèâàþ÷è àêòèâíå ìóçè÷íå ìèñëåííÿ òà â³ä÷óòòÿ äðàìàòóðã³¿ íà
êëàñè÷íèõ çðàçêàõ Ãàéäíà, Ìîöàðòà ³ Áåòõîâåíà; äàâàâ óðîêè êîìïîçèö³¿ òà
³ìïðîâ³çàö³¿, àíàë³çóâàâ ç³ ìíîþ ìóçè÷íó ôîðìó òâîð³â, çíàéîìèâ ç ð³çíèìè
ñòèëÿìè ³ íàïðÿìêàìè ñó÷àñíî¿ ìóçèêè. Ôîðìóâàâ ì³é ïðîôåñ³éíèé ³íòåðåñ
äî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà.
Òåïåð ÿ óñâ³äîìëþþ. Ùî ñàìå â öüîìó ðîçìà¿òò³ âïëèâ³â ³ ïîëÿãàëà
ïåäàãîã³÷íà êîíöåïö³ÿ êîìïëåêñíîãî ìóçè÷íîãî íàâ÷àííÿ. ²íäèâ³äóàëüíà
òâîð÷à ñòðàòåã³ÿ â÷èòåëÿ  à ñàìå: ôîðìóâàííÿ óí³âåðñàëüíîãî ìóçè÷íîãî
ìèñëåííÿ  âèêîíàâñüêîãî (òåõí³êà òà ³íòåðïðåòàö³ÿ), àíàë³òè÷íîãî ³ òâîð÷îãî,
êðåàòèâíîãî.
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ßê ðàä³â ì³é ó÷èòåëü ìîºìó ïåðøîìó óñï³õó, êîëè ÿ, þíà ñòóäåíòêà,
îäåðæàëà ²²² ïðåì³þ çà â³ðø³ ³ ìóçèêó «Ìîëîä³æíîãî ìàðøó» íà îáëàñíîìó
êîíêóðñ³ ñàìîä³ÿëüíèõ êîìïîçèòîð³â (ãîëîâîþ ÿêîãî áóâ ñëàâåòíèé ìàåñòðî
Ì.Ì. Êðå÷êî). Îìåëÿí Äìèòðîâè÷ ï³äãîòóâàâ ìåíå ³ äî ó÷àñò³ ó
ôîðòåï³àííîìó êîíêóðñ³ íà êðàùå âèêîíàííÿ ïîë³ôîí³÷íèõ òâîð³â, äå ÿ òåæ
óñï³øíî âèñòóïèëà.
Ëþäèíà äóæå ñêðîìíà, ëàã³äíà ³ ñåðäå÷íà (à öå áóâ âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ), â³ääàíèé ðîäèí³, í³æíèé, ëþáëÿ÷èé áàòüêî ³ â öüîìó
áóâ çðàçêîì äëÿ ñâî¿õ þíèõ ó÷í³â ³ ó÷åíèöü.
Àëå íàéá³ëüø â³ääàíèì â³í áóâ Ìóçèö³. Äëÿ íüîãî íà÷å íå ³ñíóâàëî
ïðèçåìëåíèõ, ïîáóòîâèõ òåì  âñ³ äóìêè, ïî÷óòòÿ, ðîçìîâè, ñïîñòåðåæåííÿ,
äèñêóñ³¿ ç êîëåãàìè ³ áåñ³äè ç ó÷íÿìè  áóëè ï³äêîðåí³ áåçìåæíîìó,
âñåâëàäíîìó ñâ³òó ìóçèêè. Äëÿ íüîãî, çäàâàëîñü, íå ³ñíóâàëî äð³áÿçêîâèõ,
ïðîçà¿÷íèõ ñïðàâ. Öå áóâ â³ðíèé ëèöàð ìóçèêè ç ÿñíèì ïîãëÿäîì áëàêèòíèõ
î÷åé  âîäíî÷àñ ³ ïðèíöèïîâî-ñòàëåâèõ, ³ ïî-äèòÿ÷îìó äîâ³ðëèâèõ.
Ç íèì íåìîæëèâî áóëî õèòðóâàòè, àí³ îáäóðèòè, àí³ ëóêàâèòè. Ç íèì
ìîæíà áóëî ñï³ëêóâàòèñÿ ëèø ÷åñíî ³ â³äâåðòî, ï³äêîðÿþ÷èñü ìàã³÷íîìó
âïëèâó àóðè éîãî îñîáèñòîñò³.
Îöÿ ³íòåë³ãåíòíà ìÿê³ñòü ³ ÷óòëèâ³ñòü íàòóðè â ñïîëó÷åíí³ ç íåïîõèòíèìè
âèñîêèìè ïðèíöèïàìè òà ³äåàëàìè ïîºäíóâàëàñü â íüîìó îðãàí³÷íî.
Áëèñêó÷à ï³àí³ñòè÷íà òåõí³êà, íàäçâè÷àéíî âèðàçíèé åìîö³éíèé ï³àí³çì,
åíöèêëîïåäè÷íî øèðîê³ çíàííÿ, âèñîêà åðóäèö³ÿ. ² ïðè òàêèõ ìàñøòàáàõ
îñîáèñòîñò³  æèòòºâà ñêðîìí³ñòü ³ íåâèáàãëèâ³ñòü. Ðîäèíà Êîáóëå¿â ç 4-îõ
îñ³á ìåøêàëà â Óæãîðîä³ ó ìàëåíüê³é äâîê³ìíàòí³é «õðóùîâö³», äå ìàéæå
âñþ ïëîùó ê³ìíàòè çàéìàâ ðîÿëü, ÿêèé äëÿ âñ³º¿ ðîäèíè áóâ «ìóçè÷íèì
öåíòðîì Âñåñâ³òó»...
... ×åðåç áàãàòî-áàãàòî ðîê³â, êîëè ÿ ïðîéøëà øëÿõ â³ä ìóçó÷èëèùà ÷åðåç
íàâ÷àííÿ â êè¿âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿, ÷åðåç àñèñòåíòóðó íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿
ìóçèêè, ÷åðåç 11 ðîê³â âèêëàäàííÿ â êîíñåðâàòîð³¿, ðîáîòó â ì³í³ñòåðñòâ³
êóëüòóðè, ä³ÿëüí³ñòü ó Ñï³ëö³ êîìïîçèòîð³â Óêðà¿íè  ïðîéøîâøè óñ³ ö³ ùàáë³
ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ, ìè çóñòð³ëèñÿ ç ó÷èòåëåì íà ìîºìó þâ³ëåéíîìó
êîíöåðò³ â Óæãîðîä³ (äî ìîãî 50-ð³÷÷ÿ). Òîä³ âæå äîöåíò Ëüâ³âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ Îìåëÿí Äìèòðîâè÷ ç³ ñöåíè ïðîìîâëÿâ äî çàëó, äå ç³áðàëèñü
ñòóäåíòè, âèêëàäà÷³, â³äîì³ ìóçèêàíòè. Ãîâîðèâ, ï³äñóìîâóþ÷è ³
ï³äòâåðäæóþ÷è ñâ³é ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä, íà÷å ðîçì³ðêîâóþ÷è âãîëîñ: «ß
ïåðåêîíàâñÿ, ùî ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â, ÿê³ ìàþòü òâîð÷³ çä³áíîñò³, íåîáõ³äíî
ôîðìóâàòè îäíî÷àñíî â äâîõ íàïðÿìêàõ  ÿê òåîðåòèê³â ³ ÿê ï³àí³ñò³â. Ëèøå
öå ïðîôåñ³éíå ñïîëó÷åííÿ ìîæå ïðèâåñòè äî íàéêðàùèõ ðåçóëüòàò³â»...
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Ïðèãàäóþ ùå îäíó çóñòð³÷ ç Îìåëÿíîì Äìèòðîâè÷åì, êîëè ìîÿ äîíüêà
Ìàðÿíà ñê³í÷èëà ìóçè÷íó øêîëó ³ ¿¿ ïåðø³ ñïðîáè â êîìïîçèö³¿ ìåí³
îáîâÿçêîâî õîò³ëîñü ïîêàçàòè ñâîºìó â÷èòåëåâ³. Òàêèì ÷èíîì, ìîÿ äîíüêà
òåæ îäåðæàëà öåé áëàãîòâîðíèé óðîê òâîð÷îñò³ â³ä Îìåëÿíà Äìèòðîâè÷à.
×åðåç ê³ëüêà ðîê³â, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, Ìàðÿíà âñòóïèëà
äî ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ íà ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèé ôàêóëüòåò ³ òåæ ìàëà
ùàñòÿ â÷èòèñÿ ó íàøîãî Â÷èòåëÿ. ß ïèøàþñü ðåçóëüòàòàìè öüîãî íàâ÷àííÿ
 áî äîíüêà ìîÿ ïèøå ìóçèêó. ¯¿ õîðîâ³ ³ ï³ñåíí³ òâîðè âèêîíóþòüñÿ ³ íàâ³òü
áóëè ó 2006 ð. â³äçíà÷åí³ íà Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ «Êàðïàòñüêèé
åäåëüâåéñ».
Íå ìîæó âèáà÷èòè ñîá³, ùî æèâó÷è á³ëüøå 25 ðîê³â ó Êèºâ³ ³ áåçë³÷ ðàç³â
ïðî¿æäæàþ÷è ìàðøðóòîì «Ìóêà÷åâî-Êè¿â», ïðîìèíàëà Ëüâ³â, ÿê çâè÷àéíó
÷åðãîâó ñòàíö³þ íà ìîºìó øëÿõó. À çàðàç îñîáëèâî áîëÿ÷å óñâ³äîìëþþ
ñâîþ íåïîïðàâíó ïîìèëêó ³ ìàþ â³÷íèé äîê³ð ñîâ³ñò³  ÿê ìîæíà áóëî íå
çóïèíèòèñü ó Ëüâîâ³ ³ íå â³äâ³äàòè ñâîãî äîðîãîãî â÷èòåëÿ, ÿêèé ñâî¿ì
ðîçóìîì ³ òàëàíòîì âèçíà÷èâ ìîþ æèòòºâó Äîëþ...
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Þð³é ×îð³
ÏÀÌßÒÜ ÏÐÎ ÍÜÎÃÎ  Ç ÍÀÌÈ
Â³ðíî êàæóòü ó íàðîä³: ïîêè ëþäèíà æèâå, ìè ¿¿ íàëåæíî íå øàíóºìî,
í³áè é íå áà÷èìî, à êîëè ¿¿ âòðàòèìî  ã³ðêî á³äêàºìîñü ³ ïëà÷åìî. Ñêàçàíå
ìàº ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ïàìÿò³ ïðî Îìåëÿíà Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ.
Î.Êîáóëåé  íå ïðîñòî çåìëÿê, êîòðèé æèâ ñåðåä íàñ, â³í  êîëîðèòíà
îñîáèñò³ñòü ó íàø³é êðàéîâ³é ìóçè÷í³é êóëüòóð³. Ãðîìàäñüê³ñòü îáëàñò³
ïàìÿòàº éîãî ÿê íåâòîìíîãî ìèòöÿ, êîòðèé, íå øêîäóþ÷è çäîðîâÿ é òâîð÷èõ
ñèë, ðîáèâ óñå, ùîá ï³ñåííî-ïîåòè÷íà ìèëîçâó÷í³ñòü êàðïàòñüêî¿ çåìë³
çâó÷àëà ïîâñþäíî  â êîæíîìó íàøîìó ì³ñò³ é ñåë³. Ö³é áëàãîðîäí³é ìåò³
ïðèñâÿ÷óâàâ â³í óñüîãî ñåáå  ³ ÿê âèêëàäà÷ ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, ³ ÿê õóäîæí³é
êåð³âíèê Çàêàðïàòñüêîãî íàðîäíîãî õîðó, ³ ÿê êîìïîçèòîð, ³ ÿê ãðîìàäÿíèíïàòð³îò.
Ìè ç Îìåëÿíîì Äìèòðîâè÷åì áóëè äîáðå çíàéîìèìè. Ïðè÷îìó çíàëèñÿ
òðèâàëèé ÷àñ, ùå ïî÷èíàþ÷è ç 60-èõ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ìè òîä³ (³ â³í, ³
ÿ) ÷àñòî îïèíÿëèñÿ â ñêëàä³ òîãî ÷è ³íøîãî êîíêóðñíîãî æóð³, ùî îö³íþâàëî
âèñòóïè êîëåêòèâ³â ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³. Â³í áóâ
àðá³òðîì ïî ìóçè÷íî-õîðîâîìó æàíðó, à ÿ  ïî ñëîâåñíî-äðàìàòè÷íîìó.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÷ëåíè æóð³ äî éîãî çàóâàæåíü ùîäî òîãî ÷è ³íøîãî
ìóçè÷íîãî íîìåðó çàâæäè íàëåæíî ïðèñëóõàëèñÿ, àäæå áóâ â³í òîíêèì ³
ãëèáîêèì çíàâöåì íàðîäíîãî ìåëîñó. Ìàëî õòî òàê êâàë³ô³êîâàíî ðîçáèðàâñÿ
â ï³ñåííîìó ôîëüêëîð³, ÿê â³í. ² ÿêùî àíàë³çóþ÷è, äàâàâ ÿê³ñü çàóâàæåííÿ, òî
ðîáèâ öå ãðóíòîâíî ³ âìîòèâîâàíî. Íå ðàç äîâîäèëîñÿ ÷óòè, ÿê â³í
áåçêîìïðîì³ñíî êðèòèêóâàâ áåçäóìíó ïîâåðõîâ³ñòü ñîëüíîãî ÷è õîðîâîãî
âèêîíàííÿ, òðàôàðåòí³ñòü ÷è øàáëîíí³ñòü çì³ñòó îêðåìèõ íîìåð³â  ñþ¿ò,
òàíö³â àáî õîð³â. ² íàâïàêè, íàòõíåííî, ïî-ïðèÿòåëüñüêè çàîõî÷óâàâ òèõ, êîòð³
â ñâî¿é ³íäèâ³äóàëüí³é ÷è êîëåêòèâí³é òâîð÷îñò³ çâåðòàëèñÿ äî ôîëüêëîðíîï³ñåííèõ äæåðåë.
Ñï³ëüí³ñòü íàøèõ ïîãëÿä³â ç áàãàòüîõ ïèòàíü íå ò³ëüêè çáëèçèëà íàñ, àëå
é ñïîíóêàëà äî òâîð÷î¿ ñï³âïðàö³. Óíàñë³äîê  ìè ñòâîðèëè äåê³ëüêà ñï³ëüíèõ
òâîð³â-ï³ñåíü, ñòàâøè ñï³âàâòîðàìè, ïîçàÿê Îìåëÿí Äìèòðîâè÷ íàïèñàâ
ìóçèêó äî ìî¿õ â³ðøîâàíèõ òåêñò³â, êîòð³ äðóêóâàëèñÿ â çàêàðïàòñüêèõ
îáëàñíèõ ãàçåòàõ òà â çá³ðíèêó «Òîá³, Â³ò÷èçíî» (Óæãîðîä: âèä-âî «Êàðïàòè»,
1972 ð.).
Òðåáà â³ääàòè íàëåæíå ìóçè÷í³é îáäàðîâàíîñò³ òà åíöèêëîïåäè÷í³é
åðóäèö³¿ Î.Êîáóëåÿ. Ç íèì ïðèºìíî áóëî ñï³ëêóâàòèñÿ, ä³ëèòèñÿ âðàæåííÿìè
ïðî óãîðñüêó, ÷åõîñëîâàöüêó, ðîñ³éñüêó ÷è óêðà¿íñüêó ìóçè÷íó
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ôîëüêëîðèñòèêó, à òàêîæ àíàë³çóâàòè òâîð÷³ñòü òîãî÷àñíèõ çàêàðïàòñüêèõ
ïðîôåñ³îíàëüíèõ ³ ñàìîä³ÿëüíèõ êîìïîçèòîð³â, òàêèõ ÿê Äåçèäåð³é Çàäîð,
Ñòåïàí Ìàðòîí, Ìèõàéëî Êðå÷êî, Ìèêîëà Ïîïåíêî, Ïåòðî Ãóäçü, ²âàí
Êåðåöìàí òà ³íø³. Ìè ðàä³ëè ç ðîçêâ³òó ¿õ ñàìîáóòí³õ òàëàíò³â. Ó òîé-áî ÷àñ
íàñ íåïîêî¿â ðåïåðòóàð Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó,
çîêðåìà äèòÿ÷à ìóçè÷íà äðàìàòóðã³ÿ. Â òåàòð³ ìàéæå âçàãàë³ íå éøëè ìóçè÷í³
âèñòàâè äëÿ ä³òåé. Îñü òîä³, â 1969 ðîö³, ó íàñ ç Îìåëÿíîì Äìèòðîâè÷åì ³
âèçð³ëà äóìêà ïðî ñòâîðåííÿ Äèòÿ÷îãî òåàòðó. Íå ïðîñòî òåàòðó, à ñàìå
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî!
²äåÿ áóëà äåòàëüíî îáãîâîðåíà íàìè íà îáîï³ëüíèõ ðîäèííèõ ðàäàõ, ïðè
ó÷àñò³ âñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì¿ é ãàðÿ÷³é ï³äòðèìö³ Êîáóëå¿â ³ ×îð³¿â ìîëîäøèõ, êîòð³
îõî÷å âèÿâèëè áàæàííÿ ñòàòè ïåðøèìè àêòîðàìè íîâîñòâîðåíîãî òåàòðó
ïðè ì³ñüêîìó ïàëàö³ ï³îíåð³â.
Ïðî îðãàí³çàö³þ Äèòÿ÷îãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó â øêîëàõ
Óæãîðîäà áóëè ðîçâ³øàí³ àô³ø³  îãîëîøåííÿ ç êîíêðåòíèìè óìîâàìè
êîíêóðñó é äàòîþ éîãî ïðîâåäåííÿ. Áàæàþ÷èõ ïðèéøëî á³ëüø í³æ äîñòàòíüî.
² ÿêùî íàâè÷êè ñöåí³÷íî¿ ïîâåä³íêè é ñëîâåñíî¿ âèìîâè íàëåæàëî îö³íþâàòè
ìåí³, òî ñëóõ, ðèòì³êó é íàÿâí³ñòü ãîëîñó  Îìåëÿíó Äìèòðîâè÷ó. Ó òàêèé
ñïîñ³á ïîíàä òðèäöÿòü øêîëîïîâèííèõ ä³â÷àò ³ õëîï÷èê³â ñòàëè àêòîðàìè
ºäèíîãî â îáëàñò³ Äèòÿ÷îãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó. À íåâäîâç³,
âåñíîþ 1970 ðîêó, â³äáóëàñÿ é ïåðøà âèñòàâà. Öå áóëà êàçêà «²âàñèê-Òåëåñèê»,
ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ äî ÿêî¿ ïîâí³ñòþ ðîáèâ Î.Êîáóëåé. Ðîçó÷óâàëà ïàðò³¿
é àêîìïàíóâàëà ïàí³ Ì.Âàëêîâñüêà, à õóäîæí³ äåêîðàö³¿ äî âèñòàâè çä³éñíèëè
þí³ õóäîæíèêè ³ç ãóðòêà çàñëóæåíîãî ó÷èòåëÿ Óêðà¿íè Çîëòàíà Áàêîí³ÿ.
Ïðåìºðà âèñòàâè â³äáóëàñÿ â ïðèì³ùåíí³ Çàêàðïàòñüêîãî ìóçè÷íîäðàìàòè÷íîãî òåàòðó (äå íèí³ òåàòð ëÿëüîê), ïðè ïåðåïîâíåí³é çàë³. Ïðî óñï³õ
þíèõ àðòèñò³â òà ¿õ ñòàðøèõ íàñòàâíèê³â  Å.Êîáóëåÿ, Þ.×îð³ÿ, Ç.Áàêîí³ÿ òà
ïàí³ Ì.Âàëêîâñüêî¿ âåëüìè ñõâàëüíî â³äãóêíóëàñÿ ãàçåòà «Çàêàðïàòñüêà
ïðàâäà» (¹ 119 çà 24 òðàâíÿ 1970 ðîêó).
Òîãî æ ðîêó òåàòðîì áóëà çä³éñíåíà ùå îäíà ïîñòàíîâêà. Íà öåé ðàç
íîâîð³÷íà «ßëèíêà-Âåðõîâèíêà, àáî Çà÷àðîâàíà ïîëÿíêà»  çà ìîºþ äèòÿ÷îþ
ïºñîþ. Ìóçèêó äî íå¿ òàê ñàìî íàïèñàâ Îìåëÿí Êîáóëåé. Ñòàâèëîñÿ ÷èìàëî
é ³íøèõ âèñòàâ òà êîíöåðòíèõ ïðîãðàì ó ìóçè÷íîìó îôîðìëåíí³ Îìåëÿíà
Äìèòðîâè÷à, ç êîòðèìè Äèòÿ÷èé òåàòð âèñòóïàâ ó ð³çíèõ øêîëàõ òà ì³ñòàõ
îáëàñò³. Îäíàê âîñåíè 1971 ðîêó íàø äèòÿ÷èé òåàòð, íà æàëü, ïðèïèíèâ ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü. Ñïðàâà â òîìó, ùî Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè âèäàëî íàêàç, çã³äíî ç ÿêèì
â÷èòåëåâ³ íå äîçâîëÿëîñÿ ìàòè á³ëüøå, ÿê ï³âòîðè ñòàâêè. À ïîçàÿê Î.Êîáóëåé
³ ÿ áóëè îáîº â÷èòåëÿìè, òî íàì äîâåëîñÿ ðîçïðîùàòèñÿ ç Äèòÿ÷èì ìóçè÷íî40
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äðàìàòè÷íèì òåàòðîì. Êåð³âíèöòâî òåàòðîì ìè ïåðåäàëè Ë.Ëóöêåðó, êîòðèé
â³äðàçó æ ïåðåïðîô³ëþâàâ éîãî íà ëÿëüêîâèé.
Çãîäîì Î.Êîáóëåé ðàçîì ³ç ñ³ìºþ ïåðå¿õàâ äî Ëüâîâà, ñòàâøè âèêëàäà÷åì
êîíñåðâàòîð³¿. Íà Çàêàðïàòòÿ íàâ³äóâàâñÿ ð³äêî. Ñèñòåìàòè÷íèõ çóñòð³÷åé ç
íèì óæå íå áóëî, áà÷èëèñÿ ò³ëüêè â³ä âèïàäêó äî âèïàäêó. À çóñòð³âøèñü,
ä³ëèëèñü á³ëüøå íîâèíàìè, ÷èì ñï³ëüíèìè çàäóìàìè ïðî òâîð÷ó ñï³âïðàöþ.
² ðàïòîì ñêîðáîòíà çâ³ñòêà
Âîíà áîëÿ÷å âðàçèëà. Ìèìîâîë³
âîðóõíóëîñÿ â äóø³: «Íó ÷îìó Ê³ñòëÿâà çàáèðàº âñå êðàùèõ, à íå ã³ðøèõ?»
Íåñïðàâåäëèâî! ² âñå æ, ÿê ñòâåðäæóº íàðîäíà ìóäð³ñòü, ëþäèíà æèâå äîòè,
äîêè æèâå ïàìÿòü ïðî íå¿. À ïàìÿòü ïðî Îìåëÿíà Äìèòðîâè÷à  ç íàìè,
âîíà â íàøèõ ñåðöÿõ!
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Â³êòîð Òåëè÷êî
ËÞÄÈÍÀ ÂÅËÈÊÎ¯ ×ÈÑÒÎ¯ ÄÓØ²
Ïåðø³ ñïðîáè íàïèñàòè âëàñíó ìóçèêó áóëè ó ìåíå ç 6-7 ðîê³â, ³, íà
ìîº ùàñòÿ, ñàìå Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé ñòàâ ó ìîºìó æèòò³ ïåðøèì
ñïðàâæí³ì ó÷èòåëåì ïî êîìïîçèö³¿. ßêùî ìåí³ íå çðàäæóº ïàìÿòü, â³í
çàéìàâñÿ ç³ ìíîþ êîìïîçèö³ºþ á³ëÿ òðüîõ ðîê³â  ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ ó 5-7ìó êëàñ³ Óæãîðîäñüêî¿ ÄÌØ ¹1 ³ì. Ï.×àéêîâñüêîãî. Òåðì³í íåâåëèêèé, àëå
ñàìå Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ çàðîäèâ ó ìåíå ÷³òêå óñâ³äîìëåíå áàæàííÿ ïèñàòè
ìóçèêó, ³ âçàãàë³ íàäàë³ â³í ïîñò³éíî ö³êàâèâñÿ ìîºþ äîëåþ, äàâàâ ïîòð³áí³,
âàæëèâ³, äóæå âèâàæåí³ ³ êîðåêòí³ ïîðàäè, ï³äòðèìóâàâ ìåíå.
ßê â³äáóëîñü ïåðøå çíàéîìñòâî, ÷è âîíî çðàçó ïåðåéøëî ó ïåðøèé
óðîê  òî÷íî íå ñêàæó, àëå öÿ äîñèòü íå ñõîæà íà ³íøèõ, ïðèâ³òíà, ëàã³äíà,
ñòðèìàíà, ÷åìíà ëþäèíà ï³ñëÿ ïåðøî¿ æ çóñòð³÷³ ìåí³ äóæå ñïîäîáàëàñü.
Éîãî äóøåâí³ñòü, äîáðîòà áóëè ïîòóæíèì êîìóí³êàòèâíèì
³íñòðóìåíòîì. À ðîçêàçàòè, ïîêàçàòè, ïîäèñêóòóâàòè!  â³í öå ðîáèâ ëåãêî,
íåâèìóøåíî, íå âîðîæî. Ì³ë³þ Äìèòðîâè÷ó çàâæäè áóëî ïðî ùî ðîçêàçàòè
ñâîºìó ñï³âáåñ³äíèêó; ó ñï³ëêóâàíí³, ïîøóêó òåì â³í áóâ ãíó÷êèì, øâèäêèì,
àëå çàâæäè êîðåêòíèì.
Éîìó í³êîëè íå áðàêóâàëî ê³ëüêîñò³ òà ðîçìà¿òòÿ ³äåé, ùî êèï³ëè â íüîìó
 íàïåâíî, òðîõè çàáðàêëî ÷àñó äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Àëå âåñü ñâ³é ÷àñ â³í â³ääàâàâ
âèõîâàííþ, íàâ÷àííþ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü ìóçèêàíò³â
Â³í áóâ äóæå õîðîøèì ï³àí³ñòîì. Íà óðîêàõ áàãàòî ³ äîáðå ãðàâ, íàâîäÿ÷è
ïðèêëàäè ìóçèêè êîìïîçèòîð³â ð³çíèõ åïîõ ³ ñòèë³â. Ç-ï³ä éîãî, çàâæäè òðîõè
áë³äèõ ïàëüö³â, âèðèíàëè çâó÷àííÿ, íàáàãàòî êðàñèâ³ø³, í³æ, çäàâàëîñÿ á,
äîçâîëÿâ ñàì ³íñòðóìåíò. Áàãàòî ³ ö³êàâî ðîçêàçóâàâ  ÿê íàðîäæóºòüñÿ
ìóçèêà, ÿê æèëè ³ òâîðèëè âåëèê³ êîìïîçèòîðè. Ãðàâ ³ ðîçêàçóâàâ íåñï³øíî,
íåïîì³òíî ñë³äêóþ÷è çà òèì, ùîá äèòèíà âñòèãàëà çðîçóì³òè, çàïàìÿòàòè,
çàô³êñóâàòè. Ïðè öüîìó ïîñì³õàâñÿ  íå çàíàäòî ³ íå ÷àñòî, àëå ìÿêî, ïî
äîáðîìó. Ïàðàëåëüíî ñïîíóêàâ äî âëàñíèõ ïîøóê³â, àíàë³çó, ïîð³âíÿíü. Òàêîæ
ëåãêî ³ íåâèìóøåíî ÷èòàâ ç ëèñòà, ùî ìåíå, äèòèíó, âðàæàëî, ³, ÿê òåïåð ÿ
ðîçóì³þ, âèêëèêàëî áàæàííÿ äîñÿãòè â ìóçè÷í³é ïðîôåñ³¿ òàêî¿ æ ëåãêîñò³ òà
íåâèìóøåíîñò³.
Äóìàþ, ùî ñàìå áàãàòà ³ ãëèáîêà òâîð÷à ïîñòàòü Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, â
ÿê³é îðãàí³÷íî ïîºäíóâàëèñü äóæå âàæëèâ³ ³ ïîçèòèâí³ ñêëàäîâ³  äóøåâí³ñòü
³ äîáðîòà, ãëèáîêà ³íòåë³ãåíòí³ñòü, ââ³÷ëèâ³ñòü, âèñîêà îñâ³÷åí³ñòü,
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ïðîôåñ³îíàë³çì, óí³âåðñàë³çì  ñòàëà äëÿ ìåíå âèñîêèì âç³ðöåì äëÿ
íàñë³äóâàííÿ.
Äèâóâàëî ³ éîãî, çäàâàëîñü, áåçìåæíå âèêëàäàöüêå òåðï³ííÿ, òàêò, ïîâàãà
äî ìàëåíüêî¿ îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ
ß ïèñàâ ïåðøó â ñâîºìó æèòò³ ñîíàòó äëÿ ôîðòåï³àíî. Ïî÷óòòÿ âåëè÷åçíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³, äî òîãî æ, ìóçèêàíòñüêà íåäîñâ³ä÷åí³ñòü ñòàëè äëÿ ìåíå
âåëèêèì ãàëüìîì ó ïðîöåñ³ íàïèñàííÿ. Âåñü ÷àñ ìåíå ïåðåñë³äóâàëî â³ä÷óòòÿ,
ùî ÿ ïèøó íå òå ³ íå òàê. Åêñïîçèö³ÿ ñòâîðþâàëàñü â ìóêàõ. À ÿê ïî÷àòè
ðîçðîáêó? Îñü òóò ÿ ³ çàñòðÿã. Ìåí³ ÷àñîì çäàâàëîñü, ùî áåçíàä³éíî.
Íàïåâíî, á³ëüøå ì³ñÿöÿ æîäåí ïî÷àòîê ðîçðîáêè ìåíå íå âëàøòîâóâàâ.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ êîæíîãî çàíÿòòÿ íàäçâè÷àéíî îáåðåæíî ³ òåðïëÿ÷å,
íàâîäÿ÷è â³äïîâ³äí³ ìóçè÷í³ ïðèêëàäè, ïðîïîíóâàâ ð³çí³ âàð³àíòè ïî÷àòêó
ðîçðîáêè ³ æîäíîãî ðàçó íå äîçâîëèâ ñîá³ îö³íêè ìî¿õ ñòàðàíü, ÿê³ á ìîãëè
ìåíå îáðàçèòè, âêîëîòè, îõîëîäèòè áàæàííÿ ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó. Éîãî
ïîñì³øêà, óâàæíèé äîáðèé ïîãëÿä êð³çü îêóëÿðè çíîâó ³ çíîâó çàðîäæóâàëè
â äóø³ íàä³þ. ²íîä³, ïîâåðòàþ÷èñü äîäîìó, ÿ îäðàçó ñ³äàâ çà ³íñòðóìåíò,
³ìïðîâ³çóâàâ, øóêàþ÷è ºäèíî â³ðíå ³ ëîã³÷íå ïðîäîâæåííÿ ² âðåøò³-ðåøò
ðîçðîáêà, à ïîò³ì ³ ïåðøà ÷àñòèíà ñîíàòè, áóëè çàê³í÷åí³.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ âèðîáèâ ó ìåíå ïîñò³éíèé ³íòåðåñ äî ôîëüêëîðó, ïåðø
çà âñå äî çàêàðïàòñüêîãî. Ï³ä éîãî òâîð÷èì êåð³âíèöòâîì ÿ ç îñîáëèâèì
çàäîâîëåííÿì ïèñàâ ñâî¿ ïåðø³ îáðîáêè çàêàðïàòñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü, à
òðîõè çãîäîì  ñâ³äîìî ïðàãíóâ äî îâîëîä³ííÿ çàêàðïàòñüêîþ ìóçè÷íîþ
ëåêñèêîþ.
Êðàù³ ç ó÷í³âñüêèõ òâîð³â çàâäÿêè ñòàðàííÿì Ì.Ä. Êîáóëåÿ ìè
ïîêàçóâàëè â ó÷í³âñüêèõ êîíöåðòàõ, ³ íàâ³òü ãðàëè íà îáëàñíîìó òåëåáà÷åíí³.
Äëÿ íàñ, ó÷í³â-êîìïîçèòîð³â, öå áóëè ïåðø³ â íàøîìó òâîð÷îìó ñòàíîâëåíí³
ïðåìºðè, ùî âèêëèêàëè âåëèê³ õâèëþâàííÿ, à ï³ñëÿ  ðàä³ñòü òà çàäîâîëåííÿ,
³ âèñîêó ÷åñòü
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ïðàãíóâ, ùîá â Çàêàðïàòò³ ä³òè çàéìàëèñü êîìïîçèö³ºþ
òàê ñàìî ñåðéîçíî, ÿê ³ ãðîþ íà ôîðòåï³àíî àáî ñêðèïö³. Â³í äàâàâ íàì
çðîçóì³òè, ùî ïðîôåñ³ÿ êîìïîçèòîðà, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ùå ö³êàâ³øà ³
çàãàäêîâ³øà, í³æ ï³àí³ñòà àáî ñêðèïàëÿ. À êîìïîçèòîð, ÿêèé â³ëüíî âîëîä³º
ôîðòåï³àíî, ìàº ñóòòºâ³ ìóçè÷í³ ïåðåâàãè. Òîìó â³í çàîõî÷óâàâ íàñ äî
ïîãëèáëåíèõ çàíÿòü íà ôîðòåï³àíî, äî ÷èòêè ç ëèñòà òâîð³â ð³çíèõ êîìïîçèòîð³â,
àäæå «âè ïîâèíí³ äîáðå çíàòè áàãàòî õîðîøî¿ ìóçèêè». À çðàçêàìè äëÿ
íàñë³äóâàííÿ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ çàâæäè ðåêîìåíäóâàâ áðàòè òâîðè Ìîöàðòà,
Áåòõîâåíà, Ðàõìàí³íîâà, Áàðòîêà, Ïðîêîôºâà.
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Ùå îäíà, ñåðåä äóæå áàãàòüîõ, ïîçèòèâíà ðèñà Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à 
ïóíêòóàëüí³ñòü, âèñîêà äèñöèïë³íîâàí³ñòü. Íàâ³òü áóäó÷è õâîðèì, â³í
çàéìàâñÿ ç ó÷íÿìè âäîìà, â³äãàíÿþ÷è â³ä ñåáå êâîë³ñòü, ñëàáê³ñòü, ïîãàíå
ñàìîïî÷óòòÿ.
Âæå ïðàöþþ÷è ó Ëüâîâ³, â³í íå ïîðèâàâ ç Çàêàðïàòòÿì, éîãî ìóçè÷íèì
æèòòÿì. Áåçâ³äìîâíî ï³äïèñóâàâ ïî íåîáõ³äíîñò³ óñ³ëÿê³ ïðîõàëüí³ ëèñòè íà
çàõèñò ³ ï³äòðèìêó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà Çàêàðïàòòÿ, çàâæäè ï³äòðèìóâàâ
ñòóäåíò³â ç Çàêàðïàòòÿ, ùèðî ðàä³â çà ¿õ óñï³õè. Äëÿ ìåíå ãëèáîêî ñèìâîë³÷íî,
ùî Ì.Ä. Êîáóëåé ïî ôîðòåï³àíî â÷èâñÿ ó Ñåì³ðàì³äè Àðêàä³¿âíè Õîñðîºâî¿Ùºê³íî¿, ó ÿêî¿ ³ ÿ ìàâ ùàñòÿ çàéìàòèñü ³ çàê³í÷èòè ôîðòåï³àííèé â³ää³ë
Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, à ïî êîìïîçèö³¿  ó Ñ.Ô. Ìàðòîíà, ï³ä
òâîð÷èì êåð³âíèöòâîì ÿêîãî ÿ òåæ ê³ëüêà ðîê³â ïîãëèáëþâàâ ñâî¿
êîìïîçèòîðñüê³ çíàííÿ.
Êîëè â Çàêàðïàòò³ âèíèê îô³ö³éíèé îñåðåäîê Ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â
Óêðà¿íè, Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ «çàäëÿ çàãàëüíî¿ áëàãîðîäíî¿ ñïðàâè, ùîá çì³öíèòè
ìîëîäèé îñåðåäîê» áóâ ãîòîâèé íàâ³òü âñòóïàòè äî ëàâ ÑÊÓ. Ãàðÿ÷å ï³äòðèìàâ
âøàíóâàííÿ â Çàêàðïàòò³ ïàìÿò³ Ä.Çàäîðà òà ïðèñâîºííÿ Óæãîðîäñüêîìó
ìóçè÷íîìó ó÷èëèùó éîãî ³ìåí³, çàïî÷àòêóâàííÿ îáëàñíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ä.Çàäîðà.
Âçàãàë³, â³í íå æàë³â ñèë, åíåðã³¿ äëÿ òîãî, ùîá çáåðåãòè ïàìÿòü ³ ñïàäùèíó
Ä.Çàäîðà, Ñ.Ìàðòîíà, Ñ.Õîñðîºâî¿. ß ùàñëèâèé, ùî ïðî íèõ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷
âñòèã çàëèøèòè ñâî¿, íåõàé êîðîòê³, àëå ãëèáîê³ ³ òî÷í³ ñïîãàäè.
Êîëè ó Ëüâîâ³ â 2001 ðîö³ íà ôåñòèâàë³ «Êîíòðàñòè» âèñòóïàâ
Óæãîðîäñüêèé ñòðóííèé êâàðòåò ï³ä êåð³âíèöòâîì Þð³ÿ Ñîêîëîâñüêîãî, ÿêèé
âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â ïðåäñòàâèâ ëüâ³âñüêîìó ñëóõà÷åâ³ ïðîãðàìó ç òâîð³â
çàêàðïàòñüêèõ êîìïîçèòîð³â, Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ äóæå óâàæíî ïðîñëóõàâ óâåñü
êîíöåðò, à ïîò³ì äîáðîçè÷ëèâî ³ äåòàëüíî ïåðåäàâ íàì ñâî¿ ãëèáîê³ âðàæåííÿ.
Â³í âñòèã Âñòèã çðîáèòè íà çåìë³ áàãàòî õîðîøîãî, âñòèã ç³ãð³òè òåïëîì
ñâîº¿ âåëèêî¿ ÷èñòî¿ äóø³ áàãàòüîõ áëèçüêèõ ³ äàëåêèõ ëþäåé. Â³í áóâ ³
çàëèøèòüñÿ â íàø³é ïàìÿò³ Ëþäèíîþ Ãàðìîí³¿ òà Ñâ³òëà.
ß íàäçâè÷àéíî âäÿ÷íèé Áîãó çà òå, ùî â ìîºìó æèòò³ áóâ òàêèé Â÷èòåëü,
ÿê Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé.
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Ìàðãàðèòà Íåìåø
ÊÎÍÖÅÐÒÌÅÉÑÒÅÐ Ç ÂÅËÈÊÎ¯ Ë²ÒÅÐÈ
Í³êîëè íå ìàëà íà ãàäö³, ùî ïåðåæèâó òàêó òâîð÷ó ëþäèíó, ÿê Îìåëÿí
Äìèòðîâè÷. Çàâæäè ÷îìóñü ïðèãàäóþ éîãî åíåðã³éíó õîäó òà ìèëó óñì³øêó
³ ÿñí³ î÷³ ç-ï³ä ñêåëåöü îêóëÿð³â.
Ó ïîðó íàøîãî ç íèì çíàéîìñòâà ÿ ùå íå ïðàöþâàëà â Óæãîðîäñüêîìó
ìóçó÷èëèù³ ³ì. Äåçèäåð³ÿ Çàäîðà, ïðîòå ÷åòâåðî ç ìî¿õ øåñòè ä³òåé íàâ÷àëèñü
òàì íà ð³çíèõ â³ää³ëàõ. Ó äèðåêòîðà ³ ïåäàãîãà Ëåîí³äà Ôåäîðîâè÷à Êëåï³êîâà
îïàíîâóâàâ ãðó íà â³îëîí÷åë³ ñèí ²âàí. Â³í âèêîíóâàâ òåõí³÷íî äîñòàòíüî
ñêëàäíó ïðîãðàìó, ÿêà âèìàãàëà é «ñèëüíîãî» êîíöåðòìåéñòåðà. Îòîæ, íèì
³ âèÿâèâñÿ ï³àí³ñò  Îìåëÿí Äìèòðîâè÷.
Íàïðèê³íö³ íàâ÷àëüíîãî 1959 ðîêó ó êîíöåðòíîìó çàë³ Óæãîðîäñüêî¿
ô³ëàðìîí³¿ â³äáóâàâñÿ çàêëþ÷íèé êîíöåðò, â ïðîãðàì³ ÿêîãî çíà÷èâñÿ âèñòóï
³ ìîãî ñèíà ²âàíà. Éîãî êîíöåðòíèì íîìåðîì áóëè «Ïîëîâåöüê³ òàíö³» ç
îïåðè «Êíÿçü ²ãîð» Î.Áîðîä³íà. Òà êîëè äî âèñòóïó çàëèøèëîñü ÿêèõîñü
ë³÷åíèõ 10-15 õâèëèí, ñòàëàñÿ ïðèêðà ³ íåñïîä³âàíà ïîä³ÿ. Ñèí ñòóðáîâàíî
ïîâ³äîìèâ ìåíå, ùî õòîñü «ïîæàðòóâàâ»  ïîöóïèâ íîòè àêîìïàíåìåíòó,
î÷åâèäíî, ç ìåòîþ ç³ðâàòè íîìåð.
Ñïàíòåëè÷åíà ö³ºþ çâ³ñòêîþ, ÿ ï³ä³éøëà äî Ë.Ô. Êëåï³êîâà ³ ïîâ³äîìèëà
éîãî ïðî öåé íåïðèºìíèé êàçóñ. Â³í ñêåðóâàâ ìåíå ÷èìäóæ÷å ïîá³ãòè â
ìóçó÷èëèùå ³ âçÿòè ç³ ñòîëó íîòè Åòþäó ¹ 19 Ô.Øîïåíà. ß øâèäêî âïîðàëàñü
³ â÷àñíî ïîâåðíóëàñü äî ô³ëàðìîí³¿. Àëå ùå á³ëüøå ÿ çäèâóâàëàñü òîãî âå÷îðà,
êîëè â³ääàëà íîòè Îìåëÿíó Äìèòðîâè÷ó Êîáóëåþ, ÿêèé íàâ³òü ³ íå âñòèã
ïîãëÿíóòè íà íèõ, áî âæå âèõîäèâ íà ñöåíó.
² êîëè áåçäîãàííî ïðîçâó÷àâ àíñàìáëü â³îëîí÷åë³ ³ ôîðòåï³àíî, ÿ
çðîçóì³ëà, íàñê³ëüêè âèñîêèé ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü íàøîãî êîíöåðòìåéñòåðà.
Â³äòîä³ ÿ íå ñïðèéìàëà Îìåëÿíà Äìèòðîâè÷à ³íàêøå, ÿê Êîíöåðòìåéñòåðà ç
âåëèêî¿ ë³òåðè.
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Íàä³ÿ ³ Áîðèñ Çàò³íè
Â ÊÎËÎÂÎÐÎÒ² ÌÓÇÈ×ÍÎÃÎ
ÆÈÒÒß Â ÓÆÃÎÐÎÄ²
Ïðî Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ ìîæíà ãîâîðèòè áåçê³íå÷íî áàãàòî.
Íàø³ æèòòºâ³ äîðîãè ìàéæå ùîäåííî ïåðåòèíàëèñÿ íà ðîáîò³ â ìóçè÷íîìó
ó÷èëèù³, äå ìè ç Íàä³ºþ Ãðèãîð³âíîþ â ò³ ðîêè ïðàöþâàëè, ó ô³ëàðìîí³¿, â
êîëîâîðîò³ ìóçè÷íîãî æèòòÿ Óæãîðîäó.
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ áóâ äîáðèì, ÷óéíèì ³ âèìîãëèâèì ïåäàãîãîì. Â³í
áóâ ïðåêðàñíèì ìóçèêàíòîì-ï³àí³ñòîì, òåîðåòèêîì, êîìïîçèòîðîì. Ç-ï³ä
éîãî ïåðà âèéøëî áàãàòî ìóçè÷íèõ òâîð³â. Êîëè â³í ïåðå¿õàâ ïðàöþâàòè äî
Ëüâîâà, áàãàòüîì ç íàñ éîãî áðàêóâàëî. Àäæå â³í áóâ îäíèì ³ç òèõ, õòî, ÿê ³
Ñ.Ìàðòîí, ñïðÿìîâóâàâ ³ íàäèõàâ íàøîãî ñèíà Àíàòîë³ÿ â éîãî òâîð÷èõ
êîìïîçèòîðñüêèõ ïî÷èíàííÿõ. ² íå âèïàäêîâî ñàìå òîä³, à òî÷í³øå 1969 ðîêó
Àíàòîë³é ñòàâ ëàóðåàòîì ïåðøî¿ ïðåì³¿ íà êîíêóðñ³ ìîëîäèõ êîìïîçèòîð³â ó
Êèºâ³.
Âíåñîê Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ó òâîð÷èé ðîçâèòîê íàøîãî ñèíà âåëèêèé ³
áåçö³ííèé. Íàøà ðîäèíà çàâæäè ç òåïëîì ³ âäÿ÷í³ñòþ çãàäóº ïðî ñï³ëêóâàííÿ
ç ö³ºþ ïðåêðàñíîþ ëþäèíîþ.

46

KOBULEJ EMIL EMLÉKÉRE

Éîæåô Åðì³íü
ÑËÎÂÎ ÏÐÎ ÑÂ²ÒËÓ ËÞÄÈÍÓ
Íå ñêëàäàéòå ñêàðá³â ñîá³ íà çåìë³,
äå íèùèòü ¿õ ì³ëü òà ³ðæà ³ äå
çëîä³¿ ï³äêîïóþòüñÿ é âèêðàäàþòü.
Ñêëàäàéòå æ ñîá³ ñêàðáè íà íåá³...
ªâàíãåë³º â³ä Ìàòâ³ÿ, 6, 19-20.

Íåìàº â ñâ³ò³ ëþäèíè, ÿêà á õî÷ ðàç â æèòò³ íå çàäàâàëà ñîá³ ïèòàííÿ: «äëÿ
÷îãî ÿ ïðèéøîâ ó öåé ñâ³ò? ßêà ìîÿ ì³ñ³ÿ â öüîìó æèòò³? Ùî òàêå â³÷í³ñòü?»
Â ïîøóêàõ â³äïîâ³ä³ íà íèõ ëþäñòâî ðîçä³ëèëîñÿ íà äâ³ ðàäèêàëüíî ïðîòèëåæí³
ñòîðîíè. Îäíà ÷àñòèíà ëþäñòâà ââàæàº, ùî ãîëîâíå â öüîìó ñâ³ò³ ìàòåð³àëüíå
áàãàòñòâî, äîñÿãíåííÿ âñ³ëÿêèõ âèñîò â êàðºð³, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî
íàéáðóäí³ø³ ñïîñîáè, à ïîíÿòòÿ â³÷íîñò³ äëÿ íèõ º ì³ôîì.
²íøà ÷àñòèíà ðîçóì³º, ùî ëþäèíà  íå âèïàäêîâå ÿâèùå ó öüîìó ñâ³ò³.
Äëÿ íå¿ ïðèçíà÷åíèé øëÿõ, ÿêèì âîíà ìàº ñìèðåííî éòè: ÷èíèòè áëàã³ ä³ëà,
çàñëóæèâøè ñîá³ öèì ñâ³òëó ïàìÿòü. Äî ö³º¿ ÷àñòèíè ëþäñòâà íàëåæàëà
ëþäèíà, ÿê³é ïðèñâÿ÷åíèé öåé ñïîãàä  ïðîôåñîð, âåëèêèé â÷èòåëü Åì³ë³é
Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé.
Â ñèëó òèõ îáñòàâèí, ÿê³ âèêëàäåí³ âèùå, â³í íå îòðèìàâ ó÷åíîãî çâàííÿ,
àëå äëÿ íàñ, ñòóäåíò³â, ÿê³ äóæå ëþáèëè òà ö³íèëè éîãî, Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ áóâ
³ çàëèøèâñÿ â ïàìÿò³ ÿê ïðîôåñîð.
Ìîº çíàéîìñòâî ç Åì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì â³äáóëîñÿ â 1973 ðîö³. ß áóâ
ó÷íåì ïÿòîãî êëàñó Óæãîðîäñüêî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ³ì. Ï.².×àéêîâñüêîãî.
Ìåíå ³ ùå òðüîõ ó÷í³â ïîïðîñèëè âèâ÷èòè òâ³ð ó 8 ðóê äëÿ êîíöåðòó ïëåíóìó
çàêàðïàòñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Öå áóëè âàð³àö³¿ íà çàêàðïàòñüêó òåìó ï³ä íàçâîþ
«Ïðîãóëÿíêà â Êàðïàòàõ». Ìè ç âåëèêèì õâèëþâàííÿì ÷åêàëè íà çóñòð³÷ ç
êîìïîçèòîðîì. ² îñü íàñòàâ öåé äåíü. Ó êëàñ ââ³éøëà íåâèñîêî çðîñòó ëþäèíà
ç äóæå ïðèºìíîþ óñì³øêîþ (öÿ ïîñì³øêà âçàãàë³ áóëà õàðàêòåðíîþ ðèñîþ
ëàã³äíîãî õàðàêòåðó Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à). Ïåðåä çóñòð³÷÷þ ìîÿ â÷èòåëüêà
Çóçàííà Ïåòð³âíà Êîñòèê, ÿêà áóëà â ïðèÿòåëüñüêèõ ñòîñóíêàõ ç Å.Êîáóëåºì,
ïîêàçàëà ìåí³ ôîòîãðàô³þ Ã.Ã.Íåéãàóçà. Êîëè ââ³éøîâ â êëàñ Åì³ë³é
Äìèòðîâè÷, ÿ ï³äõîïèâñÿ íà íîãè, ìåí³ çäàëîñÿ ùî öå ââ³éøîâ Ã.Íåéãàóç. Â ò³
÷àñè â³í îñîáëèâî áóâ ïîä³áíèé íà Ã.Íåéãàóçà ñâîºþ øåâåëþðîþ, î÷èìà,
âóñàìè (ÿê ï³çí³øå âèÿñíèëîñÿ â³í äóæå ëþáèâ ìèñòåöòâî Ãåíð³õà
Ãóñòàâîâè÷à). Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ â³äðàçó â³ä÷óâ, ùî ìè äóæå õâèëþºìîñÿ ³
47

ÏÀÌßÒ² ÅÌ²Ë²ß ÊÎÁÓËÅß

âèð³øèâ çíÿòè öþ íàïðóãó, ñêàçàâøè: «ß äóæå âäÿ÷íèé âàì çà òå, ùî âè
ïîãîäèëèñÿ âèêîíàòè ì³é òâ³ð. ß, ïðàâäà, íå çíàþ, ùî íàïèñàâ, îñê³ëüêè ñàì
âïåðøå áóäó éîãî ñëóõàòè». Â³ä÷óâøè òàêó äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, ìè ç³ âñ³õ ñèë
ñòàðàëèñÿ ³ íàïåâíî çàãðàëè íåïîãàíî. Ïðîôåñîð íàñ ïîõâàëèâ. Íà êîíöåðò³
ìè äóæå äîáðå âèñòóïèëè, òâ³ð ìàâ âåëèêèé óñï³õ. Ï³ñëÿ êîíöåðòó àâòîð
çàïðîñèâ íàñ â êàôå, äå ìè ïèëè äèòÿ÷ó êàâó, ¿ëè ìîðîçèâî. Â³í ðîçêàçóâàâ
äóæå ö³êàâ³ ðå÷³, òîä³ ÿ âïåðøå ïî÷óâ ïðî Ä.Çàäîðà. Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ çíàâ
äóæå áàãàòî ö³êàâèõ ôàêò³â ç êîíöåðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ä.Çàäîðà, ÿê â³í ãðàâ íà
á³ñ Ðå áåìîëü ìàæîðíó «Consolation» Ô.Ë³ñòà òîíîì âèùå. Äîãðàâøè äî
ñåðåäèíè, çðîçóì³âøè, ùî ãðàº íå â ò³é òîíàëüíîñò³, çáèâñÿ. Äëÿ íàñ, ä³òåé, öå
áóëî íàäçâè÷àéíî ö³êàâî. Å.Êîáóëåé áóâ ïðåêðàñíèì äèòÿ÷èì ïñèõîëîãîì.
Â ïîäàëüøîìó â³í ïîñò³éíî ö³êàâèâñÿ ìî¿ìè óñï³õàìè, êîíöåðòàìè,
ïðîãðàìàìè. ²íêîëè ñàì ðàäèâ â÷èòåëüö³, ùî áóëî áè êîðèñí³øå ãðàòè â äàíèé
÷àñ. Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ â ìèíóëîìó áóâ ïðåêðàñíèì ï³àí³ñòîì, òîìó äóæå
äîáðå çíàâ óñ³ ïðîáëåìè, ïîâÿçàí³ ç âèõîâàííÿì ìîëîäîãî ï³àí³ñòà.
Â 1979 ðîö³, êîëè ÿ ñòàâ ñòóäåíòîì Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿, â íàñ ïî÷àëèñÿ
á³ëüø äðóæí³ ñòîñóíêè. Ç ïåðøîãî äíÿ â³í çàÿâèâ, ùî â óãîðö³â íåìàº
ìîëîäøèõ ÷è ñòàðøèõ  âñ³ çâåðòàþòüñÿ îäèí äî îäíîãî íà «òè». Óâàæíî
ñë³äêóâàâ çà ìî¿ì ìóçè÷íèì ðîçâèòêîì, áóâ äîáðèì ïîðàäíèêîì ó æèòò³. ß
ââàæàþ, ùî äî ìîãî îñîáèñò³ñíîãî ôîðìóâàííÿ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ äîêëàâ
íåìàëî ñâîãî äîñâ³äó, ðîçóìó, ëþäÿíîñò³. Áóâàâ íà âñ³õ ìî¿õ ëüâ³âñüêèõ
êîíöåðòàõ. Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ êîíöåðòó ìè éøëè â êàôå, äå â³í ðîáèâ
äåòàë³çîâàíèé àíàë³ç âèñòóïó. Çàâæäè äàâàâ çàñòåðåæåííÿ ùî äî îäí³º¿
ñåðéîçíî¿ íåáåçïåêè ó âèêîíàâñòâ³  ÿ áóâ íàäì³ðíî åìîö³éíèì, íå çàâæäè
êîíòðîëþâàâ ÷àñ ³ ìóçèêà â³ä öüîãî ÷àñòî áóëà, ÿê â³í êàçàâ «ïåðåãð³òà»,
ïåðåâàíòàæåíà, âòðà÷àëà ïðîïîðö³¿, ì³ðè, ùî º íàéâàæëèâ³øèì â ìèñòåöòâ³.
Ó òîé ÷àñ ÿ íå çîâñ³ì ðîçóì³â, ùî îçíà÷àº «çàíàäòî ìóçèêàëüíî ãðàòè». Ïîò³ì
íà öþ æ ïðîáëåìó çâåðòàâ óâàãó Å.Â.Ìàë³í³í, ïðîôåñîð Ìîñêîâñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿.
Ïàìÿòàþ íàñòóïíèé âèïàäîê, êîëè ÿ ãðàâ ó êîíöåðò³ ñîíàòó Á.Áàðòîêà.
Ó âñ³õ ðàäÿíñüêèõ êíèæêàõ ïèñàëè ïðî Áàðòîêà ÿê çàñíîâíèêà óäàðíîãî
ïðèíöèïó ãðè íà ôîðòåï³àíî, õî÷à ÿ çàâæäè â³ä÷óâàâ, ùî çíàõîäæóñÿ â
êîíôë³êò³ ç³ ñâîºþ âëàñíîþ óÿâîþ. Íàñòóïíîãî äíÿ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷
çàïðîñèâ ìåíå äî ñåáå äîäîìó ³ ìè ñëóõàëè áàãàòî ìóçèêè Á.Áàðòîêà, ÿê
îðêåñòðîâî¿, òàê ³ êàìåðíî¿. Â³í áàãàòî ðîçïîâ³äàâ ïðî öüîãî êîìïîçèòîðà,
ïðî éîãî ëþáîâ äî óäàðíèõ ³íñòðóìåíò³â. ß áóâ ùàñëèâèé, ùî ìî¿ âíóòð³øí³
â³ä÷óòòÿ ñï³âïàäàëè, ùî Áàðòîê âåëèêèé ìàéñòåð ³ì³òàö³¿ óäàðíèõ ³íñòðóìåíò³â
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íà ôîðòåï³àíî, öå âèìàãàº â³ä âèêîíàâöÿ âì³ííÿ ïåðåäàòè áàãàòó ïàë³òðó
áàðâèñòîñò³ çâó÷àííÿ óäàðíèõ ³íñòðóìåíò³â. Íà ì³é ïîãëÿä, Åì³ë³é Äìèòðîâè÷
ç³ãðàâ âåëèêó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ òà ðîçâèòêó ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè Ëüâîâà.
Â³í í³êîëè áåçïîñåðåäíüî íå áðàâ ó÷àñò³ â îðãàí³çàö³¿ ôåñòèâàë³â, àëå
çàâæäè áóâ äîáðèì ðàäíèêîì, äî éîãî ³äåé ïðèñëóõîâóâàëèñÿ. ßê íåîðäèíàðíà
ëþäèíà, âèñëîâëþâàâ ö³íí³ ³äå¿, ÿê³ íàðîäæóâàëèñÿ îäíà çà îäíîþ áåç æîäíèõ
çóñèëü. Áóâ íàäçâè÷àéíî åðóäîâàíèì ç ãîñòðèì ðîçóìîì. Çãàäóþ ôàêò ç
³ñòîð³¿ ôîðòåï³àííî¿ ñåêö³¿ ÑÍÒÒ, ÿêî¿ ÿ áóâ êåð³âíèêîì äâà ðîêè. Ìè
ïðîâîäèëè ñåì³íàð íà òåìó «Áàõ òà ñó÷àñí³ñòü». Ç ñó÷àñíî¿ ìóçèêè ñòóäåíòè
ðîçáèðàëè òâîðè Ê.Øòîêãàóçåíà, Ï.Áóëºçà. À.Âåáåðíà. Î.Ìåñ³ÿíà. Ïàìÿòàþ,
ÿê â³í â³äðàçó â äåâÿòîìó êëàâ³ðøòþêó ïîì³òèâ ÷èñëîâ³ ðÿäè Ô³áîíà÷÷³. ßê
ëåãêî ðîçáèðàâ äîäåêàôîíí³ ðÿäè À.Âåáåðíà.
1981 ðîêó Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ ó íàñ íà êóðñ³ ÷èòàâ àíàë³ç ìóçè÷íèõ ôîðì.
Öå áóëè äóæå ö³íí³ ëåêö³¿, ÿê³ âèõîäèëè äàëåêî çà ðàìêè òåîðåòè÷íî¿ íàóêè. Ó
íüîãî áóëà âëàñíà ñèñòåìà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, âèêëàäàâ äóæå äîñòóïíî, ÿñíîþ
ìîâîþ, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà áóëî íå â³äêðèâàòè ï³äðó÷íèê. Àíàë³ç ÿêîãîñü òâîðó,
íàïðèêëàä Áåòãîâåíà, ÿêîãî äóæå ëþáèâ, êîëè öå çá³ãàëîñÿ ç ìîìåíòîì
íàòõíåííÿ, áóâ òàêèì îäêðîâåííÿì, ùî ìè ñëóõàëè, çàòàìóâàâøè ïîäèõ. Â³í
ïðîâîäèâ ïàðàëåë³ ç ô³ëîñîô³ºþ. Êîæåí àêîðä, ìîäóëÿö³ÿ, ñòðóêòóðà çíàõîäèëè
ô³ëîñîôñüêå ïîÿñíåííÿ. Òâîð÷³ñòü êîìïîçèòîðà ïîÿñíþâàâ ç³ ñâ³òîãëÿäíî¿
ïîçèö³¿.
Í³êîëè íå çàáóäó ðîçìîâè íà òåìó â³÷íèõ ³íòîíàö³é, ÷îìó îäèí
êîìïîçèòîð çàëèøàºòüñÿ â ³ñòîð³¿, ³íøèé, âìèðàþ÷è, çíèêàº ç ³ñòîð³¿. Â³í
ëþáèâ ïîâòîðþâàòè, ùî ãåí³àëüíèé êîìïîçèòîð íàëåæèòü äî êàòåãîð³¿
ïîñâÿ÷åíèõ ëþäåé, ³ ò³ëüêè óñâ³äîìëþþ÷è ñâîþ ïîñâÿ÷åí³ñòü, ïðè âåëè÷åçí³é
äóõîâí³é ðîáîò³, êîëè ï³äí³ìàºòüñÿ íà ð³âåíü ÷èñòî¿ ñâ³äîìîñò³, ìîæå îòðèìàòè
³íôîðìàö³þ ç êîñì³÷íî¿ êíèãè çíàíü. Ñàìå ç íå¿ ÷åðïàº êîìïîçèòîð ö³íí³
³íòîíàö³¿. Ó ñòàðîâèíí³é êèòàéñüê³é ô³ëîñîô³¿ öåé çâÿçîê íàçèâàºòüñÿ
«ìîðäîíãë³», ïðî öå çãàäóº â ñâî¿õ ïðàöÿõ Ìåäóøåâñüêèé. Öå ïîâí³ñòþ
ïåðåâåðíóëî ìîþ ñâ³äîì³ñòü. Äîïîìîãëî çðîçóì³òè ñóòí³ñòü ñïðàâæíüîãî
ìèñòåöòâà.
Íàì âñ³ì äóæå áðàêóº Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, éîãî ìóäðîãî ñëîâà, æèâèõ
³äåé. Áóâ íàäçâè÷àéíî ñêðîìíîþ ëþäèíîþ ç âèñîêîþ àðèñòîêðàòè÷íîþ
äóøåþ. Êðåäîì éîãî æèòòÿ áóëè ñëîâà ç Á³áë³¿: «Íåõàé ïðàâà ðóêà íå çíàº, ùî
ðîáèòü ë³âà». Íàñ âñ³õ ïðîäîâæóº ãð³òè òå ñâ³òëî, ÿêå â³í âèïðîì³íþâàâ, òà
ñâ³òëà ïàìÿòü ïðî íüîãî, ùî íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ â íàøèõ äóøàõ.
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Ëþáîâ Êèÿíîâñüêà
ÊÎËÜÎÐÎÂÀ ÌÎÇÀ¯ÊÀ ÑÏÎÃÀÄ²Â
Êîëè ïàí³ Åë³øêà Êîáóëåé, âäîâà ìîãî â÷èòåëÿ, íåçàáóòíüîãî Åì³ëÿ
Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ, ñêàçàëà, ùî çáèðàº ñïîãàäè ïðî íüîãî, ìåí³ âèäàëîñü,
ùî âîíè íàïèøóòüñÿ äóæå øâèäêî, íà÷å ñàì³ ñîáîþ. Àäæå ÿ ñï³ëêóâàëàñü ç
íèì âïðîäîâæ á³ëüø í³æ òðèäöÿòè ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è â³ä øê³ëüíî¿ ëàâè, à
òî÷í³øå  â³ä ñïåö³àëüíî¿ ñåðåäíüî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ³ìåí³ Ñîëîì³¿
Êðóøåëüíèöüêî¿, äå â³í äóæå òðèâàëèé ÷àñ (³ íàäçâè÷àéíî óñï³øíî!) î÷îëþâàâ
òåîðåòè÷íèé â³ää³ë òà âèêëàäàâ ó íàø³é ãðóï³ àíàë³ç ìóçè÷íèõ ôîðì, ³
çàê³í÷óþ÷è îñòàíí³ìè ì³ñÿöÿìè, êîëè â³ä÷óâàëà âæå, ÿê ïîñòóïîâî çãàñàº
ïðîì³íü æèòòÿ ó ö³é ìèë³é, çàâæäè äëÿ âñ³õ äîáðîçè÷ëèâ³é ³ â³äêðèò³é ëþäèí³,
òà íàìàãàëàñü ïðè êîæí³é çìîç³ çàòåëåôîíóâàòè ³ ïîãîâîðèòè ç íèì. Òà
âèÿâèëîñü, ùî óêëàñòè âñþ îáºìíó ³ êîëüîðîâó ìîçà¿êó ñïîãàä³â ó ö³ë³ñíó
êàðòèíó íå òàê ³ ïðîñòî. Îäíîãî ðàçó âèäàâàëîñü, ùî âàæëèâ³øå çãàäàòè ³
îïèñàòè ñòóäåíòñüê³ âðàæåííÿ â³ä çàíÿòü ç àíàë³çó ìóçôîðì, ³íøîãî  ùî
âàðòî çàíîòóâàòè ñïîñòåðåæåííÿ íàä íàøîþ ñï³ëüíîþ ïðàöåþ íà âñòóïíèõ
³ñïèòàõ ³ éîãî ìåòîäèêîþ îïèòóâàííÿ, ùå ï³çí³øå çãàäóâàëèñü ðîçìîâè íà
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ òåìè ç öàðèíè ìèñòåöòâà, ïîë³òèêè, ô³ëîñîô³¿... Àäæå Åì³ëü
Äìèòðîâè÷ áóâ ëþäèíîþ âèíÿòêîâî ð³çíîñòîðîííüî îñâ³÷åíîþ, ö³êàâèâñÿ
áàãàòüìà òåìàìè ³ ïðîáëåìàìè, äèñêóòóâàâ ïðî íèõ äóæå ïàëêî ³ ïåðåêîíàíî,
ìèìîâîë³ çàõîïëþþ÷è ³ ñâîãî ñï³âáåñ³äíèêà. Âðåøò³, äîâåëîñü ìàõíóòè ðóêîþ
íà áàæàííÿ âèáóäóâàòè ÿêóñü ö³ë³ñíó ³ ñòðóíêó ôîðìó ñïîãàäó ³ ïðîñòî
ïîïëèâòè çà òå÷³ºþ ïàìÿò³. Âèäàºòüñÿ íàâ³òü, ùî ñàìîìó ãåðîþ ö³º¿ êíèãè
òàêà äîâ³ëüíà ³ ïðèìõëèâà ôîðìà îïîâ³ä³ ñïîäîáàëàñü áè á³ëüøå  â³í-áî
í³êîëè íå ïðàãíóâ äî ðîçì³ðåíî¿ ïåäàíòè÷íîñò³ ³ ïåðåäáà÷óâàíîñò³ ñïîñîáó
æèòòÿ, äóæå ëþáèâ íåñïîä³âàíêè, ðàä³ñí³ ³ìïðîâ³çàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ, çàëèøàâ
çà ñîáîþ ñâîáîäó âèáîðó ó òîìó, ùî «âàæëèâî» ÷è «íåâàæëèâî».
Îòæå, ïåðøå, ùî ïðèãàäóºòüñÿ ó çâÿçêó ç Åì³ëåì Êîáóëåºì,  öå éîãî
ö³ëêîâèòà «íåâïèñàí³ñòü» ó ðàäÿíñüêèé êîëîðèò. Â³í í³êîëè òàê ³ íå ñòàâ
çðàçêîâèì ðàäÿíñüêèì ïåäàãîãîì, íå ëèøå çà ñóòòþ, òîáòî çà òèìè
ïðîïèñíèìè ³ñòèíàìè, ÿê³ éîìó íàëåæàëîñü âèãîëîøóâàòè, ç ðîêó â ð³ê
ïðèòðèìóþ÷èñü îäíàêîâèõ ïðîãðàì, ³ ÿê³ â³í âïåðòî íå âèãîëîøóâàâ, ðàçîì
ç³ ñâî¿ìè âèõîâàíöÿìè øóêàþ÷è â ñóõîìó ïðåäìåò³ àíàë³çó ôîðì ì³ñòè÷íî¿
òà¿íè ìóçèêè, àëå é çà ñóòî çîâí³øí³ìè îçíàêàìè  ìàíåðîþ ïîâåä³íêè,
ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè (ïîò³ì  ñòóäåíòàìè òà êîëåãàìè), çà ñàìèì ñâî¿ì
âèãëÿäîì òà íàâ³òü ì³ì³êîþ.
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Íåâèñîêèé, õóäîðëÿâèé, â îêóëÿðàõ, ç òîíêèìè øëÿõåòíèìè ðèñàìè
îáëè÷÷ÿ, â³í âæå çîâí³ ÿâëÿâ ñîáîþ äîñêîíàëèé òèïàæ «áóðæóàçíîãî
³íòåë³ãåíòà», ÿêèì éîãî çîáðàæàëè â ðàäÿíñüêèõ ô³ëüìàõ, à ´ðå÷íà, ñïîê³éíà
³ äîâ³ðëèâà ìàíåðà ðîçìîâè, â ÿê³é ïîâàãà äî ñï³âáåñ³äíèêà í³êîëè íå çàëåæàëà
â³ä éîãî îô³ö³éíîãî ñòàòóñó ÷è â³êó, à îáóìîâëþâàëàñü ïðèðîäæåíîþ
äîáðîçè÷ëèâ³ñòþ ³ æèòòºëþáí³ñòþ, çíà÷íî ïîñèëþâàëà ïî÷àòêîâå âðàæåííÿ.
Â éîãî ïðèñóòíîñò³ êîæåí ïî÷óâàâ ñåáå â³ëüíî, íåâèìóøåíî ³ êîìôîðòíî.
Öå, ìàáóòü, áóëî ïîâÿçàíî ç áàãàòüìà íþàíñàìè îñîáèñòîñò³ Åì³ëÿ
Äìèòðîâè÷à, ÿê³ ñïðèéìàëèñü ñâ³äîìî ÷è ï³äñâ³äîìî.
Êîëî íüîãî âçàãàë³ ñòâîðþâàëàñü ÿêàñü îñîáëèâî ïîçèòèâíà àóðà,
çóìîâëåíà, íàïåâíî, âñ³ì éîãî ñòèëåì æèòòÿ ³ ïîâåä³íêè. Òàê, äóæå ð³äêî â³í
äîçâîëÿâ ñîá³ ïðî êîãîñü âèñëîâèòèñü ³ðîí³÷íî ÷è ç íåõ³òòþ, çíà÷íî ÷àñò³øå
ç äîáðèì ãóìîðîì ³ ñèìïàò³ºþ ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâî¿õ ïåäàãîã³â, äðóç³â, ó÷í³â,
íàâ³òü òèõ, ç êèì éîìó ìèìîâ³ëüíî äîâîäèëîñü çóñòð³÷àòèñü. Íàäçâè÷àéíî
ð³äêî ïðîÿâëÿâ ãí³â ÷è îáóðåííÿ  çãàäóþ÷è íàøå ñï³ëêóâàííÿ, ÿ ïðîáóâàëà
âèêëèêàòè â ïàìÿò³ îáðàç ñâîãî â÷èòåëÿ ³ êîëåãè áåç óñì³øêè ³ äîòåïó,
íàòîì³ñòü ðîçãí³âàíîãî ³ íåâäîâîëåíîãî. Äåñü â äàëåêèõ çàêàìàðêàõ ñâ³äîìîñò³,
òüìÿíî áëèìíóëî éîãî ñåðäèòå îáëè÷÷ÿ ³ ï³äâèùåíèé òîí  ÷îìó ³ ç ÿêîãî
ïðèâîäó öå áóëî, ñïðàâä³ íå ìîæó ïðèãàäàòè, àëå áóëî, î÷åâèäíî, äóæå äàâíî.
Çäåá³ëüøîãî æ ïðèãàäóºòüñÿ éîãî ìÿêèé ñåðäå÷íèé òîí ðîçìîâè, ñòðàøåííî
ìèëèé â éîãî «³íòåðïðåòàö³¿» çàêàðïàòñüêèé àêöåíò, ùî äîäàâàâ ìàíåð³
ðîçìîâè îñîáëèâîãî àðîìàòó, íåãó÷íèé òåïëèé ñì³õ. Åì³ëü Äìèòðîâè÷ äóæå
ëþáèâ ðîçïîâ³äàòè äîòåïè ³ íå ìåíøå ëþáèâ ¿õ ñëóõàòè, ïðè òîìó çàâæäè
áåçïîñåðåäíüî, ÿê äèòèíà, ñì³ÿâñÿ.
Éîãî óðîêè â øêîë³ áóëè âåëüìè íåñòàíäàðòíèìè – àíàë³ç ìóçôîðì â³í
çàâæäè ïîäàâàâ íàñàìïåðåä ç ïîçèö³¿ çì³ñòó, îáðàçíî¿ ñóò³, à âæå ïîò³ì
ïîÿñíþâàâ, ÿê öüîìó çì³ñòó ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³ òâîðó.
²íîä³ ì³ã çóïèíèòèñü íà ì³ñòè÷íèõ îñîáëèâîñòÿõ àíàë³çîâàíî¿ ìóçèêè: òàê ç³
ñâîºð³äíî¿ ôåíîìåíîëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïîÿñíþâàâ íàì
ñ³ìíàäöÿòó ôîðòåï³àííó ñîíàòó Ë.âàí Áåòõîâåíà, íàãîëîøóþ÷è ¿¿ íåéìîâ³ðíèé
åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë, ñòàí äóø³, ÿêà ç ÷³ïêèõ ëàíöþã³â âèðèâàºòüñÿ íàçîâí³,
äî ñâ³òëà  à âæå â³ä öüîãî â³ä÷óòòÿ ïåðåõîäèâ äî ëîã³êè ôîðìàëüíîãî âèð³øåííÿ
öèêëó. Â ò³ ÷àñè ïîä³áíå òðàêòóâàííÿ ìîãëî á âèäàòèñü íàâ³òü åêñòðàâàãàíòíèì,
ïðîòå òåïåð, îçèðàþ÷èñü íàçàä, ÿ ðîçóì³þ, ùî â³í ïðàãíóâ íàì ïåðåäàòè
íàéö³íí³øå: æèâå ñï³âïåðåæèâàííÿ õóäîæíüî¿ ³äå¿. Ïðè òîìó ñàì ïðåêðàñíî
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âîëîä³â ôîðòåï³àíî, ç çàõîïëåííÿì ³ ñàìîïîñâÿòîþ ³ëþñòðóâàâ îáðàí³
ïðèêëàäè, ùî íàäàâàëî çàíÿòòÿì äîäàòêîâîãî øàðìó.
Ïðàöþâàòè ç íèì áóëî òàê ñàìî ïðèºìíî ³ ëåãêî. Îäíîãî ðàçó – öå áóëî,
çäàºòüñÿ, â 1990 ðîö³  ìè ñèä³ëè íà âñòóïíèõ ³ñïèòàõ íà òåîðåòè÷íå â³ää³ëåííÿ
òåîðåòèêî-êîìïîçèòîðñüêîãî ôàêóëüòåòó âòðüîõ: Åì³ëü Äìèòðîâè÷, ßðåìà
Âàñèëüîâè÷ ßêóáÿê ³ ÿ. Çàéâå ãîâîðèòè, ÿêîþ ïðèºìíîþ ³ ö³êàâîþ áóëà íàøà
ñóì³ñíà ïðàöÿ, ùî íåð³äêî òÿæ³º íàä ãîëîâîþ ÿê êàòîðæíèé îáîâÿçîê 
ùîäåííå áàãàòîãîäèííå ñèä³ííÿ, íåîáõ³äí³ñòü âèíÿòêîâî¿ óâàãè ³ ïèëüíîñò³,
çâàæåíîãî ï³äõîäó äî êîæíîãî àá³òóð³ºíòà, ïåðåâàæíî, âèñíàæóº. Ïðîòå íàøå
íåâåëèêå òîâàðèñòâî íå âáîë³âàëî íàä ñâîºþ òÿæêîþ äîëåþ, à êîæåí ç íàñ
çíàõîäèâ ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè öþ ñï³ëüíó ïðàöþ ³ ïðèºìíîþ, ³ ïðîôåñ³éíî
ïîâ÷àëüíîþ, ³ ö³êàâîþ. Â êîðîòê³ ïåðåðâè ì³æ ÷åðãîâèìè ãðóïàìè ÷è ì³æ
ïèñüìîâèì òà óñíèì ³ñïèòîì ìè ïðèãîùàëè îäíå îäíîãî êàâîþ ç òåðìîñ³â,
ôðóêòàìè ³ êàíàïêàìè, ïðè÷îìó «ïåðåìîæöåì» â íàøîìó êóë³íàðíîìó ì³í³êîíêóðñ³ çàâæäè âèõîäèâ Åì³ëü Äìèòðîâè÷: òàêî¿ çàïàøíî¿ ì³öíî¿ êàâè ïîçàêàðïàòñüêè ³ òàêèõ îðèã³íàëüíèõ òà ñìà÷íèõ áóòåðáðîä³â, ÿê³ íåçì³ííî ãîòóâàëà
éîãî äðóæèíà, ïàí³ Åë³øêà, íå áóëî í³ â êîãî ç íàñ.
Êð³ì òîãî, ìè çàâæäè çíàõîäèëè ö³êàâ³ òåìè äëÿ ðîçìîâ, ÿê³ õâèëþâàëè
êîæíîãî ç íàñ. Ïðèãàäóþ, ùî ïàëêó äèñêóñ³þ âèêëèêàëà â íàñ òåìà
«òðàäèö³éíîãî» ³ «ñó÷àñíîãî» â ìóçèö³ îñòàíí³õ ðîê³â – êóäè íàñ ïðèâåäå
ïîñò³éíå ïðàãíåííÿ åêñïåðèìåíòó â ñåðéîçí³é òâîð÷îñò³ ³ ÷è íå âèò³ñíèòü ¿¿ äëÿ
øèðîêîãî çàãàëó ìóçèêà ïðèêëàäíà, ÿêà ìîæå ïðîñòî ðîçâàæàòè ³ ïðèíîñèòè
ïðèºìí³ñòü. ßðåìà Âàñèëüîâè÷ íåïîõèòíî îáñòîþâàâ íåóõèëüíèé øëÿõ âïåðåä
³ äîâîäèâ, ùî íåïðîôåñ³éíà ïóáë³êà ïîëþáèòü òàêó ìóçèêó, ÿêùî ¿¿ â³äïîâ³äíî
ïîäàòè ³ ðîçðåêëàìóâàòè  ÷è íå òîä³ â íüîãî çàðîäèëàñü ³äåÿ «Êîíòðàñò³â»,
ùîð³÷íîãî ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ ñó÷àñíî¿ ìóçèêè, ùî ê³ëüêà ðîê³â çãîäîì
çàñíóâàâñÿ ó Ëüâîâ³? Ìè ç Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì áóëè íàñòðîºí³ á³ëüø ñêåïòè÷íî,
õî÷à ïîãîäæóâàëèñü, ùî íàì îñîáèñòî äî ñìàêó ìîäåðíà òâîð÷³ñòü, àëå ìàñîâèé
ñëóõà÷, íà íàøó äóìêó, âñå îäíî ïîòðåáóâàòèìå êðàñè ³ ÷óòëèâîñò³.
Ïðèíàã³äíî Êîáóëåé ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê â 1944 ðîö³ â³í äîâ³äàâñÿ ïðî ñìåðòü
Àíòîíà Âåáåðíà, íàéìîëîäøîãî ïðåäñòàâíèêà íîâîâ³äåíñüêî¿ øêîëè òà ïðåäòå÷³
ºâðîïåéñüêîãî àâàíãàðäó. Ç íåïðèòàìàííèì éîìó íà çàãàë çâîðóøåííÿì â³í
çãàäàâ, ÿê ñòàðø³, îáãîâîðþâàëè áåçãëóçäèé âèïàäîê, ùî çàáðàâ æèòòÿ
òàëàíîâèòîãî ³ â òîé ÷àñ âæå äàëåêî íå ìîëîäîãî êîìïîçèòîðà. Âåáåðí âèéøîâ
íà ´àíîê ïîêóðèòè, à îñê³ëüêè ä³ÿëà êîìåíäàíòñüêà ãîäèíà âñ³ ïîâèíí³ áóëè
îáîâÿçêîâî çàòåìíèòè â³êíà ³ íå ñâ³òèòè, òî âîãíèê éîãî ñèãàðåòè
àìåðèêàíñüêèé ñîëäàò ïðèéíÿâ çà ñèãíàë ³ âèñòð³ëèâ ó òîìó íàïðÿìêó. Ïîò³ì
äîâåëîñü ÷óòè ð³çí³ âåðñ³¿ òðàã³÷íîãî âèïàäêó, ïðîòå ðîçïîâ³äü Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à
âñå îäíî çàëèøèëàñü â ïàìÿò³ ÿê íàéá³ëüø åìîö³éíà ³ ïåðåêîíëèâà.
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Òà íàø³ òåîðåòè÷í³ ñóïåðå÷êè òàê íàïðàâäó í³êîãî íå çà÷³ïàëè íàäòî ãëèáîêî:
âñå îäíî ßêóáÿê íàéá³ëüøå ëþáèâ ìóçèêó É.Áðàìñà òà Ð.Øóìàíà, Êîáóëåé 
Ô.Ë³ñòà ³ Á.Áàðòîêà, à ÿ ö³ëå æèòòÿ çàëèøàëàñü ôàíàòêîþ Ô.Øîïåíà. ² êîëè
çàëèøàëîñü ùå ê³ëüêà õâèëèí ïåðåä íàñòóïíèì åêçàìåíîì äëÿ «â³ëüíîãî
ìóçèêóâàííÿ», òî íà ñòàðåíüêîìó ï³àí³íî â àóäèòîð³¿ 58 íà òðåòüîìó ïîâåðñ³
çâó÷àëè àáî «Warum?» ç «Ôàíòàñòè÷íèõ ïºñ» Øóìàíà, àáî «Consolation»
Ë³ñòà, àáî ïåðøèé íîêòþðí Øîïåíà, ³ ïî òîìó ìîæíà áóëî áåçïîìèëêîâî
âèçíà÷èòè, õòî ñèäèòü çà ³íñòðóìåíòîì.
Îñê³ëüêè ìè ðîçïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ îáîâÿçêè: ìåí³ ïðèïàëà ìóçè÷íà
ë³òåðàòóðà, ßðåìà Âàñèëüîâè÷ ïðîâàäèâ ãàðìîí³þ, à Åì³ëü Äìèòðîâè÷
çîñåðåäæóâàâñÿ á³ëüøå íà ñîëüôåäæ³î  òî ìåí³, òîä³ ùå ìîëîäîìó
âèêëàäà÷åâ³, áóëî äóæå ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè çà òèì, ùî â ïîâàæíèõ ï³äðó÷íèêàõ
íàçèâàþòü «³íäèâ³äóàëüíîþ ìåòîäèêîþ» äîñâ³ä÷åíèõ ïåäàãîã³â. Êîáóëåé
ïðîâîäèâ ³ñïèò äóæå ðîìàíòè÷íî, òâîð÷î, íàâ³òü ãðàþ÷è êîíñòðóêòèâíèé
äèêòàíò, â³í íàìàãàâñÿ âêëàäàòè â íüîãî åìîö³éí³ â³äò³íêè ³ äóæå çàñìó÷óâàâñÿ,
êîëè íå ì³ã ä³éíÿòè ëîã³êè ³ ïðèðîäíîñò³ ó âèïðîáóâàëüíîìó òåêñò³: «Òà æ ìè
¿õ â÷èòèìåìî ñïðèéìàòè, ðîçóì³òè ³ îö³íþâàòè ìóçèêó, à öå ïðîñòî íàá³ð
çâóê³â ÿêèéñü»,  ³íîä³ îáóðþâàâñÿ â³í. Îñîáëèâó ïðèºìí³ñòü ïðèíîñèâ éîìó
ï³äá³ð õóäîæí³õ ïðèêëàä³â ñëóõîâîãî àíàë³çó  òóò âîíè ç ßðåìîþ
Âàñèëüîâè÷åì ñ³äàëè äî ³íñòðóìåíòó ïðîñòî íàââèïåðåäêè, çàõîïëåíî
ïðîãðàþ÷è ôðàãìåíòè óëþáëåíèõ òâîð³â, âñëóõàþ÷èñü â êîæåí çâóê.
Äâà ðîêè çãîäîì, ó 1992 ð. äîëÿ çâåëà íàñ íà ë³òíüîìó â³äïî÷èíêó ó
Âåëèêîìó Ì³çóí³  êóðîðò³ íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèí³. ² òîä³ ÿ ³ç çäèâóâàííÿì
âèÿâèëà, ÿêîþ ïî-ñïðàâæíüîìó ðîìàíòè÷íîþ ³ íàáëèæåíîþ äî ïðèðîäè
îñîáèñò³ñòþ º ì³é êîëèøí³é â÷èòåëü. Îäíîãî ðàíêó çà ñí³äàíêîì â³í ùèðî
íàì äèâóâàâñÿ: «ßê, âè ùå äî öüîãî ÷àñó íå ï³øëè â ãîðè ïî ìàëèíó ³ ãðèáè?
ßêáè âè ëèøå áà÷èëè, ÿêà òàì íåéìîâ³ðíà êðàñà, òàêå ïåðåæèòòÿ í³ ç ÷èì íå
çð³âíÿºòüñÿ!» Â íàø³ äîâã³ ñóì³ñí³ ïðîãóëÿíêè ã³ðñüêèìè äîðîãàìè ìè ç
Êîáóëåÿìè ïåðåãîâîðèëè, ìàáóòü, íà âñ³ ìîæëèâ³ ³ íåìîæëèâ³ òåìè: â³ä
òîä³øí³õ ñòð³ìêèõ ïîë³òè÷íèõ çì³í ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó äåðæàâè  äî
ïðàêòè÷íèõ êóë³íàðíèõ ðåöåïò³â, ÿêèõ íåçð³âíÿííà ãîñïîäèíÿ, ïàí³ Åë³øêà
çíàëà äåñÿòêè. ², çâ³ñíî, âîíè äóæå áàãàòî çãàäóâàëè ñâîþ þí³ñòü, ðîêè ðîáîòè
â Óæãîðîä³, ³íîä³ íàâ³òü æàëêóâàëè çà òèì, ùî ïåðå¿õàëè äî Ëüâîâà  íåçâàæàþ÷è
íà ñâîþ ïðîâ³íö³éí³ñòü, Óæãîðîä ìàâ íåïîâòîðíèé øàðì, ³ ÿê ñòàëî çðîçóì³ëî ç
¿õ ðîçïîâ³äåé, òàì çàëèøèëîñü òàê áàãàòî óëþáëåíèõ äðóç³â ³ çàòèøíèõ êóòî÷ê³â,
ùî ¿õ íå áóëî ÷èì çàì³íèòè â ãàëèöüê³é ñòîëèö³. Óæãîðîäñüêå ìóçó÷èëèùå,
ðîáîòà íà ðàä³î ³ òåëåáà÷åíí³, êîíöåðòè, çààðàíæîâàí³ äðóçÿìè ìèñòåöüê³ âå÷îðè
 âñå, ùî ëèøèëîñü â ìèíóëîìó, â ¿õ ðîçïîâ³äÿõ áóëî çàáàðâëåíå â í³æíèé
íîñòàëüã³éíèé òîí. Âèãëÿäàëî äóæå çâîðóøëèâèì, ÿê ö³ äâîº âæå íåìîëîäèõ
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ëþäåé ï³äòðèìóâàëè ³ äáàëè îäíå ïðî îäíîãî, ÿêà ëþáîâ ³ ïîâàãà ïðîãëÿäàëà â ¿õ
ñòîñóíêàõ.
Îñòàíí³ ðîêè ÷àñ íåóõèëüíî ñòèñêàâñÿ, ïðàêòè÷íî íå çàëèøàþ÷è
ìîæëèâîñò³ çóïèíèòèñü, ïåðåâåñòè äóõ ³ ïîñï³ëêóâàòèñü äëÿ âëàñíî¿
ïðèºìíîñò³, òîæ ç Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì ìè ñòèêàëèñü ëèøå íà ïåðåòèíàõ
áåçóïèííîãî áðîóí³âñüêîãî ðóõó, â êîðèäîðàõ êîíñåðâàòîð³¿ (áî ÿê áè ¿¿ íå
ïåðåéìåíîâóâàëè  Âèùèé ìóçè÷íèé ³íñòèòóò ÷è ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ, äëÿ íàñ
«ñòàðîæèë³â» âîíà âñå îäíî çàëèøàëàñü êîíñåðâàòîð³ºþ) ÷è íà ÿêèõîñü ³ìïðåçàõ.
Áîëþ÷èì øòðèõîì âð³çàëàñü â ïàìÿòü êàðòèíà òîãî ñóìíîãî æîâòíåâîãî äíÿ
2002 ð., êîëè íà Ëè÷àê³âñüêîìó êëàäîâèù³ ìè ïðîùàëèñü ç ßðåìîþ Âàñèëüîâè÷åì
³ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ ç á³ëëþ çàïèòàâ: «×îìó â³í ìàâ ï³òè ïåðøèì? ×îìó íå ÿ?» Â
ö³é ôðàç³, ÿê â êðàïëèí³ âîäè, ïðîñòóïèëà éîãî âåëèêà ëþäÿí³ñòü ³ áåçêîðèñëèâà
äðóæáà. Â 2004 ð. â³í âæå ïðàêòè÷íî íå âèõîäèâ ç äîìó ³ â êîðèäîðàõ
êîíñåðâàòîð³¿ íå çÿâëÿâñÿ á³ëüøå éîãî õóäîðëÿâèé ñèëóåò, ÿ íàìàãàëàñü
òåëåôîíóâàòè äî íüîãî ÷àñò³øå ³ ïîãîâîðèòè  ÿê â ñòàð³ äîáð³ ÷àñè!  íà âñ³ëÿê³
áëèçüê³ ³ ö³êàâ³ äëÿ íàñ òåìè. Îñòàíí³é ðàç öå ñòàëîñü çà äâà äí³ äî éîãî â³äõîäó
ó â³÷í³ñòü.
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Ãàëèíà Áåðíàöüêà
ÒÀËÀÍÎÂÈÒÀ ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ
25 ðîê³â ðàçîì ïðîïðàöþâàëè ç êîëåãîþ  ìóçèêîçíàâöåì Åì³ëåì
Äìèòðîâè÷åì Êîáóëåºì ñïî÷àòêó â êîíñåðâàòîð³¿, ïîò³ì  ó Âèùîìó
ìóçè÷íîìó ³íñòèòóò³, à îñòàòî÷íî âæå â íèí³øí³é Àêàäåì³¿...
Â³í áóâ ³ çàëèøèâñÿ â ïàìÿò³ ÿê òàëàíîâèòà îñîáèñò³ñòü, ÿñêðàâèé
ìóçèêàíò-åðóäèò, ïðåêðàñíèé ï³àí³ñò, ç àíàë³òè÷íèì ðîçóìîì, íåîðäèíàðíèì
ìèñëåííÿì. Íà êàôåäð³ òåîð³¿ ìóçèêè éîãî ïîâàæàëè ³ ëþáèëè, ö³íèëè éîãî
êîæíó äóìêó, äîòåïí³ ðåïë³êè, ñêàçàí³ íèì òàêîþ ñïåöèô³÷íîþ çàêàðïàòñüêîþ
ãîâ³ðêîþ. Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à çãàäóþòü ³ç çàõîïëåííÿì, â íüîãî íà ëåêö³ÿõ
áóëî äóæå ö³êàâî...
Âèðèíàº â ïàìÿò³ äàëåêèé 1965 ð³ê... Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíñåðâàòîð³¿ ìåí³
äîâåëîñü ïðàöþâàòè â Óæãîðîä³ ðåäàêòîðîì ìóçè÷íèõ ïåðåäà÷ íà
Çàêàðïàòñüê³é ñòóä³¿ òåëåáà÷åííÿ (ÿêà â òîé ÷àñ çàðîäæóâàëàñü). À âîäíî÷àñ
ìåíå çàïðîñèëè â ìóçè÷íå ó÷èëèùå âèêëàäàòè óêðà¿íñüêó ìóçè÷íó
ë³òåðàòóðó. Â öåé æå ÷àñ ïðàöþâàâ â Óæãîðîäñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³
Åì³ë³é Êîáóëåé.
Â îäí³é ç ïåðåäà÷, ïðèñâÿ÷åíèõ ó÷èëèùó, ÿ çóñòð³ëàñÿ íà òåëåñòóä³¿ ç
ïðîâ³äíèì âèêëàäà÷åì-òåîðåòèêîì Å.Êîáóëåºì ³ áðàëà â íüîãî ³íòåðâþ.
ß äåòàëüíî íå ïàìÿòàþ, ÿê³ êîíêðåòí³ çàïèòàííÿ áóëè ïîñòàâëåí³ ìíîþ,
àëå äîòåïåð â³äðîäæóºòüñÿ â ïàìÿò³ òå, ç ÿêèì çàõîïëåííÿì â³í ãîâîðèâ ïðî
ìóçèêó, ïðî ñâîþ óëþáëåíó ïðîôåñ³þ. Òîä³ ÿ âæå çðîçóì³ëà, ùî öå ëþäèíà
âåëèêî¿ äóø³, ùî ïðîôåñ³ÿ ïåäàãîãà  öå ïîêëèê ³ âåë³ííÿ éîãî ñåðöÿ.
À ÷åðåç 12 ðîê³â äîëÿ íàñ çâåëà âæå íàäîâãî  ó ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿.
Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ äîñèòü ÷àñòî: íà çàñ³äàííÿõ êàôåäðè, ãîòóâàëè òåîðåòè÷í³
îë³ìï³àäè, ðîçìîâëÿëè íà ïåðåðâàõ ì³æ ïàðàìè. Ç íèì áóëî äóæå ö³êàâî.
À ÿêà áóëà ëþäèíà! Åì³ë³é Êîáóëåé çàâæäè áóâ óñì³õíåíèé,
äîáðîçè÷ëèâèé, ÿ í³êîëè íå ÷óëà â³ä íüîãî ãðóáîãî ñëîâà. Â³í áóâ ÷åñíèì ³
ïðèíöèïîâèì â ïåäàãîã³÷í³é ìîðàë³, â³äïîâ³äàëüíèì ³ îáîâÿçêîâèì. Åì³ë³é
Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ äëÿ ìåíå çðàçêîì âèñîêî¿
³íòåë³ãåíòíîñò³ é øëÿõåòíîñò³, ïðåêðàñíèì ³ òàëàíîâèòèì ïåäàãîãîì.
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Àðòèñò (Êîáóëåþ)
Çäåñü ðÿäîì óëèöà, ãäå øëè òîãäà ìû ñ íèì,
Ãäå îí ñêàçàë çíàêîìîìó ïðè âñòðå÷å,
Ïðåäñòàâèâ ñïóòíèêà: «Ìîé ëó÷øèé ó÷åíèê», 
Íàäåÿñü, ÷òî çàìå÷ó. Äà, çàìå÷ó,
Êàê íóæåí ëó÷øèé ìëàäøèé. È ïîéìó,
È ñòàíó òåì, êòî íóæåí  ðàç òàê íàäî.
Íî äëèëîñü âñå, êàê ðàçãîâîð áåç «ïî÷åìó»,
È ÿ, òàêè, íå ñòàë. Ïî ïðàâäå ãëÿäÿ.
Ó÷èòåëü, âîò ñåé÷àñ òàê ïîäìûâàåò
Ñêàçàòü ñóäüáå  à âäðóã, óñëûøèò êòî-òî òîò:
Ñóäüáà èëü êòî òàì, ëó÷øèõ ëó÷øèì äàéòå!
Íå ëó÷øèé  ëó÷øå ñàì òåáÿ íàéäåò.
Êîíñåðâàòîðèÿ, ñêàæè-êà, íó. Ñìåëåå,
×åãî èìåí áîÿòüñÿ? Ïðàâäà âåäü, 
Êòî ñëûøàë ìóçûêó, ñëûõàë î Êîáóëåå
Â ñòåíàõ òâîèõ. Ñâèäåòåëü  áåëûé ñâåò.
Äà, äà, êîí÷åíî: øåïîò  âñå âñå çíàëè:
Òîò ïîõâàëèë, êàê â ñòàðîé áàñíå. Íó, è ñåé 
Ãäå-òî âîñòîðæåí. ×óòü îðèãèíàëåí,
À ÷òî ñ òîãî?
Íî òóò îòâå÷ó âñåì. 
Íà âûïóñêå, íà âïóñêå, â «íåäîïóñêå»,
Íà çâîíå çâàíèé, â óâàæåíèÿõ: âïðèêóñêó 
Íà âñå îòâåòû åñòü. Âîò ìîé îòâåò. 
Çà ÷üèì ñóäîì ñòîÿò àâòîðèòåòû,
Êàê ïîä ÷àñòóøêó áàëàëàéíûå êóïëåòû
Íó, à çà êåì  òàê  ïîïðîñòó êóïëåò. 
Òàê çíàåòå, äàâàéòå, äàâàéòå áóäåì ïîìíèòü,
Ãäå â ñóïå ëèñò ëàâðîâûé, ãäå ëàâðîâûé âåíåö
Ó÷åíèêè, êîëëåãè, òîâàðèùè, çíàêîìûå, 
Ñ Àðòèñòîì ïîçíàêîìüòåñü, ïîçíàêîìüòåñü, íàêîíåö.
Îëåêñàíäð Ìàð÷åíêî
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Îëüãà Êðàâö³â
ß ÂÈÏÓÑÊÍÈÖß ÊËÀÑÓ Å.ÊÎÁÓËÅß
Ëîâëþ ñåáå íà äóìö³, ùî íå ìîæó ïèñàòè ïðî Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à â
ìèíóëîìó ÷àñ³: «Áóâ...». Òà, íà æàëü, ëþäñüêå æèòòÿ íåâáëàãàííå: âîíî ìèíàº.
Ðîêè ïðîõîäÿòü, íåìîâ âîäà â ï³ñîê, ³ ÷èì ñòàðøèì òè ñòàºø, òèì ñêîð³øå ³
íåïîì³òí³øå. Îñü ³ ÿ âæå ëþäèíà ñîë³äíîãî â³êó, áàáóñÿ äëÿ 14-ð³÷íîãî îíóêà,
âèêëàäà÷ ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, ïðîòÿãîì 25 ðîê³â çàâ³äóâà÷ òåîðåòè÷íîãî
â³ää³ëó.
Àëå, äèâíà ð³÷,  äî îñòàííüîãî ìîìåíòó æèòòÿ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ÿ â
éîãî ïðèñóòíîñò³ çàâæäè ïî÷óâàëà ñåáå ó÷åíèöåþ ïîðÿä ç ìóäðèì Â÷èòåëåì,
ïåäàãîãîì, íàñòàâíèêîì, ïîðàäíèêîì. Í³, í³, çîâñ³ì íå òîìó, ùî Ì³ë³é
Äìèòðîâè÷ áóâ íàáàãàòî ñòàðøèì çà ìåíå, àáî ïîâîäèâñÿ ç³ ìíîþ òàêèì
÷èíîì, ùîáè ÿ áóëà çìóøåíà çàâæäè â³ä÷óâàòè ñóáîðäèíàö³þ,  çîâñ³ì í³!
Íàâïàêè, ïðîòÿãîì âæå ê³ëüêîõ îñòàíí³õ äåñÿòê³â ðîê³â ÿ ïî÷óâàëà ñåáå â éîãî
ñ³ì¿ äóæå ïðîñòî ³ íåâèìóøåíî,  «ÿê âäîìà».
²ñòîð³ÿ íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ ïî÷àëàñÿ òîä³, êîëè ÿ, áóäó÷è ñòóäåíòêîþ ²²²
êóðñó Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿, ïîòðàïèëà ïî ñïåö³àë³çàö³¿ äî Ì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ. Öåé ïåð³îä áóâ îäíèì ³ç íàéâàæ÷èõ ó ìîºìó
îñîáèñòîìó æèòò³: ìîÿ íîâîíàðîäæåíà äîíå÷êà õâîð³ëà âàæêîþ ôîðìîþ
ñåïñèñó, ìîº ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áóëî äîñèòü ñêðóòíèì, ³ â ìåíå, êðóãëî¿
â³äì³ííèö³ â øêîë³, à ï³çí³øå â ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³, çàì³ñòü äóìîê ïðî
íàâ÷àííÿ îñíîâíîþ äóìêîþ áóëî òå, ÿê, äå ³ çà ùî ïðèäáàòè äóæå äåô³öèòí³
(³ òîìó äóæå äîðîã³ íà òîé ÷àñ), àëå æèòòºâî íåîáõ³äí³ äëÿ äèòèíè ìåäèêàìåíòè.
Öÿ áîðîòüáà çà æèòòÿ äèòèíè òðèâàëà äî ñàìîãî çàê³í÷åííÿ ìíîþ
êîíñåðâàòîð³¿.
² âñ³ ö³ ðîêè ïîðó÷ ç³ ìíîþ áóëà íàäçâè÷àéíî ìóäðà ³ äîáðà ëþäèíà 
ì³é ïåäàãîã. Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ï³äòðèìóâàâ ìåíå íå ëèøå äîáðèì ñëîâîì.
Â³í äîïîìàãàâ ìåí³ ä³ñòàâàòè ë³êè, çàâäÿêè éîãî ñïðèÿííþ ìîþ äèòèíó
êîíñóëüòóâàëè â³äîì³ ñïåö³àë³ñòè.
Äëÿ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à öåé ïåð³îä áóâ òàêîæ íå ç ëåãêèõ: â³í, òàëàíîâèòèé
ìóçèêàíò, äîñâ³ä÷åíèé ïåäàãîã  ï³àí³ñò ³ òåîðåòèê, ëèøå íåùîäàâíî òîä³
ïåðåéøîâ ïðàöþâàòè âèêëàäà÷åì Ëüâ³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ì.Â.
Ëèñåíêà ç Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, à éîãî äðóæèíà ³ äâîº ä³òåé
ùå ïðîæèâàëè â Óæãîðîä³.
Îòæå, ÿ ñòàëà ïåðøîþ ñòóäåíòêîþ-òåîðåòèêîì äëÿ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ó
Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿. ² öå çîáîâÿçóº ìåíå ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè íåçàáóòí³ìè
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ñïîãàäàìè ïðî öþ ÷óäîâó òàëàíîâèòó ëþäèíó, ïåäàãîã³÷í³é ìàéñòåðíîñò³ ÿêî¿
ÿ çîáîâÿçàíà äî ê³íöÿ ìî¿õ äí³â.
Â÷èòèñÿ ó Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à íå áóëî ëåãêî: â³í áóâ íàäçâè÷àéíî
âèìîãëèâèì ³ ïðèñê³ïëèâèì äî íàéìåíøèõ äð³áíèöü ó âèêîíàíí³ äîìàøí³õ
çàâäàíü. Àëå ìåí³ íàäçâè÷àéíî ïîùàñòèëî: â³í â³äðàçó â³ä÷óâ ìîº ãëèáîêå
çàõîïëåííÿ ãàðìîí³ºþ, ÿêå ïî÷àëîñÿ ùå â ðîêè ìîãî íàâ÷àííÿ â ²âàíîÔðàíê³âñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³, ³ ïî÷àâ ðîáîòó ç³ ìíîþ ñàìå ç
ïîãëèáëåííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³¿ ìî¿õ çíàíü ³ç ö³º¿ äèñöèïë³íè, ïðàãíó÷è
âèõîâàòè ç ìåíå ñïðàâæíüîãî ñïåö³àë³ñòà â ö³é ãàëóç³.
Ìî¿ ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè íà òîé ÷àñ íå äàâàëè ìåí³ ìîæëèâîñò³ íàâ÷àòèñÿ
ð³âíîö³ííî ïî âñ³õ äèñöèïë³íàõ, àëå ñâ³é óëþáëåíèé ïðåäìåò ï³ä êåð³âíèöòâîì
Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ÿ îïàíîâóâàëà ç âåëèêèì åíòóç³àçìîì. Ñóâîðà
ïðèíöèïîâ³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü ïîºäíóâàëèñÿ â îñîá³ ìîãî
Â÷èòåëÿ ç âåëèêîþ ëþäñüêîþ äîáðîòîþ ³ ñåðäå÷í³ñòþ. Òîìó ïðè âñ³é ñòðîãîñò³
Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ÿ â³ä÷óâàëà íå ëèøå ãëèáîêó ïîâàãó, àëå é âåëèêó
ïðèâÿçàí³ñòü äî íüîãî, ÿê äî ëþäèíè, ñòàðøîãî òîâàðèøà.
Ìåí³ çàâæäè õîò³ëîñÿ, ùîáè âèêîíàí³ ìíîþ çàâäàííÿ ñïîäîáàëèñü Ì³ë³þ
Äìèòðîâè÷ó, ùîáè â³í, ÿê ïåäàãîã, â³ä÷óâ ç ìîãî áîêó äîáðîñîâ³ñíó «â³ääà÷ó»,
õîò³ëîñÿ áóòè éîãî äîñòîéíîþ ó÷åíèöåþ. ß ãëèáîêî âäÿ÷íà Ì³ë³þ
Äìèòðîâè÷ó çà òå, ùî â³í çìóñèâ ìåíå äåòàëüíî âèâ÷àòè, àíàë³çóâàòè ð³çí³
ï³äðó÷íèêè ç ãàðìîí³¿, âèêîíóâàòè ïèñüìîâî ³ íà ôîðòåï³àíî âåëè÷åçíó
ê³ëüê³ñòü òâîð÷èõ ãàðìîí³÷íèõ âïðàâ, òðàíñïîíóâàòè ¿õ ó ð³çí³ òîíàëüíîñò³.
Öå ïðèíåñëî ìåí³ âåëèêó êîðèñòü ó ìàéáóòíüîìó, ïðèâ÷èëî äî
ïóíêòóàëüíîñò³, íàâ³òü ïåâíîãî ïåäàíòèçìó â ðîáîò³ ç ìî¿ìè ñòóäåíòàìè.
Ãàðìîí³÷íèé àíàë³ç äëÿ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à íå áóâ ñóòî ãàðìîí³÷íèì:
ì³é ïåäàãîã âèìàãàâ â³ä ìåíå îñìèñëåííÿ êîæíîãî åëåìåíòó ìóçè÷íîãî
òâîðó. ² ïðè öüîìó â³í çíàõîäèâ äóæå ö³êàâ³ îáðàçí³ àñîö³àö³¿, ÿê³
çàïàìÿòîâóâàëèñÿ íà âñå æèòòÿ.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ í³êîëè íå ïîäàâëÿâ ñâî¿ì àâòîðèòåòîì. Â³í çàâæäè
íàìàãàâñÿ âèõîâàòè ñàìîñò³éí³ñòü ìèñëåííÿ, ö³íóâàâ íàéìåíø³ ïðîÿâè
òâîð÷î¿ ³í³ö³àòèâè â ðîáîò³ ³ ïðàãíóâ ¿õ ðîçâèíóòè. ß çàâæäè çàõîïëþâàëàñÿ
ãîñòðîòîþ àíàë³òè÷íî¿ äóìêè, äèâîâèæíîþ ìóçè÷íîþ ïàìÿòòþ Ì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à, éîãî ÷óäîâèì òâîð÷èì äàðîì, âèñîêîïðîôåñ³éíèì âîëîä³ííÿì
ãðè íà ôîðòåï³àíî òà ôîðòåï³àííîþ ³ìïðîâ³çàö³ºþ.
Ìåíå äèâóâàëà øèðîòà éîãî ³íòåðåñ³â òà óïîäîáàíü, éîãî áóêâàëüíî
þíàöüêà îäåðæèì³ñòü ìóçè÷íèì ìèñòåöòâîì, íåâè÷åðïíà ôàíòàç³ÿ òà åíåðã³ÿ.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ í³êîëè íå ï³äâèùóâàâ ãîëîñó, íå âèÿâëÿâ çíåâàãè àáî
ðîçäðàòîâàíîñò³. Àëå ÷îìóñü áóëî ñîðîìíî íå ï³äãîòóâàòèñü äî éîãî óðîê³â,
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àáî, òàê ³ ñòàâàëîñü ç ïåâíèõ ïðè÷èí, ñîðîìíî áóëî «âèêðó÷óâàòèñü»,
îáìàíþâàòè éîãî.
Ñàì Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ áóâ ëþäèíîþ ÷åñíîþ, ñïðàâåäëèâîþ, ³, ÿê ÿ
çðîçóì³ëà âæå íàáàãàòî ï³çí³øå, äîñèòü äîâ³ðëèâîþ ³ íàâ³òü, â äåÿê³é ì³ð³, ïîäèòÿ÷îìó íà¿âíîþ. Â³í í³êîëè í³êîìó íå çàçäðèâ, ùèðî ðàä³â óñï³õàì ³íøèõ 
ó÷í³â, êîëåã. Ó íüîãî í³êîëè íå áóëî «â³ðóñó ç³ðêîâî¿ õâîðîáè», ìàí³¿ âåëè÷³,
ïðàãíåííÿ äî êàðºðèçìó. Îñü ÷îìó, íàïåâíî, éîãî âëàøòîâóâàëî (íà æàëü!)
ñêðîìíå ïîëîæåííÿ ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êîíñåðâàòîð³¿, õî÷à (³ öå â³äîìî âñ³ì,
õòî çíàâ éîãî áëèçüêî ÿê áëèñêó÷îãî ìóçèêàíòà, ñïåö³àë³ñòà) Ì³ë³é Äìèòðîâè÷
çàñëóãîâóâàâ íàáàãàòî âèùèõ òèòóë³â ³ íàãîðîä. Àëå ÿ ââàæàþ, ùî íàéêðàùîþ
íàãîðîäîþ äëÿ Â÷èòåëÿ º ãëèáîêà âäÿ÷í³ñòü ³ íåâìèðóùà ïàìÿòü ïðî íüîãî,
ÿêó â³í çàëèøèâ ó äóøàõ ñâî¿õ ó÷í³â.
ß ç âåëèêîþ ãîðä³ñòþ ìîæó ñêàçàòè: «ß âèïóñêíèöÿ êëàñó Ì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ». ² âñ³ìà ìî¿ìè ïåäàãîã³÷íèìè óñï³õàìè ÿ çàâäÿ÷óþ
öüîìó òàëàíîâèòîìó ïåäàãîãó-ìóçèêàíòó, Â÷èòåëþ ç âåëèêî¿ ë³òåðè!
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Â³ðà Ìàäÿð-Íîâàê
ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÓ
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé â ïàìÿò³ áàãàòüîõ çàêàðïàòö³â çàëèøèòüñÿ
ÿê ÿñêðàâèé ìóçèêàíò, ùî ïîºäíàâ ó ñîá³ áàãàòî îáäàðóâàíü: òàëàíîâèòèé ³
åðóäîâàíèé âèêëàäà÷ ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í, áëèñêó÷èé ï³àí³ñò,
äèðèãåíò, êîìïîçèòîð.
Ñåðåä éîãî çàñëóã: çàñíóâàííÿ ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íîãî â³ää³ëó â
Óæãîðîäñüêîìó äåðæàâíîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³, ï³äíÿòòÿ íà Çàêàðïàòò³
ðàçîì ç Þð³ºì Ñåìåíîâè÷åì ×îð³ºì äèòÿ÷îãî ìóçè÷íîãî òåàòðó,
ïîïóëÿðèçàö³ÿ ôîðòåï³àííèõ òâîð³â ñâ³òîâî¿ êëàñèêè. Âèñòóïàòè, ÿê
âèêîíàâåöü-ï³àí³ñò, â³í ëþáèâ. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ óñï³øíî âèêîíóâàâ ôóíêö³¿
äèðèãåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº êåðóâàííÿ Çàêàðïàòñüêèì íàðîäíèì õîðîì òà
³íøèìè êîëåêòèâàìè. ßê êîìïîçèòîð, Å.Ä.Êîáóëåé çâåðòàâñÿ äî ôîðòåï³àííèõ
òà õîðîâèõ òâîð³â, ïèñàâ ìóçèêó äî òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ï³äòðèìóâàâ þí³
êîìïîçèòîðñüê³ îáäàðóâàííÿ. À ðàçîì ç òèì âí³ñ ñâîþ ëåïòó íà íèâ³ ìóçè÷íî¿
ôîëüêëîðèñòèêè Çàêàðïàòòÿ. Âè¿æäæàþ÷è ó â³ääàëåí³ ã³ðñüê³ ðàéîíè äëÿ
çáèðàííÿ íàðîäíî¿ ìóçèêè, Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ çàëèøèâ ÷èìàëî ìàãí³òîôîííèõ
çàïèñ³â ç ð³äê³ñíèìè çðàçêàìè ìóçè÷íîãî ôîëüêëîðó. Â ö³ëîìó, Å.Ä.Êîáóëåé
â³ä³ãðàâ ïîì³òíó ðîëü â ìóçè÷íî-êóëüòóðíîìó æèòò³ êðàþ.
ßê ëþäèíà âèñîêî³íòåë³ãåíòíà, â³í íå ïðàãíóâ äî ñëàâè. Àëå éîãî
ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³ âèñîêî ö³íóâàëè â³äîì³ çàêàðïàòñüê³ ä³ÿ÷³: ²øòâàí Ìàðòîí,
Äåçèäåð³é Çàäîð, Æèãìóíä Ëåíäºë, Âîëîäèìèð Ãîøîâñüêèé, íå ãîâîðÿ÷è
ïðî ëüâ³âñüêèõ êîëåã ç ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿, äðóç³â ³ ó÷í³â, äëÿ êîòðèõ â³í íàçàâæäè
çàëèøèòüñÿ àâòîðèòåòîì.
Â³äòâîðèòè îáðàç ö³º¿ ëþäèíè äîïîìàãàþòü ñïîãàäè, ÿê³ äîäàþòü øòðèõè
äî ïîðòðåòó.
«Ïåðø³ âðàæåííÿ» (ê³íåöü 60-õ  ïî÷àòîê 70-õ ðîê³â).
Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ ÿ çàïàìÿòàëà, áóäó÷è ïåðøîêëàñíèöåþ, ÿê
áàòüêà ðîâåñíèö³. Ç éîãî äîíüêîþ (äëÿ íàñ  Ì³êîþ) ìè íàâ÷àëèñÿ ó
ïàðàëåëüíèõ êëàñàõ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 6 ì. Óæãîðîäà.
Ñåðåä ³íøèõ áàòüê³â â³í âèä³ëÿâñÿ ÿê íàäçâè÷àéíî òóðáîòëèâèé òàòî, ùî
àæ «ñâ³òèâñÿ» ëþáîâþ äî ñâîº¿ äîíå÷êè, ö³êàâèâñÿ ¿¿ óñï³õàìè. Éîãî ìîæíà
áóëî ïîáà÷èòè íà âñ³õ áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ òà øê³ëüíèõ êîíöåðòàõ.
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Ó íàñ  ó ä³òëàõ³â  â³í âèêëèêàâ ñèìïàò³þ. Ùå á! Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ âì³â
ãîâîðèòè ç ä³òüìè. Ç íèì áóëî ö³êàâî ³ ëåãêî. Â³í æàðòóâàâ, ï³äí³ìàâ íàñòð³é,
ï³äòðèìóâàâ, ðîçïèòóâàâ ïðî ñïðàâè. Íà íüîãî ïðîñòî íå ìîæëèâî áóëî íå
çâåðíóòè óâàãó ³ íå ï³ääàòèñÿ éîãî «÷àðàì». À òîìó íå ðàç â ðîçìîâ³ ì³æ
ñîáîþ ìè ïîò³ì â³äì³÷àëè: «À ó Ì³êè  õîðîøèé òàòî!»
Ïîáà÷èòè éîãî âèêîíàâöåì-ï³àí³ñòîì íà ñöåí³ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿
ô³ëàðìîí³¿ áóëî íåñïîä³âàíî ïðèºìíèì «â³äêðèòòÿì», ÿñêðàâ³ñòü âðàæåíü
â³ä ÿêîãî âðÿä ÷è çàì³íèëè áè áóäü-ÿê³ ðîçïîâ³ä³. Áëèñêó÷à ãðà Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à, áóêâàëüíî, çà÷àðîâóâàëà. Â³í ãðàâ ìóçèêó Ë.Áåòõîâåíà,
Ô.Øîïåíà, âëàñí³ êîìïîçèö³¿. Çäàâàëîñÿ, ùî ó òîíêèõ ³ ïîåòè÷íèõ çâóêàõ
ìóçèêè â³ääçåðêàëþâàâñÿ ñâ³ò éîãî äóø³.
Ïðèãàäóºòüñÿ, ùî ôîðòåï³àíí³ ïºñè ñàìîãî Å.Ä.Êîáóëåÿ òåõí³÷íî áóëè
äîñèòü ñêëàäíèìè. ×îìóñü á³ëüøå çàïàìÿòàëèñÿ äèíàì³÷íî ³ îáðàçíî
íàñè÷åí³ òâîðè, â ÿêèõ â³ä÷óâàâñÿ çâÿçîê ç áàãàòîþ ïàë³òðîþ íàðîäíîìóçè÷íèõ ³íòîíàö³é ð³äíîãî êðàþ.
Íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ â Óæãîðîä³ âèñòóïàâ ç
êîíöåðòàìè íåîäíîðàçîâî. ², íàâ³òü, íå ñàì...
Ïðèãàäóþ ïðåìºðó äèòÿ÷èõ ôîðòåï³àííèõ òâîð³â ó âèêîíàíí³ éîãî
äîíüêè.
Äî íàïèñàííÿ ìóçè÷íèõ ïºñîê, ùî â³äîáðàçèëè áè äèòÿ÷å
ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, ìóçèêàíòà, áåçïåðå÷íî, ñïîíóêàëà ëþáîâ äî ä³òåé. Çà
çàäóìêîþ àâòîðà öåé ðåïåðòóàð ìàâ âèêîíóâàòèñÿ ñàìå ä³òüìè. Íà ïðåìºð³,
çâàæàþ÷è íà â³ê þíî¿ ï³àí³ñòêè, ìàëà ì³ñöå ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà: â çàë³
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Ì³êà ãðàëà â³äðàçó ï³ñëÿ òàòà.
Ïðèñóòí³ ç âåëèêîþ óâàãîþ âñëóõàëèñÿ ó êîæåí çâóê. Ï³äêóïîâóâàëà
äèòÿ÷à ùèð³ñòü âèêîíàííÿ ³ âåëèêå ïðàãíåííÿ íå ï³äâåñòè òàòà-êîìïîçèòîðà.
Ìóçèêàëüíå æ äîíåñåííÿ îáðàç³â ðîáèëî ö³ òâîðè çðîçóì³ëèìè ³ ÿñíèìè. Â
òàêîìó ïîäàíí³ ôîðòåï³àíí³ ïºñè äëÿ ä³òåé, íàïèñàí³ Åì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì
ñïðèéìàëèñÿ ïî-îñîáëèâîìó. À çàâäÿ÷óþ÷è ÿñêðàâîñò³ ìåëîä³é, âîíè â³äðàçó
çàïàìÿòîâóâàëèñÿ.
Ïîä³áí³ êîíöåðòè ñòâîðþâàëè îáðàç Ìóçèêàíòà, ÿêèé äëÿ ìåíå ³ ìî¿õ
ðîâåñíèê³â çäàâàâñÿ òîä³ íåäîñÿæíîþ âåëè÷èíîþ. À êîæíà òâîð÷à çóñòð³÷ ç
íèì ïîñèëþâàëà ³íòåðåñ äî íåçâ³äàíîãî ñâ³òó ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà,
çàõîïëþâàëà ³ âèêëèêàëà ùèðå áàæàííÿ íàñë³äóâàòè.
Ç³ ñâî¿õ äèòÿ÷èõ âðàæåíü òèõ ðîê³â, ÿ çàðàç óñâ³äîìëþþ, ùî êîíöåðòí³
âèñòóïè Å.Êîáóëåÿ óòâîðþâàëè îðãàí³÷íó ñêëàäîâó ÷àñòèíó ìóçè÷íîãî æèòòÿ
òîãî÷àñíîãî Óæãîðîäó ³ ñïðèéìàëèñÿ ÿê ìèñòåöüê³ ïîä³¿.
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«Âèêëàäà÷ Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿» (80-ò³ ðîêè).
Çóñòð³÷ ç Åì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì ÷åðåç 10 ðîê³â â ñò³íàõ Ëüâ³âñüêî¿
äåðæàâíî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ì.Ëèñåíêà äîçâîëèëà ï³çíàòè éîãî ç íîâîãî áîêó
 ÿê ïåäàãîãà.
Ó íàñ, ó ñòóäåíò³â ²²² êóðñó ³ñòîðèêî-òåîðåòè÷íîãî ôàêóëüòåòó, ó 19831984 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ â³í ÷èòàâ êóðñ àíàë³çó ìóçè÷íèõ ôîðì.
Ïàìÿòü çáåðåãëà ÿê çàãàëüí³ âðàæåííÿ, òàê ³ îêðåì³ äåòàë³.
Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî çàíÿòòÿ, â³äðàçó âïàëî ó â³÷³, ùî íåçâàæàþ÷è íà òðèâàëå
ïðîæèâàííÿ ó Ëüâîâ³, Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ ãîâîðèâ òàê, í³áè íå ïîëèøàâ ñâîãî
ð³äíîãî êðàþ. Éîãî êîëîðèòíèé çàêàðïàòñüêèé «àêöåíò» çàëèøèâñÿ
íåçì³ííèì. ² öå ïðèºìíî âðàçèëî.
Ùî æ äî çàíÿòü  íà óðîêàõ Å.Ä.Êîáóëåÿ çàâæäè ïàíóâàëà íåâèìóøåíà,
äîáðîçè÷ëèâà ³ òâîð÷à àòìîñôåðà. Ñòèëü ïîÿñíåííÿ áóâ ñïîê³éíèì. Â÷èòåëü
â³ëüíî îïåðóâàâ òåîðåòè÷íèìè ïîëîæåííÿìè ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ
ìóçèêîçíàâö³â, êîðèñòóþ÷èñü ïðîôåñ³éíèìè òåðì³íàìè, à ïðè ïîòðåá³
ïîÿñíþþ÷è ¿õ.
²íîä³ äëÿ ïîð³âíÿííÿ â³í íàâîäèâ ïàðàëåë³ ³ç äîñë³äæåíü óãîðñüêèõ,
ñëîâàöüêèõ òà ÷åñüêèõ ìóçèêàíò³â. Àäæå â³ëüíå âîëîä³ííÿ öèìè ìîâàìè
äîçâîëÿëî ÷èòàòè ïåðøîäæåðåëà íà ìîâ³ îðèã³íàëó ³ ðîáèòè ëåêö³¿ á³ëüø
ö³êàâèìè.
Â áàãàòüîõ âèïàäêàõ éîãî âèä³ëÿâ âëàñíèé ïîãëÿä íà ò³ ÷è ³íø³ ïèòàííÿ.
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ çàñòàâëÿâ íàñ äèâóâàòèñÿ éîãî íåòðàäèö³éíèìè
ñïîñòåðåæåííÿìè, îðèã³íàëüíèìè ³äåÿìè. Àëå ðîáèâ öå â îñîáëèâ³é ôîðì³.
Ñïî÷àòêó â³í ëþáèâ ñòàâèòè ïðîáëåìó ³ ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ âîíà çà ñîáîþ
âèêëèêàëà. Äàë³ ïðîïîíóâàâ ñòóäåíòàì ïîäóìàòè ³ ñàìèì çíàéòè â³äïîâ³äü. ²
ëèøå ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ñïðîá â³äïîâ³äåé â³í ï³äâîäèâ äî âëàñíèõ âèñíîâê³â. Éîìó
ïîäîáàëîñÿ ðîáèòè íàñ ñâ³äêàìè ìàëåíüêîãî ìóçè÷íîãî «â³äêðèòòÿ». Éîãî
ãîëîñ â öåé ìîìåíò ñòàâàâ ³íòðèãóþ÷èì. À ÿê ï³äñóìîê çâó÷àëè ñëîâà:
«Ôåíîìåíàëüíî..., ïîòðÿñàþ÷å...» (ç íåâåëèêîþ ðîçòÿæêîþ).
Ïðî íüîãî íå ìîæíà áóëî ñêàçàòè, ùî â³í áóâ «ñóõèì òåîðåòèêîì». Íàñ
ïîñò³éíî íå ïîêèäàëî â³ä÷óòòÿ, ùî âèêëàäà÷  íàñàìïåðåä, ìóçèêàíò. Íà
ëåêö³ÿõ Å.Ä.Êîáóëåÿ çâó÷àëî áàãàòî ìóçèêè. ×àñòî ó ï³äòâåðäæåííÿ ùîéíî
âèñëîâëåíî¿ äóìêè â³í ï³äõîäèâ äî ðîÿëþ ³ ç ïàìÿò³ (áåç óñÿêèõ íîò) â³ëüíî
³ëþñòðóâàâ áóäü-ÿêó ñîíàòó Ë.Áåòõîâåíà, Â.Ìîöàðòà, É.Ãàéäíà àáî áóäü-ùî
³ç òâîð³â ðîìàíòèê³â. Ìóçè÷í³ ïðèêëàäè çâó÷àëè îäèí çà îäíèì íåâèìóøåíî,
áëèñêó÷å ³ äóæå ìóçèêàëüíî. Ôåíîìåíàëüíèé ñëóõ ³ ïðåêðàñíà ìóçè÷íà
ïàìÿòü äîçâîëÿëè éîìó æèòè ìóçèêîþ, ï³äòâåðäæóâàòè ïðàâèëüí³ñòü
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òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü íà êîíêðåòíèõ êîìïîçèòîðñüêèõ òâîðàõ ð³çíèõ ñòèë³â
³ åïîõ.
²íîä³ Å.Ä.Êîáóëåé íàâîäèâ çðàçêè ³ç òâîð³â çàêàðïàòñüêèõ êîìïîçèòîð³â.
Ïàìÿòàþ âèêîíàííÿ òâîð³â Ä.Çàäîðà, Æ.Ëåíäºëà, ².Ìàðòîíà ³ éîãî ðåïë³êó
ïðî ðîëü ³íäèâ³äóàëüíî¿ âèêîíàâñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³. Â ÿêîñò³ ïðèêëàäó â³í
íàâ³â ìóçè÷í³ òâîðè Æèãìóíäà Ëåíäºëà. «Ó âèêîíàíí³ àâòîðà,  ï³äêðåñëþâàâ
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷,  òâîðè ñòâîðþâàëè íàäçâè÷àéíî ñèëüíå âðàæåííÿ;
òåîðåòè÷íèé æå àíàë³ç ìóçèêè ïåðåêîíóâàâ, ùî í³÷îãî îñîáëèâîãî â íèõ íå
ìàº: óñ³ çàñîáè ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³  òðàäèö³éí³».
ßñêðàâ³ ³ëþñòðàö³¿ â÷èòåëÿ äî ðîçä³ë³â êóðñó, éîãî îñîáèñòèé ïðèêëàä
ñïîíóêàëè íàñ òåæ íå îáìåæóâàòèñÿ «ñóõèì» òåîðåòèçóâàííÿì. Ïàìÿòàþ,
ÿê ÿ íà ³íäèâ³äóàëüíå çàíÿòòÿ ïðèíåñëà áëèçüêî 50-òè ìóçè÷íèõ ³ëþñòðàö³é
ð³çíèõ ñòèë³â ³ åïîõ íà âèÿâëåííÿ åâîëþö³¿ ìóçè÷íîãî ïåð³îäó. Äëÿ Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à öå áóëî ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ.
Â ö³ëîìó Å.Ä.Êîáóëåé ïðàöþâàâ ³ç çàäîâîëåííÿì. Íà éîãî çàíÿòòÿõ íàñ
íå ïîêèäàëî â³ä÷óòòÿ ³ìïðîâ³çàö³¿ ³ òâîð÷î¿ ñâîáîäè. Çàö³êàâëåí³ñòü âèêëàäà÷à
ïåðåäàâàëàñÿ ñòóäåíòàì. À äî öüîãî äîäàâàëèñÿ ³ ÷èñòî ëþäñüê³ éîãî ÿêîñò³.
Ìè í³êîëè íå ÷óëè â³ä Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à êðèêó àáî ïðèíèæåííÿ. Â³í â³â
ñåáå ìóäðî ³ âèñîêî³íòåë³ãåíòíî. Ùèðî ðàä³â çà óñï³õè ñâî¿õ ñòóäåíò³â.
***
Cïîãàäè ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â çáåðåãëè îäèí íåîðäèíàðíèé âèïàäîê.
Ïåðåä ïåðåâåäåííÿì ³ç Ïåòðîçàâîäñüêî¿ ô³ë³¿ Ëåí³íãðàäñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ äî Ëüâ³âñüêî¿ íà äðóãîìó êóðñ³ ÿ ïðîòÿãîì ñåìåñòðó ïðàöþâàëà
íàä ñâîºþ ïåðøîþ íàóêîâîþ äîïîâ³ääþ «Òðåòÿ ïàðòèòà Ì.Ñêîðèêà». Îäíàê
ó çâÿçêó ³ç ïåðåâåäåííÿì íà ïî÷àòêó òðåòüîãî êóðñó äî ³íøîãî çàêëàäó íà
êîíôåðåíö³þ ìåíå ÷åðåç àäì³í³ñòðàòèâí³ ïåðåøêîäè íå â³äïóñêàëè,
ìîòèâóþ÷è â³äìîâó òèì, ùî ðîáîòà çä³éñíåíà ï³ä êåð³âíèöòâîì íå
ëüâ³âñüêîãî âèêëàäà÷à ³ ðàäèëè òåðì³íîâî øóêàòè íàóêîâîãî êåð³âíèêà ³ç
÷èñëà ïåäàãîã³â Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿.
Îñê³ëüêè òåìà äîïîâ³ä³ áóëà ïîâÿçàíà ç àíàë³çîì ìóçè÷íîãî òâîðó  ÿ
çâåðíóëàñÿ äî Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ³ ðîçïîâ³ëà éîìó ïðî ñèòóàö³þ. Â³í óâàæíî
ìåíå âèñëóõàâ, çðîçóì³â ïðîáëåìó ³ ïîæàëêóâàâ, ùî äî êîíôåðåíö³¿
çàëèøàëîñÿ ìàëî ÷àñó, ùîá ðîçïî÷àòè äîñë³äæåííÿ ÷îãîñü íîâîãî. Ùî æ äî
³íøîãî âèõîäó ç ö³º¿ ñèòóàö³¿  ïðèñâî¿òè ñîá³ ïðàöþ ³íøîãî âèêëàäà÷à, íà
éîãî ïîãëÿä, áóëî ó âèù³é ì³ð³ íåïðèéíÿòíèì ³ íåïîðÿäíèì.
×è íå õàðàêòåðèñòèêà öå ëþäñüêèõ ÿêîñòåé Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ó
çâè÷àéíèõ ïåäàãîã³÷íèõ áóäíÿõ?
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«Çóñòð³÷³ ç ïðèâîäó ìóçè÷íîãî ôîëüêëîðó» (ïî÷àòîê 2000 ðîê³â) (ïðî
ôîëüêëîðèñòè÷íó ñòîðîíó ìóçè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Å.Ä.Êîáóëåÿ).
Ìî¿ çóñòð³÷³ òà ñï³ëêóâàííÿ ³ç Åì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì Êîáóëåºì â îñòàíí³
ðîêè éîãî æèòòÿ â ñèëó ìî¿õ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â áóëè ïîâÿçàí³ ç ìóçè÷íèì
ôîëüêëîðîì.
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé çíàâ áàãàòî ö³êàâèõ ðå÷åé ïðî íàðîäíó
ìóçèêó Çàêàðïàòòÿ. Äî ôîëüêëîðó â á³ëüø³é ì³ð³ ï³äõîäèâ ÿê êîìïîçèòîð:
óñâ³äîìëþâàâ éîãî ö³íí³ñòü, âáà÷àâ â íüîìó äæåðåëî íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿
êóëüòóðè, ïðàãíóâ ï³çíàòè. Çà éîãî ïëå÷èìà áóëà äàëåêî íå îäíà ôîëüêëîðíà
åêñïåäèö³ÿ, ö³êàâ³ ñï³ëêóâàííÿ ³ç ñèíîì Á.Áàðòîêà íà ïðåäìåò ïîëüîâèõ
äîñë³äæåíü éîãî áàòüêà ó Õóñòñüêîìó, Âèíîãðàä³âñüêîìó òà ²ðøàâñüêîìó
ðàéîíàõ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, êåðóâàííÿ äåÿêèìè ôîëüêëîðèñòè÷íèìè
ñòóäåíòñüêèìè íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè.
Ïîøòîâõîì äî ï³çíàííÿ ö³º¿ ñòîðîíè òâîð÷èõ ³íòåðåñ³â Å.Ä.Êîáóëåÿ äëÿ
ìåíå ïîñëóæèëà Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ äî 80-ð³÷÷ÿ Â.Ãîøîâñüêîãî, ùî
ïðîõîäèëà âîñåíè 2002 ðîêó ó Ëüâîâ³.
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷, øàíóþ÷è íàóêîâ³ çäîáóòêè âèçíà÷íîãî óêðà¿íñüêîãî
åòíîìóçèêîëîãà Âîëîäèìèðà Ëåîí³äîâè÷à Ãîøîâñüêîãî, ïðèéìàâ â í³é
àêòèâíó ó÷àñòü. Ðàçîì ç³ Ñòåôàí³ºþ Ïàâëèøèí, Ò³áîðîì Áîí³ñëàâñüêèì,
Ëþäìèëîþ Ãîøîâñüêîþ òà ³íøèìè â³í âèÿâëÿâ æèâèé ³íòåðåñ äî äîïîâ³äåé,
âêëþ÷àþ÷èñü ó ïîëåì³êó ³ îáãîâîðåííÿ âèñâ³òëåíèõ òåì, ñòâîðþâàâ òâîð÷ó ³
äîáðîçè÷ëèâó àòìîñôåðó.
Ç îñîáëèâèì åíòóç³àçìîì Å.Ä.Êîáóëåé ï³äòðèìàâ ôîëüêëîðèñòè÷í³
ïî÷èíàííÿ þíî¿ çåìëÿ÷êè ³ íàéìîëîäøî¿ ó÷àñíèö³ êîíôåðåíö³¿¿  ñòóäåíòêè
Óæãîðîäñüêîãî äåðæàâíîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà Â³òàë³¿ Òþïè, ÿêà ðîçïîâ³äàëà
ïðî ðåçóëüòàòè åêñïåäèö³¿ ñë³äàìè Â.Ãîøîâñüêîãî, çä³éñíåíî¿ ðàçîì ç ¿¿
íàóêîâèì êåð³âíèêîì Â.Â.Ìàäÿð-Íîâàê. ¯¿ ðîçïîâ³äü «çà÷åïèëà» Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à, ÿê òî êàæóòü, «çà æèâå» ³ â³í ïîëîíèâ óâàãó ïðèñóòí³õ ö³êàâèìè
ïàðàëåëÿìè ì³æ åêñïåäèö³ºþ ñë³äàìè Â.Ãîøîâñüêîãî ñòóäåíòêè ç åêñïåäèö³ºþ
ñë³äàìè Á.Áàðòîêà, çä³éñíåíîþ íèì îñîáèñòî. Å.Ä.Êîáóëåé â³ëüíî â³äòâîðþâàâ
íà ôîðòåï³àíî ³íòîíàö³éí³ çâîðîòè çàêàðïàòñüêèõ íàðîäíèõ ìåëîä³é,
çàïèñàíèõ Á.Áàðòîêîì, à ïîò³ì  ¿õ ñó÷àñí³ òðàíñôîðìàö³¿, ÷èì ïåðåêîíëèâî
³ëþñòðóâàâ òåíäåíö³þ äî ñïðîùåííÿ íàðîäíîãî ìåëîäè÷íîãî ìèñëåííÿ.
Ïðîâ³äíà æ äóìêà éîãî âèñòóïó ïîëÿãàëà ó ï³äêðåñëåíí³ ö³ííîñò³ ïîð³âíÿíü
ôîëüêëîðíèõ òðàäèö³é ìèíóëîãî ³ ñó÷àñíîñò³, ùî ñêëàäàº âàæëèâå ï³äãðóíòÿ
äëÿ íàóêè. Äóæå æàëü, ùî ñìåðòü çàøêîäèëà ðîçïèòàòè Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à
á³ëüø äåòàëüíî ïðî éîãî çàêàðïàòñüêó åêñïåäèö³þ ñë³äàìè Á.Áàðòîêà.
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Öå ïîëüîâå äîñë³äæåííÿ íå áóëî ºäèíèì. Ö³êàâîþ ñòîð³íêîþ éîãî òâîð÷î¿
á³îãðàô³¿ áóëà ó÷àñòü ó áàãàòüîõ ôîëüêëîðíèõ åêñïåäèö³ÿõ, îðãàí³çîâàíèõ
Ëüâ³âñüêîþ êîíñåðâàòîð³ºþ ó ð³çí³ êóòî÷êè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. ßê çàñâ³ä÷óº
äîêóìåíòàö³ÿ Êàá³íåòó íàðîäíî¿ ìóçèêè Ëüâ³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ êîíñåðâàòîð³¿
³ì. Ì.Ëèñåíêà ÷åðåç êîæí³ 4 ðîêè ³ç 1977 äî 1985 â ïåð³îä ë³òí³õ êàí³êóë ðàçîì
ç³ Þ.Ï.Ñëèâ³íñüêèì òà Ë.Ì.Êóøëèêîì Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé âè¿çäèâ
çàïèñóâàòè àóòåíòè÷íèé ìóçè÷íèé ôîëüêëîð. Ó 1977  íà çàêàðïàòñüêó
Áîéê³âùèíó, ó 1981  íà çàêàðïàòñüêó Ãóöóëüùèíó ³ ó 1985  íà çàêàðïàòñüêó
Ëåìê³âùèíó. Ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ áóëî çàïèñàíî 645 íàðîäíî-ìóçè÷íèõ
òâîð³â. Ãåîãðàô³ÿ ïî¿çäîê ³ ê³ëüê³ñòü çàïèñ³â â îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ
â³äîáðàæåíà ó Òàáëèö³:
Ð³ê
1977

¹ åêñï. ¹ ñåàíñó
1.
¹31
2-3.
161¹¹

1981
19.06 - 25.06

¹39
215¹¹

1985
19.06-27.06

¹43
259¹¹

Íàñåëåíèé ïóíêò
Âó÷êîâå
Ð³÷êà

Ðàéîí
Ì³æã³ðñüêèé
–"–

4-5.

²çêè

–"–

6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5-7.

Íåë³ï³íî
Êåðåöüêè
Óêëèí
Êâàñè
Ëóãè
Ðàõ³â
Ðîñ³øêà
Âîäèöÿ
Ñêîòàðñüêå
Çàâàäêà (Âåðá`ÿæ)
Òèø³â
Áóêîâåöü
Ùåðáîâåöü

Ñâàëÿâñüêèé
–"–
–"–
Ðàõ³âñüêèé
–"–
–"–
–"–
–"–
Âîë³âåöüêèé
–"–
–"–
–"–
–"–

8.

Âåëèêèé Áåðåçíèé

Âåëèêîáåðåçíÿíñüêèé
–"–

9-14.

Ëþòà

Ê-ñòü
11¹¹
8¹¹
23¹¹
19¹¹
10¹¹
12¹¹
51¹¹
37¹¹
63¹¹
4¹¹
38¹¹
56¹¹
54¹¹
9¹¹
28¹¹
32¹¹
50¹¹
12¹¹
15¹¹
17¹¹
7¹¹
22¹¹
12¹¹
10¹¹
11¹¹
12¹¹
22¹¹

Âñüîãî â ðàéîí³

3 íàñåëåíèõ
ïóíêòè, 71¹
3 íàñåëåíèõ
ïóíêòè, 100¹

5 í/ï., 215 ¹¹

5íàñåëåíèõ
ïóíêò³â, 163¹¹

2íàñåëåíèõ
ïóíêòè,
96¹¹

Çáåðåæåí³ ìàãí³òîôîíí³ ïë³âêè åêñïåäèö³é â³äòâîðþþòü ñòèëü éîãî
åêñïåäèö³éíî¿ ðîáîòè; äîçâîëÿþòü ïî÷óòè ñïîê³éíèé ³ òèõèé ãîëîñ Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à (ãîëîñ, ÿêèé âèìàãàâ ìàêñèìàëüíî¿ óâàãè). Ñåàíñ çâóêîçàïèñó
â³í â³â ïðîôåñ³éíî, îãîëîøóþ÷è íàéâàæëèâ³ø³ â³äîìîñò³ ïðî âèêîíàâö³â òà
âêàçóþ÷è íàçâè íàðîäíî-ìóçè÷íèõ òâîð³â. Ïî õîäó ìóçèêóâàííÿ â³í çàäàâàâ
çàïèòàííÿ, ÿê³ áóëè êîðåêòíèìè ³ ïî ñóò³, ñïîíóêàëè ³íôîðìàíò³â ÿêîìîãà
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á³ëüøå ðîçïîâ³ñòè ïðî îñîáëèâîñò³ âèêîíàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî òâîðó, ïðî
òðàäèö³¿. Âèá³ð âèêîíàâö³â ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà áàá³ííó ïë³âêó çàïèñóâàëè
êðàùèõ. ¯õ âèêîíàííÿ  âïåâíåíå ³ ìóçèêàëüíå.
ßê ñâ³ä÷àòü åêñïåäèö³éí³ ìàòåð³àëè, Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ ïðèä³ëÿâ âåëèêó
óâàãó ³íñòðóìåíòàëüí³é íàðîäí³é ìóçèö³. Ñàìå â³í â³â ñåàíñè çâóêîçàïèñó
ãóöóëüñüêèõ òðåìá³òàëüíèõ ñèãíàë³â â ì. Ðàõîâ³ â³ä Â.Êîê³øà, ãðó ãóöóëüñüêèõ
íàðîäíèõ ñêðèïàë³â Ä.Ïàëêóøà (ñ. Âîäèöÿ), Ï.Øîðáàíà (ñ. Ëóãè), Â.Êîëÿñþêà
(ñ. Êâàñè), ÿê³ ìàéñòåðíî âîëîä³ëè òàêîæ ãðîþ íà «ôëîºðö³» òà äðèìá³;
çàô³êñóâàâ ³íñòðóìåíòàëüíó ìóçèêó ³ç ñ. Ëþòà Âåëèêîáåðåçíÿíñüêîãî ðàéîíó.
Éîìó âäàëîñÿ çàïèñàòè ð³äê³ñíèé òðåìá³òàëüíèé ñèãíàë «Êîëÿäíèöüêèé»,
ñèãíàë-ïðèâ³òàííÿ «Äî ä³â÷àò», ðÿä â³â÷àðñüêèõ ñèãíàë³â «Íà ïîëîíèíó», «Ç
ïîëîíèíè» ïðè÷îìó ó ïðîôåñ³éíîìó íàðîäíîìó âèêîíàíí³, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî ó 80-õ ðîêàõ ìèñòåöòâî òðåìá³òàð³â áóëî ðîçâèíåíèì. Ïðî
àêòèâí³ñòü ïîáóòóâàííÿ òðåìá³òàëüíèõ ñèãíàë³â ñâ³ä÷èòü ³ òå, ùî ³ì³òàö³ÿ ãðè
òðåìá³òè ó áàãàòüîõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ (Âîäèö³, Êâàñè, Ëóãè) â³äòâîðþâàëàñÿ
íà ñêðèïö³ òà «ôëîºðö³». Êîìåíòàð³ äî íèõ, ïåðåêîíóâàëè, ùî íàðîäí³
³íñòðóìåíòàë³ñòè äîáðå îð³ºíòóâàëèñÿ ó çíà÷åíí³ ñèãíàë³â.
Ãóöóëüñüê³ ñêðèïêîâ³ íàãðàâàííÿ, çàïèñàí³ Å.Ä.Êîáóëåºì, äóæå
ð³çíîìàí³òí³. Ñåðåä íèõ îñîáëèâèì áàãàòñòâîì âèä³ëÿþòüñÿ çâóêîçàïèñè
âåñ³ëüíèõ ñêðèïêîâèõ ìåëîä³é, ùî ñóïðîâîäæóâàëè ð³çí³ ìîìåíòè îáðÿäó:
«êîëè âèâîäÿòü ìîëîäó» («îä ñòîëà  äî ïîðîãà»), «ÿê éäóòü äî øëþáó»,
«ðèòóàëüíèé òàíåöü äîâêîëà âåñ³ëüíîãî ñòîëó», «äî ëàäêàííÿ», «êîëè ãîñò³
ñ³äàþòü çà ñò³ë», «êîëè êóõàðêè ïî÷èíàþòü ïîäàâàòè ñòðàâè», «çîëîòèé òàíåöü
ìîëîäî¿» ³ ò.ä. Åì³ë³þ Äìèòðîâè÷ó âäàëîñÿ çàïèñàòè ñêðèïêîâ³ ìåëîä³¿ äî
êîëÿäîê òà äî íàðîäíèõ òàíö³â «Òàðàáàíêà», «Äèðäèíà» (ðîäèííèé òàíîê),
«Ãîð³» òà ³íø³, äå íàðîäí³ ñêðèïàë³ äåìîíñòðóâàëè ñâîþ â³ðòóîçí³ñòü ³
ìàéñòåðí³ñòü ³ìïðîâ³çàö³¿. Çàïèñàíî é ³íñòðóìåíòàëüíó ðàïñîä³þ ç
òðàäèö³éíèì ñþæåòîì «Êîëè ä³â÷èíà çàãóáèëà îâåöü ³ êîëè çíàéøëà».
Ñåðåä íàðîäíî-âîêàëüíèõ æàíð³â âèä³ëÿþòüñÿ çâóêîçàïèñè òàêèõ
ð³äê³ñíèõ æàíð³â, ÿê ëàäêàííÿ äî õóäîáè òà âåëèêîäí³ ³ãðîâ³ ï³ñí³ (Ðîñ³øêà),
ïîõîðîííèé ïëà÷ (Ñêîòàðñüêå), ëàäêàííÿ ³ç íåòèïîâèì äëÿ Çàêàðïàòòÿ çàñï³âîì
(ïåðåäëàäêàíêîþ) «Ïî áèðüâàõ ³øëà» (Ëþòà), êîëÿäêè íà Ìàëàíêó òîùî.
Ìàòåð³àë ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü íàäçâè÷àéíî áàãàòèé, ð³çíîæàíðîâèé ³
ö³êàâèé. Â³ä íàðîäíîãî ìóçèêóâàííÿ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ îòðèìóâàâ
çàäîâîëåííÿ ³ ä³çíàâàâñÿ áàãàòî íîâîãî. Ç öèõ ïðè÷èí çðîçóì³ëî, ÷îìó â³í íå
â³äìîâëÿâñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ôîëüêëîðíèõ åêñïåäèö³ÿõ, ìàòåð³àëè ÿêèõ íèí³
çáåð³ãàþòüñÿ ó ôîíäàõ ïðîáëåìíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ëàáîðàòîð³¿ ìóçè÷íî¿
åòíîëîã³¿ Ëüâ³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ì. Ì.Ëèñåíêà.
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Ìàþ÷è âëàñíèé äîñâ³ä ïîëüîâî¿ ðîáîòè, Å.Ä.Êîáóëåé äîñêîíàëî âèâ÷èâ
åêñïåäèö³éí³ ìàòåð³àëè Á.Áàðòîêà íà Çàêàðïàòò³. Àëå âèíèêëî çàïèòàííÿ, ÿê
ö³ ìàòåð³àëè ïîòðàïèëè äî íüîãî? Âèÿâëÿºòüñÿ Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ ñï³ëêóâàâñÿ
³ç ñèíîì âèäàòíîãî óãîðñüêîãî êîìïîçèòîðà, ùî, áåçïåðå÷íî, ìîæíà â³äíåñòè
äî íåîðäèíàðíèõ ïîä³é éîãî òâîð÷î¿ á³îãðàô³¿. Å.Ä.Êîáóëåé êîðèñòóâàâñÿ
àâòîðèòåòîì ó ²øòâàíà Áàðòîêà ³ òîé äîçâîëèâ éîìó âèâ÷èòè çâóêîçàïèñè
çàêàðïàòñüêèõ ìàòåð³àë³â ñâîãî áàòüêà, ÿê³ íèí³ çáåð³ãàþòüñÿ ó Áóäàïåøòñüêîìó
åòíîãðàô³÷íîìó ìóçå¿ òà â Àðõ³â³ Áàðòîêà. Îçíàéîìëåííÿ ç öèìè ìàòåð³àëàìè
äàëî ïîøòîâõ äî ïîÿâè ê³ëüêîõ ñòóäåíòñüêèõ ðîá³ò íà öþ òåìó. Ñåðåä íèõ
íàóêîâà äîïîâ³äü Ì.Êîáóëåé «Á.Áàðòîê ³ óêðà¿íñüêèé ôîëüêëîð», çà÷èòàíà
íà ñòóäåíòñüê³é êîíôåðåíö³¿ òà äèïëîìíà ðîáîòà Ì.Åðôàí «Óêðà¿íñüêèé
ìóçè÷íèé ôîëüêëîð, ç³áðàíèé Á.Áàðòîêîì íà Çàêàðïàòò³».  Ëüâ³â, 1980. Â
ðîáîò³ Ì³êè Êîáóëåé ïðîâåäåíà ïàðàëåëü ì³æ çàêàðïàòñüêèìè ôîëüêëîðíèìè
ç³áðàííÿìè Á.Áàðòîêà ³ éîãî êîìïîçèòîðñüêèìè òâîðàìè. Ïðÿì³ âïëèâè
çàêàðïàòñüêèõ íàðîäíèõ ìåëîä³é âèÿâëåí³ â 5¹¹ öèêëó «44 ñêðèïêîâèõ äóåòè»
(¹¹10, 16, 24, 35, 41) òà â Ðàïñîä³¿ ¹2 äëÿ ñêðèïêè ç îðêåñòðîì. Äåÿê³ ç íèõ
ïðîàíàë³çîâàí³ á³ëüø äåòàëüíî. Öå, çîêðåìà, ¹ 41 («Ñêåðöî») ³ç «44
ñêðèïêîâèõ äóåò³â», äå â³äíàéäåí³ õàðàêòåðí³ ïðèéîìè ìóçèêóâàííÿ íà äðèìá³,
çàïèñàí³ Á.Áàðòîêîì â ñ. Ñòåáë³âêà Õóñòñüêîãî ðàéîíó Çàêàðïàòòÿ. À â òåì³
äðóãîãî ðîçä³ëó («Friss») ³ç Ðàïñîä³¿ ¹2 äëÿ ñêðèïêè ç îðêåñòðîì, äå îäíå ³ç
öåíòðàëüíèõ ì³ñöü çàéìàº ìàéæå òî÷íå öèòóâàííÿ âèêîíàâñüêî¿ ãðè
â³ðòóîçíîãî ñêðèïàëÿ Ñàáàäîøà ²âàíà Áîãà÷à ³ç ñ. Ñîê³ðíèö³ Õóñòñüêîãî
ðàéîíó. Ùî æ äî îïîñåðåäêîâàíèõ çâÿçê³â ³ç çàêàðïàòñüêèì ìóçè÷íèì
ôîëüêëîðîì ó òâîðàõ Á.Áàðòîêà, òî âîíè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íà ð³âí³
ðèòìîôîðìóë (â ïºñàõ ¹¹ 11, 131 ³ç «Ì³êðîêîñìîñó») òà íà ëàäîâîìó ð³âí³
(ó ïºñàõ ¹¹ 58, 41 ç «Ì³êðîêîñìîñó» ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ãóöóëüñüêèé ëàä).
Äèïëîìíà ðîáîòà Ìàð³¿ Åðôàí êîíöåíòðóº óâàãó íà ïîëüîâèõ ìàòåð³àëàõ
Á.Áàðòîêà, çàïèñàíèõ â ñåëàõ Ñîêèðíèöÿ, Ñòåáë³âêà, Ì.Êîïàíÿ, Êîðîëåâî, Äîâãå
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Çàêàðïàòòÿ. Àíàë³çó ï³äëÿãàþòü ÿê ³íñòðóìåíòàëüí³, òàê
³ âîêàëüí³ íàðîäíî-ìóçè÷í³ òâîðè, íàâîäÿòüñÿ çðàçêè áàðòîê³âñüêèõ íîòóâàíü.
Öåé ìàòåð³àë, áåçïåðå÷íî, âèêëèêàº âåëèêèé ³íòåðåñ, ïîòðåáóº ïóáë³êàö³¿
äëÿ íàäàííÿ ìîæëèâîñòåé îçíàéîìëåííÿ ç íèì øèðîêîãî êîëà øàíóâàëüíèê³â
çàêàðïàòñüêî¿ íàðîäíî¿ ìóçèêè. Íà Áàòüê³âùèí³ Á.Áàðòîêà â³í âæå äàâíî
ïåðåêëàäåíèé íà óãîðñüêó ìîâó ³ º äîñòóïíèì.
Áåçïåðå÷íî, âèÿâëåí³ ôàêòè äîïîìàãàþòü ñòâîðèòè çàãàëüíå óÿâëåííÿ
ïðî ôîëüêëîðí³ ³íòåðåñè Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ. Òà ñë³ä çàóâàæèòè, ùî
ãëèáîêå âèâ÷åííÿ éîãî ôîëüêëîðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîãëî áè ñòàòè òåìîþ
îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ.
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Çàì³ñòü åï³ëîãó
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ íàðîäèâñÿ ³ ïîõîâàíèé çà éîãî âîëåþ íà çàêàðïàòñüê³é
çåìë³. Â³í ùèðî ëþáèâ ñâ³é ð³äíèé êðàé.
Ï³ä ÷àñ íàøèõ îñòàíí³õ ëüâ³âñüêèõ çóñòð³÷åé ïðîñèâ íàä³ñëàòè ôîòî
Óæãîðîäà ³ç êâ³òó÷èìè ñàêóðàìè òà ìàãíîë³ÿìè, ³ç çàëèòèìè ñîíöåì âóëèöÿìè
òà âèäîì ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, ô³ëàðìîí³¿, çàìêó. Ïåðåäàâàâ â³òàííÿ
óæãîðîäñüêèì äðóçÿì, êîëåãàì. Ö³êàâèâñÿ óñ³ìà íîâèìè ìóçè÷íèìè ïîä³ÿìè
Çàêàðïàòòÿ. Òàê, âèÿâëÿâ ³íòåðåñ äî íîâèõ ìóçè÷íî-ôîëüêëîðèñòè÷íèõ
çíàõ³äîê íà òåðèòîð³¿ êðàþ òà äî ôîëüêëîðíèõ òåì íàóêîâèõ âèñòóï³â ñòóäåíò³â
Óæãîðîäñüêîãî äåðæàâíîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, ðîçðîáëåíèõ ï³ä ìî¿ì
êåðóâàííÿì íà êè¿âñüê³ êîíôåðåíö³¿ «Ìîëîä³ ìóçèêîçíàâö³ Óêðà¿íè».
Ðîçïîâ³ä³ ïðî îñîáëèâîñò³ äçâîí³â Óæãîðîäà, ïðî çàêàðïàòñüê³ âåëèêîäí³ ³ãðîâ³
ï³ñí³, ïðî àíñàìáëü âèêîíàâö³â íà äðèìá³ òèïó «òðî¿ñòèõ ìóçèê» ó Õóñòñüêîìó
ðàéîí³ Çàêàðïàòòÿ òà ³íø³ òåìè äîïîâ³äåé áóëè çóñòð³íóò³ ñëîâàìè: «Òà öå æ
äóæå ³íòåðåñíî! Âè çíàºòå âèáèðàòè ö³êàâ³ òåìè».
Â îñòàíí³é ð³ê ñâîãî æèòòÿ â³í ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàâ ïóáë³êàö³¿ çá³ðíèêà
«Ïðîôåñ³éíà ìóçè÷íà êóëüòóðà Çàêàðïàòòÿ», äî ÿêîãî ïåðåäàâ ìàòåð³àëè
ñïîãàä³â ïðî ìóçè÷íå æèòòÿ òà ïðî ìóçèêàíò³â-êîðèôå¿â êðàþ.
Éîãî äóõîâíèé çâÿçîê ³ç Çàêàðïàòòÿì í³êîëè íå ïåðåðèâàâñÿ.
Íà ð³âí³ ëþäñüêîãî ñïðèéíÿòòÿ â Åì³ë³þ Äìèòðîâè÷ó çëèëèñÿ âîºäèíî
òðè ãðàí³: Ìóçèêàíò, Ëþäèíà ³ Çàêàðïàòåöü. Ïîºäíàííÿ òàëàíòó, ëþäÿíîñò³ ³
ïàòð³îòèçìó óòâîðèëî éîãî ñóòí³ñòü.
Ó ìî¿é ïàìÿò³ Å.Ä.Êîáóëåé çàëèøèòüñÿ ñâ³òëèì, ï³äíåñåíèì ³ çàõîïëåíèì.
ßê òåïëà ï³äòðèìêà â óñ³õ äîáðèõ ïî÷èíàííÿõ íà áëàãî ð³äíîãî êðàþ, ÿêèé â³í
äóæå ëþáèâ.
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ßêèì Ãîðàê
ÍÅÇÀÁÓÒÍ²É Â×ÈÒÅËÜ, ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ ² ÄÐÓÃ
ÅÌ²ËÜ ÄÌÈÒÐÎÂÈ× ÊÎÁÓËÅÉ
Âïåðøå ïîáà÷èâ ÿ Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à 1991 ðîêó, ï³ä÷àñ ñâî¿õ âñòóïíèõ
åêçàìåí³â äî Âèùîãî ìóçè÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Ì.Ëèñåíêà. Åì³ëü Äìèòðîâè÷
ïðîâàäèâ ïåðåä³ñïèòîâó êîíñóëüòàö³þ ó ãðóï³ àá³òóð³ºíò³â, ÿê³ ãîòóâàëèñÿ äî
âñòóïó íà òåîðåòèêî-êîìïîçèòîðñüêèé ôàêóëüòåò. Òîä³ ÿ çàïàìÿòàâ ñòàðøîãî
÷îëîâ³êà, íåâèñîêîãî ðîñòó, àðèñòîêðàòè÷íî¿ çîâí³øíüîñò³ ç òèìè
õàðàêòåðèñòè÷íèìè âóñàìè ³ ñèâîþ ãîðäîþ øàâåëþðîþ âîëîññÿ ãîðäî
çà÷åñàíîþ íàâåðõ. Ç-ï³ä îêóëÿð³â âèçèðàëè äîáð³ î÷³, ëàã³äíèé òèõèé ãîëîñ
ïðèâàáëþâàâ. Çàâæäè ïðè êîñòþì³ (àáî áîäàé â ï³äæàêó) ³ ïðè ãàëñòóêó 
òàêèì ÿ ïîáà÷èâ éîãî âïåðøå ³ òàêèì íåçì³ííî áà÷èâ éîãî âåñü ÷àñ íàøîãî
ñï³ëêóâàííÿ. Ç òîãî ÷àñó ìîº ³äåàëüíå óÿâëåííÿ ïðî ìóæ÷èíó-âèêëàäà÷à
íàéá³ëüøå àñîö³þâàëîñÿ ³ç çîâí³øí³ì âèãëÿäîì Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à. Íà
êîíñóëüòàö³¿ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ùîñü ïîêàçóâàâ çà ³íñòðóìåíòîì (çäàºòüñÿ,
÷è âç³ðåöü ìîäóëÿö³¿, ÷è ÿêî¿ñü ñåêâåíö³¿) ³ ðîáèâ öå çîâñ³ì â³ëüíî, íà÷å á
÷èòàâ ç íîò. Åì³ëü Äìèòðîâè÷ áóâ ó ñêëàä³ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ íà ³ñïèòàõ. Íà
³ñïèò³ ïî ãàðìîí³¿ â³í ïðîïîíóâàâ íà âèá³ð ãðóïè äâ³ ³ñïèòîâ³ çàäà÷³, ïðè÷îìó
ðîáèâ öå ç ïîñì³øêîþ ³ äîáðîçè÷ëèâ³ñòþ, ÿêà â³äðàçó îáåççáðîþâàëà. Ìåí³
çäàâàëîñÿ, ùî ç³ ìíîþ ïîâîäÿòüñÿ ÿê ç äèòèíîþ: çàê³í÷èâøè øêîëó ïî ãàðìîí³¿
ó ìóçè÷í³é äåñÿòèð³÷ö³ ï³ä ïðîâîäîì ²ðèíè ²âàí³âíè Äðîçäîâî¿, ÿ é íå ì³ã
óÿâèòè ñîá³, ùî íà åêçàìåí³ ìîæå áóòè ÿêàñü àëüòåðíàòèâà ùîäî âèáîðó
ãàðìîí³÷íî¿ çàäà÷³.
Ïîò³ì, ïî çàê³í÷åíí³ ïèñüìîâîãî ³ñïèòó, êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðÿëà ³ñïèòîâ³
ðîáîòè. ²ñïèò ïðîõîäèâ ó 22 àóäèòîð³¿ (äå òåïåð êàôåäðà ñêðèïêè), äå ç äâîõ
çàìê³â â äâåðÿõ (ââåðõó ³ âíèçó) íèæíüîãî çàìêà íå áóëî ³ áóëà òàì äîñòàòíÿ
ù³ëèíà, ùîá ï³äãëÿíóòè çà ðîáîòîþ êîì³ñ³¿. Âñÿ íàøà ãðóïà ïî ÷åðç³ çàãëÿäàëà
â øïàðèíó, íàìàãàþ÷èñü âãàäàòè ÷èþ ðîáîòó ïåðåâ³ðÿþòü. Áà÷ó ÿê òåïåð: çà
³íñòðóìåíòîì, ùîñü íàãðàþ÷è ç íàøèõ ðîá³ò, ñèä³â Åì³ëü Äìèòðîâè÷, ççàäó
íüîãî çëåãêà ñõèëèâøèñü, ùîá äîáðå áà÷èòè íàïèñàíå ñòîÿâ Ìèõàéëî
Ìèõàéëîâè÷ Ëåì³øêî, à çáîêó â³ä ³íñòðóìåíòó, òàêîæ çëåãêà íàõèëèâøèñü,
ðîçãëÿäàëè íàïèñàíå Ëþáîâ Îëåêñàíäð³âíà Êèÿíîâñüêà òà ßðåìà Âàñèëüîâè÷
ßêóáÿê. Äóæå íåïîêî¿ëî, ÷îìó æ òàê äîâãî ïåðåâ³ðÿþòü íàø³ ðîáîòè. ×åðåç
äåÿêèé ÷àñ ç àóäèòîð³¿ âèéøîâ íà êîðèäîð ïîêóðèòè Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ³ õòîñü
ç íàøèõ íàñì³ëèâñÿ ñïèòàòè ÿê ìè íàïèñàëè çàäà÷³. Â³äïîâ³äü áóëà êîðîòêà,
àëå çàñïîê³éëèâà: «Íå ïåðåæèâàéòå, âñå âïîðÿäêó».
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Íà äðóãîìó êóðñ³ íàøà ãðóïà ïîòðàïèëà íà íàâ÷àííÿ äî Åì³ëÿ
Äìèòðîâè÷à ïî ïðåäìåòó àíàë³çó ìóçè÷íèõ ôîðì. Ëåêö³¿ Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à
ïî àíàë³çó öå íå áóëè ëåêö³¿ â âóçüêîìó àêàäåì³÷íîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà:
âîíè âèìàãàëè ï³äãîòîâëåíîãî ñëóõà÷à. Öå áóëè ñêîð³øå áåñ³äè íà îêðåì³
âèíÿòêîâî âàæëèâ³ òåìè, â ÿêèõ íàïðÿì äóìêè ñêåðîâóâàâñÿ âèêëàäà÷åì, à
ñòóäåíòè âæå âòÿãóâàëèñÿ â ðóñëî ðîçìîâè. ß í³êîëè íå áà÷èâ íà éîãî ñòîë³
ï³ä÷àñ ëåêö³¿ àí³ êíèæêè, àí³ áóäü-ÿêèõ çàïèñ³â, êîíñïåêò³â  öå âñå áóâ
íàòõíåííèé åêñïðîìò (çâè÷àéíî, äîáðå ï³äãîòîâàíèé ³ â³äøë³ôîâàíèé
äîâãîë³òíüîþ ïðàêòèêîþ), ÿêèé ìîæíà áóëî ïî÷óòè ò³ëüêè ðàç, áî ïîâòîðèòè
öüîãî áóëî íåìîæëèâî. Âñÿ ñèëà òèõ ëåêö³é ³ áóëà â ¿õ, òàê ñêàçàòè, óñí³é
ðîçìîâíîñò³: ñëóõàþ÷è ðîçïîâ³äü Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à âñå ðîçóì³â, ³ âñå
âèäàâàëîñÿ òàêèì ïðîñòèì ³ ëîã³÷íèì, àëå çàïèñàòè ïî÷óòå ÷è ï³ä÷àñ çàíÿòòÿ,
÷è ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ áóëî íåìîæëèâèì, áî, ç îäíîãî áîêó, çàõîïëþâàâ
âèð æèâî¿ ðîçìîâè, ç ³íøîãî  øâèäê³ñòü íàïëèâó äóìêè áóëà äóæå âåëèêîþ.
Íå ðàç â äèñêóñ³ÿõ Êîáóëåé âèñëîâëþâàâ ÷óäåñí³ ãîòîâ³ äóìêè, íàâîäèâ àíàëîã³¿
ç ³íøèìè òâîðàìè, ðîçâèíóâøè ÿê³ ìîæíà áóëî ñòâîðèòè ïðåêðàñí³ íàóêîâ³
ðîáîòè, äóìêè, âèôîðìóâàííÿ ÿêèõ ïîòðåáóâàëî ÷àñó íà îïðàöþâàííÿ
çíà÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Âîäíî÷àñ äóìêè ö³ ãîä³ áóëî âëîâèòè íà ïàïåð³, à ¿õ
íàíåñåííÿ íà ïàï³ð â³äðàçó âòðà÷àëî â ÿñêðàâîñò³, áî ãóáèâñÿ âåñü êîíòåêñò
ðîçìîâè, â ÿê³é òà ÷è ³íøà äóìêà ïðîçâó÷àëà. ßêîñü â ïðîöåñ³ ðîçìîâè íà
³íäèâ³äóàëüíîìó çàíÿòò³ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ óñíî âèêëàâ ìåí³ ãîòîâó
ñèñòåìàòèêó ôîðì óãîðñüêèõ ðàïñîä³é Ô.Ë³ñòà, ÿêî¿ äîíèí³ ÿ íå áà÷èâ
îïèñàíî¿ â ìóçèêîçíàâ÷³é ë³òåðàòóð³.
Îñîáëèâà êðàñà ëåêö³é Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à  â ìóçè÷íîìó ³ëþñòðóâàíí³
îñíîâíèõ òåç çàíÿòòÿ. Âñ³ ³ëþñòðàö³¿ â³äòâîðþâàëèñÿ íèì ñàìèì íà ôîðòåï³àíî,
ìîìåíòàëüíî ³ ç ïàìÿò³. Çâè÷àéíî, ÿê³ñòü â³äòâîðåííÿ íå áóëà ï³àí³ñòè÷íî
äîñêîíàëà (ë³òà áóëè âæå íå ò³), àëå ïðè òîìó âðàæàâ îáñÿã çàêëàäåíî¿ â ïàìÿò³
ìóçè÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Öå ÿ ïîò³ì ä³çíàâñÿ, ùî Åì³ëü Äìèòðîâè÷ áóâ ÷óäîâèì
ï³àí³ñòîì ³ êîíöåðòìåéñòåðîì. Çíà÷óù³ñòü éîãî ï³àí³ñòè÷íî¿ áàçè ùå á³ëüø
ÿñêðàâî ïðîÿâëÿëàñÿ íà ³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòòÿõ: êîëè ìè ïðèíîñèëè éîìó
íîòè òâîð³â äëÿ àíàë³çó, â³í òóò æå çà ³íñòðóìåíòîì, ÷èòàþ÷è ç ëèñòà,
â³äòâîðþâàâ ¿õ, ÿêîãî á ñòèëþ ³ ÿêîãî á àâòîðà öåé òâ³ð íå áóâ. Ãàðìîí³÷í³
êðàñîòè, àáî ÿê³ñü ð³äê³ñí³ ñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³ ìèòòºâî âèêëèêàëè â íüîãî
ðåàêö³þ ó âèãëÿä³ íåïîâòîðíî¿, äîáðîçè÷ëèâî¿ ïîñì³øêè, àáî ñâîºð³äíîãî ³
çàõîïëåíîãî «Õîðîøî!», âèìîâëåíîãî ÿêîþñü îñîáëèâîþ ³íòîíàö³ºþ, ç
õàðàêòåðíèì íàãîëîñîì íà îñòàííüîìó ñêëàä³. Íå öóðàâñÿ Åì³ëü Äìèòðîâè÷
ïðèíåñòè ïðîãðàâà÷ ³ ïîñëóõàòè çàïèñ ç íîòàìè â ðóêàõ, ðàçîì ç³ ñòóäåíòàìè
³ àíàë³çóâàòè éîãî. Îñîáëèâó óâàãó â àíàë³ç³ ïîëþáëÿâ çâåðòàòè íà ð³çí³ ïðîÿâè
íåêâàäðàòíîñò³ ³ ñèìåòð³¿, íå áîÿ÷èñü âäàâàòèñÿ íàâ³òü äî ï³äðàõóíêó òàêò³â,
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êîëè â òîìó áóëà íåîáõ³äí³ñòü. Âåëèêå âðàæåííÿ íà ìåíå ñïðàâèëà îêðåìà
éîãî ðîçïîâ³äü ïðî ïðîïîðö³þ «çîëîòîãî ïåðåòèíó» ³ ¿¿ çàñòîñóâàííÿ â ìóçèö³,
çîêðåìà â òâîðàõ Á.Áàðòîêà. Ëèøå ï³çí³øå, âæå çàâåðøèâøè íàâ÷àííÿ, ÿ
ä³çíàâñÿ, ùî Åì³ëü Äìèòðîâè÷ âîëîä³â óãîðñüêîþ ìîâîþ ³ ñïåö³àëüíî
ö³êàâèâñÿ äîñë³äæåííÿìè óãîðñüêèõ ìóçèêîçíàâö³â ïðî òâîð÷³ñòü Á.Áàðòîêà
³ çíàâ òâîð÷³ñòü îñòàííüîãî âñåñòîðîííüî.
ßêùî òâ³ð (òâîðè) áóâ ö³êàâ³øèé éîìó ïðèñâÿ÷óâàëîñÿ îêðåìå çàíÿòòÿ.
Ïàìÿòàþ, ùî íà ³í³ö³àòèâó íàøî¿ ãðóïè, ìè ê³ëüêà çàíÿòü ïîñï³ëü ïðèñâÿòèëè
àíàë³çîâ³ âñ³õ ôîðòåï³àííèõ ñîíàò Ë.Áåòõîâåíà, ÿê³ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ çíàâ
ôåíîìåíàëüíî ³ ÿñíó ïàìÿòü â ïàð³ ç äîñêîíàëîþ îð³ºíòàö³þ â íèõ çáåð³ã äî
îñòàíí³õ äí³â æèòòÿ. Âçàãàë³, äî Ë.Áåòõîâåíà (ÿê ³ äî ×àéêîâñüêîãî) Åì³ëü
Äìèòðîâè÷ ìàâ îñîáëèâèé ï³ºòåò ³ òâîðè öèõ ìàéñòð³â ç ïîãëÿäó ôîðìè çíàâ
äåòàëüíî ³ íå ïðèõîâóâàâ ñâîãî çàõîïëåííÿ, êîëè ó â³äîìîìó òâîð³ öèõ
êîìïîçèòîð³â íàõîäèâ ùîñü òàêîãî, ÷îãî ðàí³øå íå ïîì³÷àâ. ßêèì áóâ éîãî
çàõâàò ³ çàõîïëåííÿ êâàðòåòàìè Ë.Áåòõîâåíà, çàïèñ ÿêèõ â³í ÿêîñü ïðèäáàâ â
îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ ³ ç ïàðòèòóðàìè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ âñ³õ ¿õ ïåðåñëóõîâóâàâ!
Íà òîé ÷àñ ÿ ìàâ âæå ðàç ïðîñòóä³éîâàí³ âñ³ áåòõîâåí³âñüê³ ñîíàòè, êîëè
â ñòàðøèõ êëàñàõ øêîëè ïðîõîäèâ àíàë³ç ìóçè÷íèõ ôîðì ó Â³êòîðà
Ìèêîëàéîâè÷à Êîçëîâà. Àëå ÷è òî ç âëàñíèì ïðîôåñ³éíèì ðîñòîì, ÷è
îñîáëèâèì ³íòåðåñîì ³ ñâ³æèì ïîãëÿäîì âèêëàäà÷à, áåòõîâåí³âñüê³ òâîðè
çàñâ³òèëèñÿ ìåí³ çîâñ³ì ³íàêøå. Áóäó÷è òîíêèì ³ ïðîíèêëèâèì â äåòàë³
ìóçèêàíòîì, Åì³ëü Äìèòðîâè÷ çóì³â íå ëèøå â³äêîðèãóâàòè ì³é ïîãëÿä íà
îêðåì³ ÷àñòèíè ñîíàò, àëå é ïîêàçàòè ìàéñòåðí³ñòü ñòâîðåííÿ êîìïîçèòîðîì
äåòàëåé, íà ÿê³, ðîçóì³ºòüñÿ, â øêîë³ ÿ íå çâåðíóâ óâàãè. Îñîáëèâî ö³êàâîþ
áóëà ðîçìîâà ïðî áåòõîâåí³âñüêå â³ä÷óòòÿ ÷àñó ³ âïëèâó öüîãî ÷àñó íà ôîðìó
³ ãàðìîí³÷íå áà÷åííÿ íàâ³òü â ðàìêàõ íàéìåíøî¿ ìóçè÷íî¿ äóìêè. ßê çðàçîê
ïîêàçóâàâ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïî÷àòêîâèé ïåð³îä ô³íàëó ñüîìî¿ ñîíàòè: â³í
çâåðòàâ óâàãó, ùî âíàñë³äîê ðèòì³÷íî¿ äèì³íóö³¿ ïî÷àòêîâîãî ÿìá³÷íîãî
ìîòèâó â äðóãîìó ðå÷åíí³, äîñêîíàëèé çàâåðøàëüíèé êàäàíñ ìàâ ïðèïàñòè
íà 7-èé òàêò, àëå êîìïîçèòîð çàì³íèâ éîãî ïåðåðâàíèì êàäàíñîì ³ âíàñë³äîê
öüîãî ïåð³îä ðîçøèðèâñÿ äî 9 òàêò³â. Ïðèãàäóþ, ÿê ç ãîäèííèêîì â ðóêàõ ìè
åêñïåðèìåíòóâàëè ç ïî÷àòêîì ãîëîâíî¿ òåìè ïåðøî¿ ÷àñòèíè 17-î¿ ñîíàòè ³
ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ïîâ³ëüíèé ïî÷àòêîâèé äâîòàêò ÷àñîâî ìàéæå äîð³âíþº
íàñòóïíîìó ÷îòèðèòàêòîâ³ ó øâèäøîìó òåìï³. Ö³êàâèìè òàêîæ áóëè
ñïîñòåðåæåííÿ íàä ìàñøòàáíî-òåìàòè÷íèìè ñòðóêòóðàìè â ãîëîâí³é òåì³
ïåðøî¿ ÷àñòèíè 27-î¿ ñîíàòè, ÷è ÿâèùå ìóçè÷íèõ ñòîï â ïîâ³ëüí³é ÷àñòèí³
ñîíàòè ¹ 4. ² òàêèõ äåòàëåé-«â³äêðèòò³â», çä³éñíåíèõ òîíêîþ ñïîñòåðåæëèâ³ñòþ
Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à áóëî äóæå áàãàòî ³ ñòîñóâàëèñÿ âîíè íå ò³ëüêè ñîíàò
Ë.Áåòõîâåíà, àëå é çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ³íøèõ òâîð³â  øêîäà, ùî öå íå
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çàíîòîâóâàëîñÿ, òà é ñàì Åì³ëü Äìèòðîâè÷ íå ìàâ òåðï³ííÿ ³ áàæàííÿ âèêëàñòè
ñâî¿ ñïîñòåðåæåííÿ íà ïàï³ð.
Âñþ ñòèõ³éí³ñòü ³ ïîâíîòó ëåêö³é äîïîâíþâàëè ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ.
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ í³êîëè íå âêàçóâàâ íàì ÿê³ êîíêðåòíî òâîðè ìè ìàëè
ïðèíîñèòè  âèá³ð áóâ çàâæäè çà ñòóäåíòàìè, ºäèíå  òâîðè ò³ ìàëè ìàòè
â³äíîøåííÿ äî â³äïîâ³äíî¿ òåìè. Ïðè öüîìó êîæåí áàæàþ÷èé ìàâ ïîñò³éíó
ìîæëèâ³ñòü äåòàëüíî îçíàéîìëþâàòèñÿ ç ìóçèêîþ, à ïðè îçíàéîìëåí³ é
øë³ôóâàòè âëàñí³ íàâèêè â ïðåäìåò³. Îñê³ëüêè çàíÿòòÿ ïåðåâàæíî
ïðîâîäèëèñÿ â êàá³íåò³ ³ñòîð³¿ ìóçèêè, òî íå äèâíî, ùî íå ðàç ï³ä÷àñ íàøèõ
³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòü â àóäèòîð³þ äîñèòü ÷àñòî çàõîäèëè ³íø³ âèêëàäà÷³
êàôåäðè ïîëàãîäæóâàòè ÿê³ñü ñïðàâè ³ ñòàâàëè íå ïðîñòî ñâ³äêàìè, àëå
ó÷àñíèêàìè çàíÿòü. Ç òàêèõ îñîáëèâå âðàæåííÿ íà ìåíå ñïðàâèâ îäèí ç
âèïàäêîâèõ â³çèò³â Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à Êîçëîâà ï³ä÷àñ ìîãî
³íäèâ³äóàëüíîãî çàíÿòòÿ. Ðîçìîâà éøëà ïðî ïîâ³ëüíó ÷àñòèíó ³ ô³íàë
Ïàòåòè÷íî¿ ñîíàòè Ë.Áåòõîâåíà ³ íà ¿¿ îñíîâ³ âèíèêëà ö³êàâà ö³ëêîì
äîáðîçè÷ëèâà äèñêóñ³ÿ: Åì³ëü Äìèòðîâè÷ òëóìà÷èâ ôîðìó ïîâ³ëüíî¿ ÷àñòèíè
ÿê ì³í³àòþðíå ðîíäî, à ó ôîðì³ öåíòðàëüíîãî åï³çîäó ô³íàëó ï³äêðåñëþâàâ
ðèñè îñò³íàòíèõ âàð³àö³é; Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷ ãîâîðèâ ïðî ñêëàäíó
òðè÷àñòèííó ôîðìó â ïîâ³ëüí³é ÷àñòèí³ ³ ïðîñòó äâî÷àñòèííó ôîðìó
öåíòðàëüíîãî åï³çîäó ô³íàëó. Ðîçìîâà áóëà çàõîïëþþ÷à ³ êîæåí äèñïóòàíò
âèÿâëÿâ äóæå òîíêå çíàííÿ ïðåäìåòó, íàâîäèâ ³ çíàõîäèâ ïîòóæí³ àðãóìåíòè,
àëå âñå æ îïîíåíòè çàëèøàëèñÿ ïðè ñâî¿é äóìö³. ß áóâ íàñê³ëüêè çàâîðîæåíèé
òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ äîâêîëà ï³ä³áðàíîãî ìíîþ äëÿ àíàë³çó òâîðó, ùî íå
ñì³â íàâ³òü âñòàâëÿòè â äèñêóñ³þ ñâî¿ «ïÿòü êîï³éîê». Öå ÿ òåïåð ðîçóì³þ,
ùî êîæåí ç íèõ ìàâ ðàö³þ ³ ïîçèö³ÿ Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à áóëà á³ëüø
êëàñè÷íà, çàãàëüíî ïðèéíÿòà, ïðàâèëüíà ï³ä êîæíèì îãëÿäîì, à ïîçèö³ÿ
Êîáóëåÿ áóëà âèòîí÷åí³øà ùîäî ìóçèêàëüíîñò³ ³ òâîð÷îãî ï³äõîäó äî ñâîãî
ïðåäìåòó. Îöåé òâîð÷èé ï³äõ³ä ³ ìóçèêàëüí³ñòü ìîæíà á íàçâàòè åòàëîííèìè
ðèñàìè Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à ÿê âèêëàäà÷à. ² ìàáóòü ùàñòÿ ìîº ³ ãðóïè, â ÿê³é ÿ
â÷èâñÿ, áóëî â òîìó, ùî â íàø³é àóäèòîð³¿ ö³ ðèñè çíàõîäèëè äîáðèé ãðóíò, áî
âñÿ íàøà ãðóïà ìàëà õîðîøó ïî÷àòêîâó áàçó ³ ç íàìè ìîæíà áóëî âäàâàòèñÿ
äî òàêîãî ï³äõîäó.
²äåÿ ï³çíàííÿ, àíàë³çó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ íîòíî-ìóçè÷íîãî ìàòåð³àëó â
òîé ÷àñ ìåíå çàõîïëþâàëà. ß âåëèêèìè ïîðö³ÿìè íîñèâ òâîðè íà àíàë³ç.
Ïðåëþä³¿ ³ íîêòþðíè Ô.Øîïåíà, âåñü öèêë «Ðîêè ìàíäð³âîê» Ô.Ë³ñòà, ï³çí³
ôîðòåï³àíí³ îïóñè É.Áðàìñà, ïðåëþä³¿ Î.Ñêðÿá³íà, çíà÷íà ÷àñòèíà öèêë³â
Ð.Øóìàíà, ñêðèïêîâ³ ñîíàòè Ë.Áåòõîâåíà  öå ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà, ÿêó ÿ
äîñ³ ïðèãàäóþ. ² òèì áàãàòñòâîì àíàë³çîâàíîãî ìàòåð³àëó ìåí³ ïîùàñòèëî
çâåðíóòè íà ñåáå óâàãó Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à íàñò³ëüêè, ùî, êîëè ÿ ïî÷àâ
72

KOBULEJ EMIL EMLÉKÉRE

âèêëàäàòè àíàë³ç ìóçè÷íèõ ôîðì íà îäí³é êàôåäð³ ç íèì, â³í ïðè êîæí³é
íàãîä³ íàãîëîøóâàâ, ùî ç ìåíå áóäå äîáðèé âèêëàäà÷ öüîãî ïðåäìåòó ëèø
òîìó, ùî ÿ çíàþ áàãàòî ìóçèêè: «Âè çìîæåòå, âè çíàºòå áàãàòî ìóçèêè. À
äîáðå ÷èòàòè àíàë³ç ïî÷íåòå ò³ëüêè ï³ñëÿ 5-6 ðîê³â âèêëàäàííÿ».
Âçàãàë³, â³äêîëè ÿ ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà êàôåäð³ òåîð³¿ ìóçèêè ð³äíîãî
³íñòèòóòó, Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ñòàâ ìî¿ì äðóãîì ³ ÿ ïîñò³éíî â³ä÷óâàâ éîãî
îï³êó. Ïîêè ÿ ïðàöþâàâ íàä äèñåðòàö³ºþ, â³í íåîäíîðàçîâî âèñëîâëþâàâñÿ
ùîäî ï³äòðèìêè ìîº¿ ðîáîòè, íàãîëîøóâàâ ¿¿ ïîòð³áí³ñòü, íàâ³òü â³ä÷óâàâñÿ
éîãî ëåãêèé äîê³ð ñîá³, ùî ñâîãî ÷àñó â³í íå çðîáèâ íàóêîâî¿ êàðºðè. Åì³ëü
Äìèòðîâè÷ ðàäî êîíñóëüòóâàâ ìåíå ÿê ìîëîäîãî âèêëàäà÷à, êîëè ÿ ïðèõîäèâ
äî íüîãî ç ÿêèìèñü âëàñíèìè ïèòàííÿìè ùîäî ôîðì îêðåìèõ òâîð³â. Òàêèõ
çóñòð³÷åé â³äáóëîñÿ ê³ëüêà ³ íà íèõ ìè ðîçãëÿäàëè ñêðèïêîâó ñîíàòó Ñ.Ôðàíêà,
«Êàìïàíåëëó» Í.Ïàãàí³í³, Ôîðòåï³àííå òð³î B-dur, ñîíàòó äëÿ àðïåäæ³îíà,
ôîðòåï³àíí³ åêñïðîìòè Ô.Øóáåðòà, ôîðòåï³àíí³ ïðåëþä³¿ À.Ëÿäîâà. Ñõåìè
äåÿêèõ ôîðì Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ìåí³ ìàëþâàâ íà îêðåìèõ êëàïòèêàõ ïàïåðó,
ÿê³ ïîïàäàëè ï³ä ðóêó. Äåÿê³ ñõåìè, íèì íàìàëüîâàí³, ÿ ìàþ é äîñ³ é çáåð³ãàþ
¿õ ÿê ðåë³êâ³þ, àëå áàãàòî, íà æàëü ³ âòðàòèëîñÿ.
Ñï³âïðàöþþ÷è ç Êîáóëåºì íà êàôåäð³, ÿ ïî÷àâ ùå á³ëüøå ï³çíàâàòè
éîãî ëþäñüê³ ðèñè. Îñîáëèâî â³äêëàëèñÿ â ïàìÿò³ äåê³ëüêà «âè¿çäíèõ» (ÿê ìè
¿õ íàçèâàëè) çàñ³äàíü êàôåäðè ó ïîìåøêàíí³ Ãàëèíè Îëåêñàíäð³âíè
Áåðíàöüêî¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ çà ëàñêàâî¿ ³ ãîñòèííî¿ ³í³ö³àòèâè ñàìî¿ ãîñïîäèí³.
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ âì³â áóòè òîâàðèñüêîþ ëþäèíîþ, âì³â áóòè «äóøåþ»
òîâàðèñòâà, âåäó÷è ñåáå çàâæäè äîñòîéíî, àëå ïðè òîìó â³äêðèòî ³
áåçïîñåðåäíüî, ïåðåñèïàþ÷è ñï³ëêóâàííÿ äîòåïàìè ³ æàðòàìè. Òóò æå
ïðîÿâëÿëèñÿ éîãî ðèñà ³íòåë³ãåíòà äîáðî¿ ñòàðî¿ «çàêâàñêè»: íåçâàæàþ÷è íà
ë³òà ³ ñèâèíó, â òîâàðèñòâ³ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ îñîáëèâî ãàëàíòíî ³ øëÿõåòíî
òðèìàâñÿ ó â³äíîøåíí³ äî æ³íîê. Íà îäíîìó ç òàêèõ êàôåäðàëüíèõ çàñ³äàíü
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ çãàäóâàâ ä³ÿ÷³â, ç ÿêèìè éîìó ïîùàñòèëî ñâîãî ÷àñó
ñï³ëêóâàòèñÿ. ß ïðèãàäóþ ÷èìàëî ðîçïîâ³äàâ â³í ïðî ²ëàð³îíà Ãðèíåâåöüêîãî,
Àðñåí³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à Êîòëÿðåâñüêîãî. Îñîáëèâå âðàæåííÿ ñïðàâëÿëè éîãî
ñïîãàäè ïðî Ñòàí³ñëàâà Ëþäêåâè÷à (çíîâó  ÿê øêîäà, ùî Åì³ëü Äìèòðîâè÷
íå çàïèñàâ ¿õ): ÿê Ñ.Ëþäêåâè÷ âãîùàâ éîãî øîêîëàäîì, ÿê ïîäàðóâàâ éîìó
çá³ðíèê ñâî¿õ ñòàòåé 1973 ðîêó âèäàííÿ ³ç àâòîãðàôîì ³ íàâ³òü ïðî òàêó äð³áíó,
àëå ïðîìîâèñòó äåòàëü ÿê ïîñì³øêà Ñòàí³ñëàâà Ïèëèïîâè÷à.
×àñòî âèñòóïàâ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè â îáãîâîðåííÿõ ð³çíèõ
íàóêîâèõ ïðàöü ³ ïðîáëåì  íà ïîïåðåäí³õ çàõèñòàõ äèïëîìíèõ ðîá³ò ñòóäåíò³â,
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òàêîæ ïðèãàäóþ éîãî âèñòóï íà êàôåäðàëüíîìó îáãîâîðåíí³ ùîéíî íàïèñàíîãî
ï³äðó÷íèêà ïî àíàë³çó ìóçè÷íèõ ôîðì ß.ßêóáÿêà. Ãîâîðèâ âèâàæåíî, ð³äêî
âäàþ÷èñü äî íîòóâàííÿ ñâî¿õ äóìîê, çàâæäè ïî ñóò³, ç òàêòîì ³ äîáðîçè÷ëèâî äî
àâòîðà ðîáîòè, íå âèâèùóþ÷è ñâî¿õ çíàíü â ò³é ÷è ³íø³é ïðîáëåì³. Ï³çí³øå, äåñü
â õîä³ ðîçìîâè íà íàóêîâ³ ³ ïåäàãîã³÷í³ òåìè Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ñêàçàâ ìåí³: «Òðåáà
ëþáèòè ïðåäìåò, à íå ñåáå â ïðåäìåò³». Òîé àôîðèçì ìîæíà á ïîñòàâèòè
åï³ãðàôîì âñ³º¿ éîãî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàêà éîãî ïîçèö³ÿ ìàáóòü ³ ïðèâàáëþâàëà äî íüîãî ìîëîäü. Ñàì Åì³ëü
Äìèòðîâè÷ çàâæäè ç ö³êàâ³ñòþ ñòàâèâñÿ äî òâîð÷èõ ïîøóê³â ñòóäåíò³â. Öå ÿ ñàì
ïåðåêîíàâñÿ íåîäíîðàçîâî. Êîëè ÿ ç³ ñâî¿ì êîëåãîþ Ñåðã³ºì Õîì³öüêèì
ï³äãîòóâàëè ³ âèíåñëè íà ñöåíó ìàëîãî çàëó âå÷³ð ôîðòåï³àííèõ êîíöåðò³â
Â.À.Ìîöàðòà, òî ç³ âñ³õ çàïðîøåíèõ íàìè âèêëàäà÷³â-òåîðåòèê³â íà êîíöåðò
ïðèéøîâ ëèøå Åì³ëü Äìèòðîâè÷, ùî áóëî íàì äóæå ïðèºìíî ³ ïî÷åñíî.
Ïðèõîäèâ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ³ íà êîíöåðòè ç òâîð³â ñòóäåíò³â-êîìïîçèòîð³â, ùèðî
ä³ëèâñÿ ç íèìè âðàæåííÿìè, âèñëîâëþâàâ ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ ³ çàóâàæåííÿ.
Äåñü ï³ñëÿ 3-4 ðîê³â ìîº¿ ðîáîòè â êîíñåðâàòîð³¿, çäàºòüñÿ íåçàäîâãî äî
ìîãî çàõèñòó êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿, îäíîãî äíÿ çóñòð³âøèñü ç Åì³ëåì
Äìèòðîâè÷åì íà êîðèäîð³ ï³ä÷àñ ïåðåðâè, ÿ ìàâ ç íèì íåñïîä³âàíó äëÿ ñåáå
ðîçìîâó. Â ðîçìîâ³ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ñêàçàâ: «Âè çíàºòå, ÿ â³ääàì âàì ñâîþ
ãðóïó òåîðåòèê³â». Äëÿ ìåíå öå áóëî âåëèêîþ íåñïîä³âàíêîþ, òèì á³ëüøå,
ùî ãîâîðèëà öå ìåí³  «çåëåíîìó âèêëàäà÷åâ³»  ëþäèíà, ÿê ïðîïðàöþâàëà
íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â ³ ïåðåä ÿêîþ ÿ ùå íå âèÿâèâ ñåáå â ò³é ì³ð³, àáè ìåí³ òàê
äîâ³ðÿòè. ß â³äðàçó ïî÷àâ éîãî çàïåâíÿòè, ùî â³í ùå ïîïðàöþº, òà é ìåí³ ùå
äîñâ³äó ïåäàãîã³÷íîãî áðàêóº äëÿ ðîáîòè ç òåîðåòèêàìè. Ç³ ñâîãî áîêó Åì³ëü
Äìèòðîâè÷ ãîâîðèâ ìåí³, ùî â³í óæå â ë³òàõ, â³í íå ìàº ñèëè òà é â³÷íî æèòè
íå áóäå ³ óñâ³äîìëþº, ùî äîñâ³ä êîìóñü òðåáà ïåðåäàòè. Ðîçìîâà íà ò³ì é
ñê³í÷èëàñÿ, à ïîò³ì õî÷ ³ ïåð³îäè÷íî ïîâòîðþâàëàñÿ, àëå ÿ íàâ³òü äóìàòè íå
ñì³â, ùî êîëè-íåáóäü ïðàöþâàòèìó íà ì³ñö³ Êîáóëåÿ: àâòîðèòåò òî¿ ëþäèíè
áóâ äëÿ ìåíå íàñò³ëüêè âåëèêèé, ùî ÿ ââàæàâ ñåáå íåã³äíèì é ñîòî¿ ÷àñòèíè
òîãî.
Ìåí³, ÿê ìîëîäîìó âèêëàäà÷åâ³, êîðò³ëî, àáè Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïîä³ëèâñÿ
êîíêðåòíèì ïåäàãîã³÷íèì äîñâ³äîì, íàïðàöþâàííÿìè  ÿê âåñü öåé áàãàæ âêëàñòè
³ ïðèñòîñóâàòè äî ÷èòàííÿ òîãî ïðåäìåòó, ùî ñàìå ³ ÿê âèáèðàòè ç òîãî áàãàæó. Áî
íàáóòèé ï³ä÷àñ íàâ÷àííÿ áàãàæ îïðàöüîâàíîãî ìàòåð³àëó áóâ çíà÷íèé, àëå êîëè ÿ
â ïåðø³ ðîêè ðîáîòè ìàâ íàä³þ ùîñü êîðèñòàòè ç íüîãî  ïåðåêîíàâñÿ, ùî ÿ ñåáå
«ïîõîâàâ» ï³ä òèìè òâîðàìè, çãð³áàâ áåç íàëåæíî¿ óâàãè äî ñèñòåìàòèêè (òàê
ïîòð³áíî¿ â ïåäàãîã³÷í³é ðîáîò³) âñå ïðîàíàë³çîâàíå. Ïåðåäà÷ó òîãî äîñâ³äó ÿ óÿâëÿâ
ñîá³ òîä³ òàê, ùî äóæå õîò³â, àáè Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïîñëóõàâ ê³ëüêà ìî¿õ çàíÿòü,
ï³ñëÿ ÷îãî äåòàëüíî âèïîâ³â âñå, ùî áóëî íå òàê. À âæå ç òèõ çàóâàæåíü ìîæíà â
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ðîçìîâ³ áóëî á âèÿñíèòè é ³íø³ íþàíñè. Àëå òàê íå ñêëàëîñÿ: íàñê³ëüêè
³ñêðîìåòíèì, áëèñêó÷èì ³ íåñïîä³âàíèì ó âèñëîâ³ ÷óäåñíèõ, áåçö³ííèõ äóìîê áóâ
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ íà çàíÿòòÿõ (ÿê ÿ ùå ïðèãàäóþ), ÷è â òîâàðèñüê³é äèñêóñ³¿,
ñïîíóêàòè, ðîçãîâîðèòè éîãî ìåí³ ñàìîìó í³ÿê íå âäàâàëîñÿ. Ëèøå îäíîãî ðàçó
â³í çàïðîñèâ ìåíå äî ñåáå íà ëåêö³þ â òåîðåòèê³â ïî àíàë³çó, äå îáãîâîðþâàâñÿ
îäèí ç ðîçä³ë³â ï³äðó÷íèêà Â.Çàäåðàöüêîãî ïî àíàë³çó ìóçè÷íèõ ôîðì. Ï³çí³øå ÿ
çðîáèâ ñïðîáó çàïðîñèòè Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à íà ëåêö³þ äî ñåáå, ç íàä³ºþ, ùî â³í
âèñëîâèòü ÿê³ñü ñóòòºâ³ çàóâàæåííÿ ³ öå áóäå ïîøòîâõîì äî äàëüøî¿ ñï³âïðàö³.
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ îäíîãî ðàçó òàêè ïðèéøîâ íà ìîº çàíÿòòÿ ç³ ñòðóííèêàìè, àëå
íà÷å íàâìèñíå, íå ïîÿâèëàñÿ â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â ãðóïà íà çàíÿòòÿ, ñàìå
çàíÿòòÿ äåùî ñêîìêàëîñÿ, ä³àëîãó íå âèéøëî ³ ñïðàâà îáìåæèëàñÿ ê³ëüêîìà
íåñóòòºâèìè çàóâàæåííÿìè. Íà öüîìó ïðàêòèêà ïåðåäà÷³ äîñâ³äó ³ óðâàëàñÿ.
Ì³ñ³ÿ ïåðåéíÿòè âèêëàäàöüêó åñòàôåòó â³ä Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à âèïàëà
ìåí³ çîâñ³ì íåî÷³êóâàííî. Ïî÷àâøè ³ç çèìîâî¿ ñåñ³¿ 2003/2004 ðîê³â, Åì³ëü
Äìèòðîâè÷ íàñò³ëüêè îñëàá, ùî âæå íå ì³ã ïðèõîäèòè äî àêàäåì³¿ ³ ïðîâàäèòè
çàíÿòòÿ. ßêîãîñü-òî âå÷îðà â³í ñàì îñîáèñòî ìåí³ ïîòåëåôîíóâàâ ³ ìàéæå
ïðîøåïîò³â ç âåëèêîþ â³ääèøêîþ ïðîõàííÿ ïîïðàöþâàòè ç éîãî ãðóïîþ. Öå
áóëî äóæå ïî÷åñíî, àëå âîäíî÷àñ çâîðóøëèâî ³ ñòðàøíî. Ó ìåíå òîä³ ³ áåç
òîãî áóëà äóæå íàñè÷åíà ñåñ³ÿ, ÿ ëåäâè ç³ ñâî¿ì íàâàíòàæåííÿì äàâàâ ñîá³
ðàäó, àëå òðåáà áóëî âèêîíóâàòè ëþäñüêèé îáîâÿçîê. ß â³ä÷óâ íàñê³ëüêè
íåãîòîâèé ùå ïðàöþâàòè ç òåîðåòèêàìè. ß ïðèõîäèâ äî íüîãî ³ç êîíêðåòíèìè
ïèòàííÿìè, ÿê³ òðåáà áóëî çÿñîâóâàòè ìåí³ íà íàéáëèæ÷îìó çàíÿòò³. Õî÷ ÿê
ÿ ëþáèâ ³ õîò³â ñï³ëêóâàòèñÿ ç Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì ò³ â³äâ³äèíè ìåíå
ïðèãí³÷óâàëè. Âèäíî áóëî, ùî â³í áóâ ðàäèé â³äâ³äèíàì, áî áóâ çîâñ³ì
³çîëüîâàíèé â³ä ñâ³òó ³ íå ì³ã í³êóäè âèéòè ç äîìó, íå ìàâ ç êèì ïîãîâîðèòè. ß
áà÷èâ âæå çîâñ³ì ³íøó ëþäèíó. Åì³ëü Äìèòðîâè÷ äóæå ñõóä òà é ùå, íà øêîäó
ñîá³, êóðèâ íå ìåíøå, í³æ êîëè áóâ çäîðîâèì. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ó
ñèìïàòè÷íîìó ïîìåøêàíí³ çîâñ³ì íå áóëî õîëîäíî, â³í áóâ ïîñò³éíî
çàêóòàíèé ó òåïëèé îäÿã ³ ìåðç. Ãîâîðèâ â³í õðèïëèì øåïîòîì òà é ãîâîðèòè
äîâãî íå ì³ã, çàáóâàâñÿ, íåðâóâàâñÿ ç íàéìåíøî¿ äð³áíèö³, áàãàòîðàçîâî
ïîâòîðþâàâ îäíå ³ òå ñàìå. Â³äáóâøè 2-3 òàê³ çóñòð³÷³ ÿ ïåðåñòàâ â³äâ³äóâàòè
Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à: ÿ çíàâ äî ÷îãî âîíî éäå, ùî ðàíî ÷è ï³çíî âîíî öèì
ñê³í÷èòüñÿ, óñâ³äîìëþâàâ, ùî ïîìîãòè í³÷èì íå ìîæó, òà ìåí³ áóëî áîëÿ÷å é
ïñèõîëîã³÷íî äèñêîìôîðòíî áóòè ñâ³äêîì ïîâ³ëüíîãî âìèðàííÿ áëèçüêî¿ ìåí³
ëþäèíè... Õî÷ âñ³ íå âòðà÷àëè â³ðè, ùî Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïîâåðíåòüñÿ äî
ðîáîòè, âñå æ âñþ ë³òíþ çàî÷íó ñåñ³þ äîâåëîñÿ ìåí³ ïðàöþâàòè ç éîãî ãðóïîþ.
21 âåðåñíÿ 2004 ðîêó â àêàäåì³¿ â³äáóâàëàñÿ ùîð³÷íà àñï³ðàíòñüêà
êîíôåðåíö³ÿ, íà ÿê³é ÿ âèñòóïàâ ç äîïîâ³ääþ. ßêðàç ï³ñëÿ ìîº¿ äîïîâ³ä³ â àóäèòîð³þ,
äå â³äáóâàëàñÿ êîíôåðåíö³ÿ, ââ³éøîâ Þð³é Ïåòðîâè÷ Áóëêà ³ ùîñü ïîâ³äîìèâ
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ãîëîâóþ÷³é íà êîíôåðåíö³¿ Ëþáîâ³ Îëåêñàíäð³âí³ Êèÿíîâñüê³é. Ï³ñëÿ äîïîâ³ä³
ç³áðàíèì áóëî îãîëîøåíî, ùî ïîìåð Êîáóëåé ³ ïðèñóòí³ â³äðàçó ñòîÿ÷è
âøàíóâàëè ïàìÿòü ïîìåðëîãî õâèëèíîþ òèø³. Â³äðàçó â³ä÷óëîñÿ, ùî ï³ñëÿ öüîãî
ïîâ³äîìëåííÿ ³íòåðåñ äî ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ äàë³ â³äïàâ ó âñ³õ, ³ âñ³ ïðî ñåáå
çãàäóâàëè ÿêèì ïàìÿòàëè Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à. Â³äðàçó áóëî íàëàãîäæåíî
òåëåôîííèé çâÿçîê ç ðîäèíîþ Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à, ìåíå ³ç Ñåâåðèíîì Òèõèì
áóëî äåëåãîâàíî â³ä êàôåäðè òåîð³¿ ìóçèêè íà êóï³âëþ â³íêà íà ïîõîðîí.
Â³äñï³âóâàëè ïîê³éíîãî â êàïëèö³ á³ëÿ Ëè÷àê³âñüêîãî öâèíòàðÿ, â ò³é æå
êàïëèö³, äå ïåðåä äâîìà ðîêàìè â³äïðàâëÿëè â îñòàííþ ïóòü ßðåìó ßêóáÿêà.
Áóëà ëàã³äíà, ñîíÿ÷íà îñ³ííÿ äíèíà. Ïðèéøîâøè çðàíêó äî êàïëèö³ ç â³íêîì,
ÿ ïîáà÷èâ ðîäè÷³â ïîê³éíîãî ³ ï³ä³éøîâ âèñëîâèòè ¿ì ñâîº ñï³â÷óòòÿ. Äðóæèíà
Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, ïàí³ Åë³øêà, îáíÿâøè ìåíå ³ ïëà÷ó÷è ñêàçàëà ìåí³ íà
âóõî: «Âè ìóñèòå áóòè íàñòóïíèêîì Êîáóëåÿ. Òðèìàéòå ì³öíî éîãî ìàðêó».
Â³äòîä³ ÿ ïîñò³éíî ïðèãàäóþ ñîá³ òó ðîçìîâó ç Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì.
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Ìîð³êà Åðôàí
ÍÀØ ÊËÀÑÍÈÉ ÊÓÐÀÒÎÐ
Òðîõè á³ëüøå, ÿê ð³ê òîìó ñìóòíó çâ³ñòêó ïåðåäàëè ç³ Ëüâîâà  ïîìåð
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé. Áàãàòî áóëî äóìîê, ñïîìèí³â... Â³äðàçó ïåðåä
ìî¿ìè î÷èìà ïîÿâèëèñü óæãîðîäñüê³ ðîêè, àäæå íàø³ ñ³ì¿ ïîâÿçóâàëà äàâíÿ
é ãëèáîêà äðóæáà. Äðóæáà íå çãàñëà ³ òîä³, êîëè Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ñòàâ
âèêëàäà÷åì ó Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿.
Ç 1975 ïî 1980 ð³ê ÿ íàâ÷àëàñü â êîíñåðâàòîð³¿ ³ çíîâó çóñòð³ëà Ì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à. Â³í áóâ íå ëèøå îäíèì ç íàøèõ âèêëàäà÷³â, àëå é êëàñíèì
êóðàòîðîì, ç íèì áóäü-ÿêå ïèòàííÿ, áóäü-ÿêó ïðîáëåìó ìîæíà áóëî
îáãîâîðèòè, âèð³øèòè. Çàâæäè ìàâ äîáðå ñëîâî äî ñòóäåíò³â, äî êîëåã. Éîãî
ñïåöèô³÷íèé ãóìîð ïîì³ã áàãàòüîì ç íàñ. Íà óðîêàõ ìè îòðèìàëè íå ëèøå
çíàííÿ ç ôàõó, àëå é ïîðàäè, ÿê³ ³ çàðàç àêòóàëüí³ ³ çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ëåãøå
âèð³øóºìî æèòòºâ³ ïðîáëåìè.
Öèìè ðÿäêàìè áàæàþ ïîäÿêóâàòè çà âñå äîáðå ³ ïðåêðàñíå, ùî ä³ñòàëà
â³ä Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à òà éîãî ñ³ì¿. ß áóëà «ïÿòèì ÷ëåíîì» ñ³ì¿. Öå îñîáëèâî
â³ä÷óâàëîñü ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè íà âèïóñêíîìó êóðñ³. Öåé ïëþñ
äîïîìàãàº â æèòò³, â ðîáîò³ ³ ïî ñüîãîäí³. Âåëèêå ñïàñèá³ çà âñå! Â ìîºìó
ñåðö³ íàçàâæäè áóäå çàéìàòè îñîáëèâå ì³ñöå Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ç³ ñâîºþ
ëþäÿí³ñòþ, òîëåðàíòí³ñòþ, äîáðîòîþ. Â³÷íàÿ ïàìÿòü éîìó.
Ç ïîâàãîþ êîëèøíÿ ñòóäåíòêà.
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Íàòàë³ÿ Ïàñòóõàíîâà
«

×ÓÞ ÉÎÃÎ ÄÎÁÐÎÄÓØÍÈÉ ÃÎËÎÑ»

²ìÿ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ ïîâÿçàíå äëÿ ìåíå ç ðîêàìè ìîëîäîñò³,
êîëè çàçâè÷àé â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ïîãëÿä³â ³ çä³éñíþºòüñÿ ñò³ëüêè
ïðîôåñ³éíèõ â³äêðèòò³â. Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ÿ áóëà ñòóäåíòêîþ Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à â êëàñ³ òåîð³¿ ìóçèêè. Ö³ ñïîãàäè ïðèñâÿ÷åí³ Êîáóëåþ-ïåäàãîãó.
Ùå áóäó÷è ó÷åíèöåþ Õìåëüíèöüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, ÿ áàãàòî
÷óëà ïðî Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ÿê ïðî ñåðéîçíîãî ìóçèêîçíàâöÿ ³ òàëàíîâèòîãî
ïåäàãîãà. Ïåðø³ çàíÿòòÿ áóëè, íàïåâíî, ñêîð³øå ðîç÷àðóâàííÿì: æîäíî¿
çîâí³øíüî¿ ³ìïîçàíòíîñò³, ñïîê³éíèé ä³ëîâèé òîí.
Äàëåêî íå â³äðàçó ì³é ïåäàãîã ó ìåíå ïîâ³ðèâ, ÿ æ â³ä÷óëà áëàãîòâîðí³ñòü
ñï³ëêóâàííÿ ç íèì äóæå øâèäêî. Çîâí³ ñïîê³éíèé òà ñòðèìàíèé, Åì³ë³é
Äìèòðîâè÷ âîëîä³â âåëèêèì òåìïåðàìåíòîì. Éîãî ö³êàâèëè óñ³ äåòàë³ ìîãî
ñòóäåíòñüêîãî ïîáóòó, ìî¿ ë³òåðàòóðí³, òåàòðàëüí³ çàõîïëåííÿ, ìî¿ äóìêè
ñòîñîâíî òîãî ÷è ³íøîãî ñïåêòàêëþ, êîíöåðòó, âèêîíàâöÿ ÷è ìóçèêîçíàâöÿ.
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ áóâ íà äèâî ñêðîìíîþ, äåë³êàòíîþ ëþäèíîþ ³ ñâî¿õ
îö³íîê íå íàâÿçóâàâ.
Ç³ ìíîþ â³í ñïî÷àòêó áóâ äóæå îáåðåæíèì, íàïåâíî, øóêàâ â³ðíèé òîí,
 ÿ æ äóæå øâèäêî â³ä÷óëà ñåáå â³ëüí³øîþ, æâàâ³øîþ ³ ïðàöþâàòè ìåí³ ñòàëî
ëåãøå. Êîëè êîíòàêò âñòàíîâèâñÿ ïîâí³ñòþ, âèÿâèëîñü, ùî ïðè âñ³é
ïåäàãîã³÷í³é ãíó÷êîñò³ â Å.Ä. Êîáóëåÿ áóëè äóæå òâåðä³ êðèòåð³¿ îö³íîê, ÿê³ â³í
íàìàãàâñÿ ïðèùåïèòè ³ ñâî¿ì ó÷íÿì. Ïåðø çà âñå, â³í íàïîëÿãàâ íà òîìó,
ùîá ìè ñëóõàëè ÿêîìîãà á³ëüøå ìóçèêè, îñîáëèâî íîâî¿ ³ ñó÷àñíî¿.
Äëÿ ìåíå òàê³ âèìîãè Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à áóëè îñîáëèâî âàæëèâèìè,
òîìó ùî â òîé ÷àñ ìî¿ âóõà áóëè çîâñ³ì çàêðèò³ äî âñüîãî òîãî, ùî çàðàç
ñïðèéìàºòüñÿ ÿê êëàñèêà. Â³í âëàøòîâóâàâ ïðîñëóõîâóâàííÿ ìóçèêè, ÿêó ìè
ñàì³ ïîâèíí³ áóëè ãðàòè ÷è âèêîíóâàòè.
Â êëàñ³ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à áóëè äóæå ð³çí³ çà ñïðÿìîâàí³ñòþ é
óñòðåìë³ííÿìè ñòóäåíòè, ³ â³í çàâæäè ðîçóì³â, ùî ïîòð³áíî êîæíîìó ç íèõ.
Ìåíå â³í ñïîíóêàâ çàéìàòèñü àíàë³çîì ïðîãðàìíèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â,
âîêàëüíèõ òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ. Öå áóëî õîðîøèì çàñîáîì äëÿ ìîãî
îñòàòî÷íîãî çâ³ëüíåííÿ â³ä âíóòð³øíüî¿ ñêóòîñò³. Ïîñòóïîâî ÿ ñòàëà
ïðàöþâàòè øâèäøå ³ ëåãøå. Êîëè ÿ ïðèíîñèëà â êëàñ ÿêóñü ÷àñòèíó ö³ë³ñíîãî
àíàë³çó òâîðó, îñîáëèâî íà ïî÷àòêó ðîáîòè,  Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ äóæå
íàïîëåãëèâî äîïèòóâàâñÿ, ùî áóäå äàë³, â ÿêîìó äóñ³ òà õàðàêòåð³ ³ íà ÿêîìó
ìàòåð³àë³ áóäå ðîçâèíåíà òà ÷è ³íøà äóìêà.
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«Âè âæå ðîçâèâàºòå ìóçè÷íó äóìêó, à ùå àáñîëþòíî í³÷îãî íå ñêàçàëè
íà ïî÷àòêó!!!»,  ÿê çàðàç ÷óþ îäíå ³ç çâè÷íèõ çàóâàæåíü Ì.Ä. Êîáóëåÿ.
ß äóæå çâèêëà äî öüîãî ïåäàãîãà ³ ëþáèëà éîãî íå ò³ëüêè çà òå, ùî â³í áóâ
äîáðèì äî ìåíå. Â³í ïðèñòðàñíî áàæàâ, ùîá ÿ ñòàëà ñïðàâæí³ì ìóçèêîçíàâöåì
÷è ïåäàãîãîì-òåîðåòèêîì, ³ ãëèáîêî îáðàæàâñÿ, êîëè ÿ ³íîä³ «ïðîãóëþâàëà»
çàíÿòòÿ. Öèì ñëîâîì ïîçíà÷àëàñÿ áóäü-ÿêà ë³íü, óñ³ëÿêå «ï³âñèëè».
Ôåíîìåíàëüíà ïàìÿòü Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à áóëà «ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ» ó
ñòóäåíò³â. Àëå ìàëî õòî çàäóìóâàâñÿ íàä äæåðåëàìè éîãî óñ³ìà âèçíàíî¿
åðóäèö³¿ òà òàëàíòó.
Â³í ä³éñíî äóæå áàãàòî çíàâ. Àëå çíàâ, ó ïåðøó ÷åðãó, ìàáóòü, ÷åðåç òå, ùî
óñå öå çíàííÿ ãàðÿ÷å, ñàìîâ³ääàíî ëþáèâ ³ íå ì³ã áåç öüîãî æèòè, ÿê áåç ïîâ³òðÿ...
Â³í íå áóâ ïîêàçíèì, ìàðíîñëàâíèì ìóçèêàíòîì, íå ³ñíóâàëî í³ÿêî¿
«êîñìåòèêè» äëÿ çàâîþâàííÿ âåëèêîãî óñï³õó. Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ áóâ ³ñòèííèì
ñëóæèòåëåì ìèñòåöòâà. Îäíà ëèø éîãî ïðèñóòí³ñòü âæå âèçíà÷àëà ñåðéîçí³ñòü,
êâàë³ô³êîâàí³ñòü ðîáîòè.
ß ÷àñòî áóâàëà âäîìà ó ñâîãî Â÷èòåëÿ. Éîãî ê³ìíàòà íàãàäóâàëà ìåí³
äîìàøíþ ô³ëàðìîí³þ. Òóò çîñåðåäæåíî âåëèêå ç³áðàííÿ ìóçèêîçíàâ÷î¿
ë³òåðàòóðè, ìóçè÷íèõ òâîð³â, ãðàìïëàò³âîê ³... ïðåêðàñíèé ðîÿëü...
ßê áàãàòî â³í çíàâ. ßê ÷àñòî äèñêóòóâàâ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ç ïèòàíü
ô³ëîñîô³¿, åêîíîì³êè, ë³òåðàòóðè òà ìèñòåöòâà. Òåïåð ÿ äóæå øêîäóþ, ùî íå
çàïèñóâàëà çì³ñò íàøèõ òîä³øí³õ áåñ³ä. Ñê³ëüêè íàéäð³áí³øèõ, íàéòîíøèõ
äåòàëåé ìóçè÷íîãî æèòòÿ çáåð³ãàëîñü â ïàìÿò³ ö³º¿ äèâîâèæíî¿ Ëþäèíè, ìîãî
Â÷èòåëÿ...
² ùå: Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ í³êîëè íå ðîçïîâ³äàâ ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâÿ, áî
çíàâ, ðîçóì³â, ùî ñêàðæèòèñü  îçíà÷àº âòÿãóâàòè ³íøó ëþäèíó â êîëî ñâî¿õ õâîðîá,
ïðîáëåì, òèì ñàìèì ïîñÿãàþ÷è íà ÷èéñü ÷àñ ³ íàñòð³é. À éîãî äåë³êàòí³ñòü,
ñêðîìí³ñòü, ïðàãíåííÿ æèòè, í³êîãî íå òóðáóþ÷è, íå äîïóñêàëè öüîãî.
² íàðåøò³, íàéá³ëüø áîëþ÷å  ïðî éîãî îñòàííº âèïðîáóâàííÿ õâîðîáîþ...
Íå õî÷åòüñÿ äóìàòè ïðî òå, ùî òîä³ áóëî ó íüîãî íà äóø³... Íåõàé öå çàëèøèòüñÿ
çà ìåæåþ éîãî æèòòÿ òà ìî¿õ ñïîãàä³â ïðî öþ ïðåêðàñíó ëþäèíó.
Â ò³ ÷àñè, ñïîâíåí³ ô³çè÷íèõ ñòðàæäàíü, â³í âñå îäíî â³ðèâ ó âèñîêå
ïðèçíà÷åííÿ, â äîáðîòó ñåðöÿ êîæíîãî ç íàñ...
Äëÿ ìåíå Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ íå ò³ëüêè
òàëàíîâèòèì ìóçèêîçíàâöåì, ïåäàãîãîì, àëå ³ Â÷èòåëåì æèòòÿ.
Á³ëüøå äâàäöÿòè ðîê³â ìèíóëî ç òîãî ÷àñó, ÿê ÿ íàâ÷àëàñü ó éîãî êëàñ³. À
ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öå â³äáóâàëîñü ò³ëüêè â÷îðà, ³ ÿ, ÿê çàðàç, áà÷ó ïåðåä ñîáîþ
éîãî äîáð³, æèâ³, ç ³ñêðèíêîþ î÷³, ïðîäîâãóâàòå îáëè÷÷ÿ, ãàðíå ñèâå âîëîññÿ,
÷óþ éîãî äîáðîäóøíèé ãîëîñ...
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Àäð³àí Êîð÷èíñüêèé
ÊÎÆÍÅ ÇÀÍßÒÒß, ßÊ ÑÂßÒÎ
²íêîëè âèïàäîê â æèòò³ ëþäèíè ìîæå íàêëàñòè â³äáèòîê íà âñå æèòòÿ. ß
äÿêóþ Áîãîâ³ çà òå, ùî â 7 ðîê³â, áóäó÷è ó÷íåì äðóãîãî êëàñó Ëüâ³âñüêî¿
ìóçè÷íî¿ øêîëè ³ì. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, çàâäÿêè çá³ãó îáñòàâèí ÿ çóñòð³â ó
1976 ðîö³ Å.Ä. Êîáóëåÿ. ß áóâ çàõîïëåíèé éîãî íàäçâè÷àéíèì òàëàíòîì ³
ùåäð³ñòþ éîãî äóø³  ³ ñàìå ç òîãî ÷àñó ïî÷àâ çàéìàòèñÿ êîìïîçèö³ºþ. Ç
âåëèêîþ ðàä³ñòþ âáèðàâ ó ñåáå Éîãî âêàç³âêè, ðîáèâ ïåðø³ êðîêè â îñâîþâàíí³
ìóçè÷íèõ ôîðì.
Îäíàê, êîëè Åì³ë³þ Äìèòðîâè÷ó äîâåëîñü ïîâåðíóòèñü â Óæãîðîä ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü ïîìåøêàííÿ, ÿ ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â â³ä÷óâàâ äóøåâíó ïîðîæíå÷ó.
²íø³ ïåäàãîãè íå çìîãëè çíàéòè ï³äõ³ä äî ìåíå ³ ìî¿ çàíÿòòÿ êîìïîçèö³ºþ
ïðèïèíèëèñü. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à äî Ëüâîâà íàø³ çàíÿòòÿ
ïîíîâèëèñü. Ìåí³ çíîâó ñòàëî äóæå ö³êàâî çàéìàòèñÿ êîìïîçèö³ºþ  êîæíå
çàíÿòòÿ áóëî äëÿ ìåíå ñâÿòîì ³ ÿ ÷åêàâ ¿õ ç íåòåðï³ííÿì.
Óðîêè â íàñ â³äáóâàëèñü äîñèòü îðèã³íàëüíî: íà êîæíó ôðàçó ç
ïðèíåñåíèõ ìíîþ ðîá³ò Åì³ëü Äìèòðîâè÷ äàâàâ ñâî¿ êîìåíòàð³ ³ òóò æå
³ëþñòðóâàâ ¿õ ïðèêëàäàìè ç³ ñâ³òîâî¿ êëàñèêè. Ïîòð³áíî ñêàçàòè, ùî ìàþ÷è
ôåíîìåíàëüíó ìóçè÷íó ³ àñîö³àòèâíó ïàìÿòü, Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ï³äáèðàâ
íàäçâè÷àéíî ö³êàâ³ ïðèêëàäè  ³ óñå öå çâîäèëîñÿ äî îäíîãî  ÿêíàéòî÷í³øå
³ëþñòðóâàòè ñâîþ äóìêó.
Âæå áóäó÷è ó÷íåì Öåíòðàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè â Ìîñêâ³, ìåí³
ïîùàñòèëî æèòè ç Åì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì â îäíîìó ïîìåøêàíí³, ÿêèé òîä³
ÿêðàç çíàõîäèâñÿ ó â³äðÿäæåíí³ â öüîìó ì³ñò³. Ïðîòÿãîì òîãî ÷àñó ÿ ìàâ
ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñü ç Éîãî ëþäñüêèìè ÿêîñòÿìè: ïðåêðàñíèì
â³ä÷óòòÿì ãóìîðó, îðèã³íàëüíèìè ïîãëÿäàìè íà æèòòÿ ³ íàäçâè÷àéíî ãëèáîêèì
ðîçóì³ííÿì ñóò³ ìóçèêè. Íàø³ ïîäàëüø³ çóñòð³÷³ ñòàëè íåðåãóëÿðíèìè, àëå
çàâæäè íåçàáóòí³ìè ³ íàäçâè÷àéíî ïë³äíèìè. Â ìîºìó æèòò³ íå áóëî á³ëüøå
òàêîãî ïåäàãîãà, ÿê Åì³ëü Äìèòðîâè÷.
Éîãî ëèñòè ÿ áåðåæó, ÿê íàéäîðîæ÷ó ðåë³êâ³þ; ³ ïðè êîæí³é çãàäö³, ùî
Éîãî âæå íåìàº ç íàìè, ñëüîçè ñïîíòàííî íàâåðòàþòüñÿ íà î÷³. Íà ùàñòÿ,
ïðîäîâæåííÿ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à  â Éîãî ìóçèö³, â Éîãî ó÷íÿõ.
Ïàìÿò³ Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ÿ ïðèñâÿòèâ ñòðóííèé êâàðòåò «Ñâ³òëî äàëåêî¿
ç³ðêè».
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Î ìóçèêî, ìîâà íåáåñ ïðåêðàñíà!
ß íàñîëîäæóþñü òâî¿ìè ãàðìîí³ÿìè,
ß â³ä÷óâàþ òåáå, ÿ ðîçóì³þ òåáå,
ß ìîæó â³äòâîðèòè òåáå íà ôîðòåï³àíî,
ß ìîæó íàâ÷èòè öüîìó ñâî¿õ ó÷í³â.
² âñ³ì öèì ñêàðáîì, ÿêèì ÿ âîëîä³þ,
Òèì, ùî ÿ îáðàëà â æèòò³ ìóçè÷íó ñòåæêó,
ß çîáîâÿçàíà Âàì ³ «Ýëëîíüêå».
Âàøîìó òàëàíòó, Âàøîìó òåðï³ííþ,
Âàø³é ëþáîâ³, Âàø³é ïåäàãîã³÷í³é ìàéñòåðíîñò³,
Âàøîìó íàòõíåííþ, Âàì, ì³é ëþáèìèé â÷èòåëþ Åì³ë³þ Äìèòðîâè÷.
Ìî¿ çãàäêè ïðî âàñ çàâæäè ç âåëèêîþ âäÿ÷í³ñòþ ³ ëþáîâþ.
ªâãåí³ÿ Ï³öóð
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Àíäð³é Ñëàâè÷ òà Îðåñò ßðêà
ÌÈ ÒÂÎ¯ «Ä²ÒÈ»
Íàøå ñï³ëêóâàííÿ ç Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì Êîáóëººì òðèâàëî â³ä 1978
ðîêó ³ äî îñòàíí³õ äí³â éîãî æèòòÿ. Äëÿ íàñ â³í çàëèøèâñÿ ÷óéíèì, óâàæíèì,
âèìîãëèâèì, ïî-áàòüê³âñüêè ùèðèì, äîòåïíèì. Çàâæäè óñì³õíåíèé, ïðèâ³òíèé
â³í áóâ ïðåêðàñíèì ïåäàãîãîì-ïðîôåñ³îíàëîì, ã³äíèì íàñë³äóâàííÿ. Â³ä
ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ç íèì çàêàðáóâàëîñÿ â ïàìÿò³ âèñîêà åðóäîâàí³ñòü,
ôåíîìåíàëüíà ïàìÿòü ÿê ï³àí³ñòà, òàê ³ ìóçèêîçíàâöÿ. Éîãî òåîðåòè÷í³
âèñíîâêè áóëè ³ëþñòðîâàí³ ìóçè÷íèìè ïðèêëàäàìè ç òâîð³â êîìïîçèòîð³â
ð³çíèõ åïîõ òà ñòèë³â ó âëàñíîìó âèêîíàíí³. Ïðîñòîþ ³ äîñòóïíîþ äëÿ ìîëîäèõ
ëþäåé ìîâîþ, Åì³ë Äìèòðîâè÷ çàõîïëþâàâ íàñ ôàõîâîþ ìàéñòåðí³ñòþ,
ïåäàãîã³÷íèì òàêòîì ³ ùèð³ñòþ âèñëîâëþâàíü. Öå, çðåøòîþ, ñòàëî îñíîâíèìè
ðèñàìè íàøî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Í³êîëè íå çàáóäó, çãàäóº Î.ßðêà, ìîº çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ òà íàïèñàííÿ
äèïëîìíî¿ ðîáîòè. Ìåí³, òîä³ ìîëîäîìó òàòîâ³, äîâåëîñÿ ïðèâåçòè ñ³ìþ,
ìàëåíüêîãî ñèíà òà äðóæèíó, òà ðîçì³ñòèòè ¿õ ó ïîìåøêàíí³ äîðîãîãî â÷èòåëÿ.
Âïðîäîâæ äâîõ òèæí³â äèïëîìíà ðîáîòà áóëà çàâåðøåíà. Ó ñï³ëêóâàíí³ Åì³ë
Äìèòðîâè÷ âåñü ÷àñ íàìàãàâñÿ çìóñèòè íàñ çâåðòàòèñÿ äî íüîãî íà «òè», ùî
ñâ³ä÷èëî ïðî éîãî äîñòóïí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³. Â ïîäàëüøîìó íàø³ çóñòð³÷³
â³äáóâàëèñÿ íå ò³ëüêè ïðèâàòíî, àëå é íåîäíîðàçîâî â³í áóâ ó Äðîãîáè÷³, ÿê
ãîëîâà Äåðæàâíî¿ åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Äðîãîáèöüêîãî äåðæàâíîãî
ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Â.Áàðâ³íñüêîãî. Éîãî âèñíîâêè ³ çàóâàæåííÿ ëÿãëè â
îñíîâó ôîðìóâàííÿ ï³äõîä³â äî ñïåöèô³êè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ó÷èëèùà íà
çàî÷íîìó â³ää³ëåíí³. Ñ³ìåéíèé êë³ìàò, ÿêèé ïàíóâàâ ó ðîäèí³ ñòâîðþâàâ
óìîâè äëÿ òâîð÷îãî ðîáîòè Åì³ëà Äìèòðîâè÷à ³ áóâ ïðèêëàäîì äëÿ
íàñë³äóâàííÿ.
Ïðèãàäóº À.Ñëàâè÷, ÿê ó 1982 ðîö³ áóëî îðãàí³çîâàíî ïî¿çäêó ñòóäåíò³â
³ñòîðèêî-òåîðåòè÷íîãî ôàêóëüòåòó äî Êèºâà íà ïðåìºðó áàëåòó ª.Ñòàíêîâè÷à
«Îëüãà». Íàñòàâíèêîì ö³º¿ ïî¿çäêè ñòàâ Å.Êîáóëåé, ÿêèé ïîçíàéîìèâ ñòóäåíò³â
ç âèäàòíèìè ìóçèêàíòàìè: À.Ì.Êîòëÿðåâñüêèì òà ª.Ô.Ñòàíêîâè÷åì.
Íåçàáóòí³ â³äâ³äèíè Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè ³ òåàòðó êàìåðíî¿ òà îðãàííî¿ ìóçèêè.
Íàâ³òü ï³ä ÷àñ îá³äó Åì³ë Äìèòðîâè÷ çàëèøàâñÿ ïåäàãîãîì ³ íàñòàâíèêîì.
Ö³íí³ ïîðàäè â³ä íüîãî ïðèäàëèñÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî çàõèñòó äèïëîìíî¿
ðîáîòè. Âæå ï³ä ÷àñ ïðàö³ â ñò³íàõ ìóçè÷íî-ïåäàãîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó
Äðîãîáèöüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ².Ôðàíêà ìåí³
ïðèäàëèñÿ ñëóøí³ çàóâàãè ïåäàãîãà ùîäî ðåöåíçóâàííÿ êîíòðîëüíèõ ðîá³ò ç
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ãàðìîí³¿ ó âèêîíàíí³ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â. Ñïðàâä³, áóâ äóæå ïðèºìíèì ñàì
ôàêò ïîñò³éíî¿ óâàãè ïðîôåñîðà äî ñâî¿õ êîëèøí³õ ñòóäåíò³â.
Ïîä³¿ ³ ÷àñ âíîñÿòü ñâî¿ êîðåêòèâè ó æèòòÿ Ìè âäÿ÷í³ äîë³ çà òå, ùî
âîíà çâåëà íàñ ç ïðåêðàñíîþ ëþäèíîþ-äóøåþ ³ çáåðåæåìî éîãî ñâ³òëèé îáðàç
âïðîäîâæ ñâîãî æèòòÿ.
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Òåòÿíà Ðîñóë
ÌÓÇÈÊÎÇÍÀÂÅÖÜ, Ï²ÀÍ²ÑÒ, ÏÅÄÀÃÎÃ
Ìîº çíàéîìñòâî ç Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì Êîáóëåºì â³äáóëîñÿ íàïðèê³íö³
1992 ðîêó, êîëè ïåðåä³ ìíîþ, âèïóñêíèöåþ Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî
ó÷èëèùà ³ì. Ä.Çàäîðà, ïîñòàëî ïèòàííÿ: äå ïðîäîâæóâàòè ñâîþ ìóçè÷íó
îñâ³òó? Ìàéæå áåç âàãàíü ÿ îáðàëà Ëüâ³âñüêèé Âèùèé ìóçè÷íèé ³íñòèòóòó
³ì. Ì.Â. Ëèñåíêà, ÿêèé ñëàâèòüñÿ ïðåêðàñíèìè âèêëàäà÷àìè ³ äîáðèìè
ìóçè÷íèìè òðàäèö³ÿìè. Äëÿ òîãî, ùîá âèïðîáóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³ òà
ïîçíàéîìèòèñü ³ç âèìîãàìè äî àá³òóð³ºíò³â, âèð³øåíî áóëî ïî¿õàòè íà
êîíñóëüòàö³þ äî Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à.
ß áàãàòî ÷óëà ïðî ìóçèêîçíàâöÿ, ï³àí³ñòà, ïåäàãîãà Åì³ëÿ Äìèòðîâè÷à
Êîáóëåÿ. Äëÿ íàñ, çàêàðïàòö³â, éîãî ³ìÿ áóëî îòî÷åíå ñâîºð³äíèì îðåîëîì,
âèêëèêàëî âåëè÷åçíó ïîâàãó. Éîãî ëþáèëè é ïîâàæàëè âñ³ áåç âèíÿòêó 
äðóç³, êîëèøí³ êîëåãè, çíàéîì³, ó÷í³. Íàâ³òü ³ç óðèâ÷àñòèõ ðîçìîâ ³ ïîá³æíèõ
çàóâàæåíü âèêëàäà÷³â ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ìîæíà áóëî ñêëàñòè ñîá³ óÿâëåííÿ
ïðî éîãî íåïåðåñ³÷íó îñîáèñò³ñòü.
Ç ïåðøîãî äíÿ çíàéîìñòâà Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ âðàçèâ ìåíå ñâîºþ
äîáðîòîþ, ëàñêàâèì ïîãëÿäîì ìóäðèõ î÷åé ³, íà äèâî, âåëèêîþ ñêðîìí³ñòþ.
Çà ö³ºþ ñêðîìí³ñòþ â³ä÷óâàâñÿ ñâ³òëèé ðîçóì øèðîêî îñâ³÷åíî¿ ëþäèíè ³
òàëàíò ìóçèêàíòà. Âèñîêà êóëüòóðà, áåçäîãàííèé ìóçè÷íèé ñìàê, åðóäîâàí³ñòü
ó ïèòàííÿõ òåîð³¿ ìóçèêè  îñü ÿêîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ïîñòàòü ìèñòöÿ. Â³í
áóâ ó êóðñ³ íîâèõ ìóçè÷íèõ ÿâèù â Óêðà¿í³ ³ çà êîðäîíîì, çàâæäè ö³êàâèâñÿ
íîâèíàìè ³ç Çàêàðïàòòÿ.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ âîëîä³â ð³äê³ñíîþ äëÿ ïåäàãîãà çä³áí³ñòþ ïðîñòî,
ïåðåêîíëèâî ³ êîíêðåòíî âåñòè áåñ³äó ç³ ñòóäåíòîì. Éîãî çàóâàæåííÿ áóëè
äóæå îáåðåæíèìè ³ òàêòîâíèìè, â³í í³êîëè íå âòðà÷àâ ñàìîâëàäàííÿ ³ çàâæäè
áóâ íàëàøòîâàíèé äîáðîçè÷ëèâî òà ïðèâ³òíî. Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé
í³êîëè íå ïðàãíóâ ïîäàâèòè ñï³âáåñ³äíèêà ñâî¿ìè çíàííÿìè. Íàâïàêè, óâàæíî
ñëóõàâ çàïåðå÷åííÿ ³ íàìàãàâñÿ ó ÿñí³é, ìÿê³é ôîðì³ ïîÿñíèòè ñòóäåíòîâ³
éîãî ïîìèëêó ÷è äîïîìîãòè ¿¿ âèïðàâèòè.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ âèêëàäàííÿ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à áóëà ãðàíè÷íà
ÿñí³ñòü ó âèêëàä³ ìàòåð³àëó ³, ÿê íå äèâíî, â³äñóòí³ñòü ñõîëàñòèêè, ÿêà âñå æ
ñêëàäàº ñóòü ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í. Ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè â
øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà, äîïèòëèâ³ñòü, âì³ííÿ ëîã³÷íî ìèñëèòè ³ ïîñò³éíî
ï³äòðèìóâàòè ³íòåðåñ äî íîâèõ ìóçè÷íèõ ÿâèù  îñü íàéâàæëèâ³ø³ îñíîâè,
ÿê³ çàêëàäàëèñü Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì ó ñâ³äîì³ñòü ó÷í³â.
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Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ áåçêîðèñëèâî ëþáèâ ñâîþ ñïðàâó, çàâæäè áóâ ãîòîâèé
ïðèéòè íà äîïîìîãó, îõî÷å êîíñóëüòóâàâ, äàâàâ ïîðàäè, äîïîìàãàâ ó
ïðàêòè÷íèõ ñïðàâàõ. Äâåð³ éîãî ïîìåøêàííÿ áóëè â³äêðèò³ äëÿ âñ³õ  êîëåã,
ñòóäåíò³â, ÷è ïðîñòî çåìëÿê³â. Äóæå æâàâèé, ïðèâ³òíèé ³ äîáðîçè÷ëèâèé 
òàêèì â³í çàêàðáóâàâñÿ ó ïàìÿò³ âäÿ÷íèõ ó÷í³â.
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Óëÿíà Áàáþê-Êîñìåíêî
Â²Í ÁÓÂ ÎÑÎÁËÈÂÈÉ ßÊ ËÞÄÈÍÀ ² ßÊ
ÌÓÇÈÊÀÍÒ
Êàæóòü, ùî íåçàì³ííèõ ëþäåé íåìàº. Öå áóâ îäèí ³ç áåçäóøíèõ
ñòåðåîòèï³â ðàäÿíñüêîãî ÷àñó. Àëå êîëè â³äõîäèòü ëþäèíà, ðîçóì³ºø,
íàñê³ëüêè àáñóðäíà º öÿ äóìêà, áî êîæíà îñîáèñò³ñòü º íåïîâòîðíîþ. À
îñîáëèâî, êîëè íå ñòàº òèõ íàéñâ³òë³øèõ äóøåþ, â³ä ÿêèõ âèïðîì³íþºòüñÿ
äîáðî, ìÿê³ñòü, óâàæí³ñòü äî êîæíîãî, òîëåðàíòí³ñòü. Ïðî öå ÿ äóìàëà,
ïðîùàþ÷èñü ç Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì. ² çãàäóâàëà...
Ìè äîáðå çíàëèñü ³ äîñèòü ÷àñòî áà÷èëèñÿ, ùå â³ä ïåð³îäó íàâ÷àííÿ ó
ìóçè÷í³é øêîë³. «Êîáóëåé÷èêè», ÿê ìè íàçèâàëè ¿õíþ ðîäèíó, æèëè ïî
ñóñ³äñòâó, ó íîâîçáóäîâàíîìó äåâÿòèïîâåðõîâîìó áóäèíêó. Âîíè ùå íå ìàëè
ñâîãî òåëåôîíó ³ ÷àñòî ïðèõîäèëè äî íàñ äçâîíèòè äî ðîäèíè â Çàêàðïàòòÿ.
Òîä³ ùå òðåáà áóëî çàìîâëÿòè íîìåð ³ äîâãî, ÷àñîì ãîäèíàìè, ÷åêàòè íà
çºäíàííÿ. Ö³ «î÷³êóâàííÿ» ³ ñòàëè ïî÷àòêîì íàøîãî çíàéîìñòâà, à ï³çí³øå 
äóæå òåïëèõ âçàºìèí.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ â³äðàçó ï³äêîðèâ ìåíå ñâîºþ íàäçâè÷àéíîþ ìÿê³ñòþ,
ÿêà â³ä÷óâàëàñü ó ïîâåä³íö³, ñóäæåííÿõ ïðî ð³çí³ ïîä³¿, îö³íö³ êîíöåðò³â. Âîíà
â³ä÷óâàëàñü ³ â éîãî ðóêàõ, ³ ó ìîâ³ ç ìÿêèì çàêàðïàòñüêèì âèìîâëÿííÿì
äåÿêèõ ïðèãîëîñíèõ. Í³áè ³ çàðàç ÷óþ «Óëÿíà»  òåìáð éîãî ãîëîñó òåæ áóâ
äóæå ìÿêèé òà òèõèé, ³ ñëóõàòè éîãî çàâæäè áóëî äóæå ïðèºìíî âëàñíå ó
òåìáðîâîìó, ³íòîíàö³éíîìó àñïåêò³.
Ï³çí³øå ÿ ïðèâàòíî ãîòóâàëàñü ó Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ç òåîðåòè÷íèõ
äèñöèïë³í  ãàðìîí³¿ òà òðîõè ñîëüôåäæ³î. Ó íàø³é øêîë³ ³ì.
Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿ ÿ íàâ÷àëàñü ó ².Äðîçäîâî¿, ÿêà äàâàëà äóæå âèñîêó
ï³äãîòîâêó, ïðîôåñ³éíèé âèøê³ë, àëå ó íàñ â³äâîäèëîñü ìàëî ÷àñó íà òâîð÷³
çàâäàííÿ. Çàòå ó Êîáóëåÿ öå çàâæäè áóëî íà ïåðøîìó ì³ñö³ ³ ÿ íà ïåðøèõ
çàíÿòòÿõ òàê çàõîïëþâàëàñü, ùî íå ïîì³÷àëà ÷àñó  çàì³ñòü íóäíîãî äëÿ ìåíå
ïðîñòåæóâàííÿ ïðàâèë ãîëîñîâåäåííÿ òà ç³ñòàâëåíü ãàðìîí³÷íèõ ôóíêö³é öå
áóëî ñâÿòî ìóçèêè, â ïåðøó ÷åðãó, âèøóêóâàííÿ ñï³âçâó÷, ÿê³ ïðèíîñèëè
åñòåòè÷íå çàäîâîëåííÿ.
×àñòî Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ñ³äàâ çà ôîðòåï³àíî ³ äî çâè÷àéíèõ ãàðìîí³÷íèõ
çàäà÷ â³äðàçó ³ìïðîâ³çóâàâ ñóïðîâîäè ó ð³çíèõ ôàêòóðàõ, ³ âñ³ ïðîñòî
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íàäçâè÷àéíî ãàðí³, âèøóêàí³, çàâæäè òàê³ æ ìÿê³, ìåëîä³éí³, ãàðìîí³éí³, ÿê ³
éîãî äóøà. Ó éîãî ê³ìíàò³, îêð³ì ôîðòåï³àíî, áóëî áåçë³÷ íîò, ïàðòèòóð, ³,
çâè÷àéíî, êíèæîê íå ëèøå ç ³ñòîð³¿ òà òåîð³¿ ìóçèêè, àëå é ç ô³ëîñîô³¿,
ìèñòåöòâà, ÿê³ ñâ³ä÷èëè ïðî øèðîê³ çàö³êàâëåííÿ ãîñïîäàðÿ.
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ìàâ ùå îäíó ðèñó, ÿêà âèä³ëÿº ëþäåé ç âèñîêèì äóõîì
 â³í çàâæäè áóâ ÷èìîñü çàõîïëåíèé, ÿ í³êîëè íå áà÷èëà éîãî ó âèãëÿä³
çíóäæåíîãî æèòòÿì ñòàðøîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé âæå âñå çíàº ³ óñå áà÷èâ. Ïîñò³éíå
çàö³êàâëåííÿ äî óñüîãî, íå ò³ëüêè ìóçèêîþ, ÿêàñü þíàöüêà áåçïîñåðåäí³ñòü
ïîºäíóâàëàñü ç íàäçâè÷àéíîþ ñêðîìí³ñòþ ó ñï³ëêóâàíí³ ç ñòóäåíòàìè. Í³êîëè
íå ðîçìîâëÿâ çâåðõíüî, ç âèñîò ñâîãî ³íòåëåêòó, à ç óñ³ìà, ÿê ç ð³âíèìè, íåìîâ
³ç äðóçÿìè, ³ óñ³, â ñâîþ ÷åðãó, â³äðàçó ïðîíèêàëèñü äî íüîãî ñèìïàò³ºþ.
Õî÷à øèðîòà ³ ãëèáèíà çíàíü Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ïðîñòî âðàæàëè, àëå í³êîëè
íå â³äëÿêóâàëè ³ êîæåí â³ëüíî ãîâîðèâ òå, ùî äóìàâ, áåç ñòðàõó, ùî òåáå,
äóðíÿ, çàðàç ïàí ïðîôåñîð âèñì³º.
Â³í í³êîëè íå øóêàâ âèãîäè äëÿ ñåáå, íå ðîáèâ «êàðºðè», áî â òîìó
ñóñï³ëüñòâ³ öå âèìàãàëî àáî äóæå òâåðäîãî õàðàêòåðó, àáî âåëèêî¿ íåùèðîñò³,
â³í ïðàöþâàâ ÿê ñòàðøèé âèêëàäà÷. Àëå ÿ çíàþ, ùî íåáàãàòî ìóçèêàíò³â ìîæå
ñòîÿòè êîëî íüîãî ÿê ð³âíÿ, ³ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ äëÿ ìåíå çàâæäè áóâ ñïðàâæí³ì
ïðîôåñîðîì.
Ó êîíñåðâàòîð³¿ ÿ ñëóõàëà ó Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ëåêö³¿ ç àíàë³çó ìóçè÷íèõ
ôîðì. Óñ³õ íàñ ñïåðøó âðàçèëè íå ëèøå ôàíòàñòè÷í³ çíàííÿ íàøîãî
âèêëàäà÷à, àëå ³ éîãî âëàñí³ ³ëþñòðàö³¿ òâîð³â. Â³í áóâ íå ò³ëüêè ÷óäîâèì
ïðîôåñ³îíàëîì-òåîðåòèêîì, à é ïðåêðàñíèì ï³àí³ñòîì ³ ãðàâ íàì äåêîëè ö³ëèõ
ï³âïàðè, àêöåíòóþ÷è ï³ä ÷àñ ãðè óâàãó íà ïåâíèõ ìîìåíòàõ.
Óñ³ ñîíàòè Áåòîâåíà, Ìîöàðòà, Ãàéäíà, ðîìàíòèê³â, òâîðè ñó÷àñíèõ
êîìïîçèòîð³â  öå áóëè ÿê íåâåëèê³ «êîíöåðòè» â êóðñ³ àíàë³çó. Ìè ïðèíîñèëè
íà ïàðè çàïèñè ç ìîäíèìè íà òîé ÷àñ ãðóïàìè  «Queen», «Pink Floyd».
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ö³êàâèâñÿ óñ³ì, â³í íå êðèâèâñÿ, ÿê áàãàòî õòî òîä³ ç ñòàðøîãî
ïîêîë³ííÿ íà ðîê-ìóçèêó, à îäðàçó ïî÷èíàâ ¿¿ ôàõîâî àíàë³çóâàòè,
çàõîïëþþ÷èñü íåçâè÷íîþ ãàðìîí³ºþ, âèä³ëÿþ÷è áàãàòñòâî ðèòì³êè,
ñïåöèô³êó ôîðìè öèõ çîâñ³ì íå «êëàñè÷íèõ» çà çâó÷àííÿì òâîð³â.
Îöÿ ìîëîä³ñòü äóø³ çáåðåãëàñÿ ó íàøîãî óëþáëåíîãî â÷èòåëÿ äî ê³íöÿ.
Ìè íå íàäòî áàãàòî ïèñàëè ïà ïàðàõ, àëå âçÿëè, ìàáóòü, íàéâàæëèâ³øå 
ëþáîâ äî ìóçèêè, ïðàãíåííÿ çðîçóì³òè ¿¿ ÿêîìîãà ãëèáøå, ñïðèéìàòè óñå
«íåçàøîðåíèìè» î÷èìà  îñü ÷îãî íàâ÷àâ íàñ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷.
Ìóçèêà áóëà éîãî æèòòÿì. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ìè çóñòð³÷àëèñü íàé÷àñò³øå
íà êîíöåðòàõ. Äåêîëè ìåí³ ùàñòèëî ñèä³òè êîëî íüîãî ³ òîé êîíöåðò â³äðàçó
íàáóâàâ ÿêîãîñü ãëèáøîãî çíà÷åííÿ, áî ó ïåðåðâ³, à ïîò³ì ïî äîðîç³ äîäîìó,
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Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè â³ä òâîð³â, ¿õ âèêîíàííÿ, ³ öå çàâæäè
áóëî äóæå ö³êàâî, äóæå ãëèáîêî. Îäíîãî ðàçó â³í ìåí³ ïîñêàðæèâñÿ, ùî íå
ìîæå, ÿê çâè÷àéíà ëþäèíà, ðîçñëàáèòèñü ³ â³äïî÷èòè, ñëóõàþ÷è ìóçèêó, áî
àâòîìàòè÷íî ñïðàöüîâóº «ïðîôåñ³ÿ»  ïðè çâó÷àíí³ â³äðàçó â ãîëîâ³
ïî÷èíàºòüñÿ àíàë³ç ãàðìîí³¿, ôîðìè òà ³íøèõ àñïåêò³â.
ßêùî êîíöåðò áóâ ãàðíèé, Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ñòàâàâ ï³äíåñåíèì,
çàõîïëåíèì, ÿêèìîñü äóæå ðàä³ñíèì, ÿê íà ñâÿòà. ßêùî íå äóæå  â³í í³êîëè
íå êðèòèêóâàâ ãîñòðî, íåùàäíî, à ò³ëüêè, ÿê çàâæäè, ó ñâî¿é ìÿê³é ìàíåð³,
ÿêîñü íàòÿêàâ, ùî, ìîæëèâî, òàì-òî ìîæíà áè áóëî...
À ãóìîð, à ïîñì³øêà, ÿêàñü äóæå ñâ³òëà, ÿêà äóæå ÷àñòî áóëà íà éîãî
îáëè÷÷³, ìÿêà ³ðîí³ÿ, âì³ííÿ ó êîæí³é íåïðèºìíîñò³ âëîâèòè ùîñü âåñåëå ³
öèì çíÿòè íàïðóãó.
ß éîãî äóæå ÷àñòî çãàäóþ. Âæå ìèíóëî äîñèòü ÷àñó, àëå ìåí³ äàë³ äóæå
áðàêóº Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à, íàøèõ ðîçìîâ íà êàâ³, éîãî ãîëîñó, ïîñì³øêè,
îö³íêè ïî÷óòîãî ³ ùå òåïåð äåêîëè íà êîíöåðòàõ ÿ øóêàþ, çàáóâøè, éîãî
î÷èìà, ùîá ðàçîì ¿õàòè äîäîìó. Ó æèòò³ ìåí³ ïîùàñòèëî ñï³ëêóâàòèñü ç
ð³çíèìè ö³êàâèìè ³ ãàðíèìè ëþäüìè, àëå í³õòî íå çàì³íèòü Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à,
â³í áóâ îñîáëèâèé ³ ÿê ëþäèíà, ³ ÿê ìóçèêàíò.

88

KOBULEJ EMIL EMLÉKÉRE

Îêñàíà Ñòàñþê-Îñòàøåâñüêà
ÏÎÐßÄÍ²ÑÒÜ  ÎÄÈÍ ²Ç ×ÈÍÍÈÊ²Â
ÑÏÐÀÂÆÍÜÎ¯ ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²
... Ïðèãàäóþ äàëåêèé 1978 ð³ê ³ íàø ²²² êóðñ ó Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿.
×îìó çðèíóâ ó ïàìÿò³ ñàìå öåé ð³ê? Àäæå ñàìå òîä³ ÿ ïåðåâåëàñÿ íà íàâ÷àííÿ
ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó äî Ëüâîâà ³ ïîòðàïèëà äî ãðóïè,
êåð³âíèêîì ÿêî¿ ³ áóâ Ì³ë³é Äìèòðîâè÷. Îäíî÷àñíî ç³ ìíîþ äî Ëüâ³âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ ç Àñòðàõàíñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ïåðåâåëàñÿ ³ Ñâ³òëàíà Ðîéòåíáåðã.
Âëàñòèâî, òàì ³ òðàïèëàñÿ ³ñòîð³ÿ, ç ÿêî¿ ìè âñ³ ìàëè äîáðèé æèòòºâèé óðîê íà
âèì³ð ïîðÿäíîñò³.
Íå âäàâàòèìóñü ó ïîäðîáèö³, áî õî÷ó ðîçïîâ³ñòè íå ïðî ñàì³ îáñòàâèíè,
à ïðî ðîëü Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à â óñ³é ö³é ïîä³¿. Ñóòü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî Ñâ³òëàíà
Ðîéòåíáåðã íåâäîâç³ çáèðàëàñü åì³ãðóâàòè ç ðîäèíîþ äî Àìåðèêè. À íàøå
ïîêîë³ííÿ ùå äîáðå ïàìÿòàº ôîðìàëüíîñò³ ³ øòàìïè òîä³øíüî¿ ³äåîëîã³¿,
ÿêî¿ íå áóâ ïîçáàâëåíèé ³ íàø âóç.
Îäíèì ñëîâîì, ìè ìàëè äîëó÷èòèñü äî çàãàëüíîãî ïðîöåñó ïàïëþæåííÿ
³ íàâ³øóâàííÿ ÿðëè÷ê³â íà ëþäèíó, ÿêà í³áè-òî ïîçèö³îíóâàëà ñåáå äî ãðóïè.
² ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ÿ ³ç âäÿ÷í³ñòþ ïðèãàäóþ, ùî ñàìå çàâäÿêè Ì³ë³þ
Äìèòðîâè÷ó ìè íå ï³ääàëèñü øåëüìóâàííþ çîâñ³ì íåâèííî¿, à íàâïàêè,
íàäçâè÷àéíî ïðàöüîâèòî¿, ïîðÿäíî¿ ³ çä³áíî¿ ñòóäåíòêè.
Ïàìÿòàþ, ÿê Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ðîçïî÷àâ ñâîþ ïðîìîâó: óâåñü òàêèé
ñïîê³éíèé ³ âîäíî÷àñ ïåðåêîíëèâèé, ñïðàâæí³é íàñòàâíèê ìîëîä³. ßê êåð³âíèê
ãðóïè, â³í íàâìèñíî â³äçíà÷èâ, ùî îäíà ç êðàùèõ ñòóäåíòîê (³ òî ä³éñíî áóëî
òàê!), íà æàëü, çàëèøàº íàâ÷àííÿ. Â éîãî ñëîâàõ áóëî ñò³ëüêè ùèðîñò³ ³ òåïëîòè,
ùî ï³ñëÿ âèñòóïó Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ìè, íàïðàâäó, ñòàëè ïåðåêîíàí³, ùî â³ä
íàñ ¿äå äóæå õîðîøà ëþäèíà.
×îìó ÿ çãàäàëà öåé åï³çîä ç³ ñâîº¿ ñòóäåíòñüêî¿ ïîðè? Ïîðÿäí³ñòü  îäèí
³ç ÷èííèê³â ñïðàâæíüî¿ îñîáèñòîñò³. À Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ áóâ íåþ ó âñ³ ÷àñè,
òâåðäî ñòîÿ÷è íà ãðóíò³ ñëóæ³ííÿ ìèñòåöòâó, à íå ³äåîëîã³¿. Îêð³ì òîãî, â³í
í³êîëè íå áóâ ÷ëåíîì ÊÏÐÑ.
Çãàäàíà ³ñòîð³ÿ  ì³çåðíà ÷àñòêà ïîâîäæåííÿ, ó÷èíê³â ö³º¿ äèâîâèæíî¿
ëþäèíè. Â³í í³êîëè íå ìèñëèâ êàòåãîð³ÿìè òàê çâàíîãî ïàòð³îòà áàòüê³âùèíè,
íå ïîä³ëÿâ ëþäåé çà íàö³îíàëüí³ñòþ, à îö³íþâàâ ¿õ çà îñîáèñò³ñíèìè ÿêîñòÿìè
 òîìó-òî òàê ëåãêî ³ ïðîñòî áóëî ç íèì ñï³ëêóâàòèñÿ.
Éîìó çàâæäè âäàâàëîñÿ íàñ çãóðòóâàòè. Ïðèãàäóþ ùå ³ íåçàáóòíþ
ïîäîðîæ â Êàðïàòè, ó Âîðîõòó, íàïðèê³íö³ IV êóðñó. Öå áóâ âèíÿòêîâèé
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â³äïî÷èíîê. Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ íåâèäèìîþ ïàëè÷êîþ ìàãà çðîáèâ éîãî ëåãêèì,
ñîíÿ÷íèì ³ âåñåëèì. Ìè ïîâåðíóëèñü äî Ëüâîâà äóæå çãóðòîâàí³ ³ íåìîâ
ð³äí³ø³ îäèí îäíîìó.
Äîáðèì, ÷åñíèì ³ â³äâåðòèì ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç íàìè, ñòóäåíòàìè,  òàêèì
çàïàìÿòàâñÿ ³ çàëèøèâñÿ ó ñïîãàäàõ ²ÒÔ 1982 ðîêó âèïóñêó øàíîâíèé Ì³ë³é
Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé.
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Àëëà Ñ³ðåíêî
×ÎÒÈÐÈ ÍÅÇÀÁÓÒÍ²Õ ÓÐÎÊÈ
Ç ÌÎ¯Ì Ó×ÈÒÅËÅÌ
×îìóñü êîëè ãîâîðÿòü ïðî ñïðàâæíþ ñòàðó Ëüâ³âñüêó ³íòåë³ãåíö³þ, ÿ
çàâæäè çãàäóþ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à  ìîãî â÷èòåëÿ ç àíàë³çó ìóçè÷íèõ ôîðì,
êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ íà êîìïîçèòîðñüêîìó â³ää³ëåíí³ Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿.
Â³í çàâæäè áóâ åëåãàíòíî âäÿãíåíèé, ï³äòÿãíóòèé, ç äîáðîçè÷ëèâîþ
ïîñì³øêîþ. Êîíñåðâàòîðñüê³ ñòóäåíòè òà â÷èòåë³ ÷àñòî çóñòð³÷àëèñÿ â êàôå
(íà Ñàêñàãàíñüêîãî?) çà ÷àøêîþ ñìà÷íî¿ Ëüâ³âñüêî¿ êàâè. Ãîâîðèëè ïðî
ïîãîäó, ìóçèêó ³ îáì³íþâàëèñÿ æàðòàìè. Çäàâàëîñÿ, ùî ÷àñ òàê ³ çóïèíèòüñÿ
íà öüîìó...
Êîëè ÿ ðîçêàçóâàëà ñâî¿é ìàì³  Ìàð³¿ Ñòåïàí³âí³ Ñ³ðåíêî (ÿêà âèêëàäàëà
á³ëüøå 40 ðîê³â ó ëüâ³âñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ ôëåéòó) ïðî ñâî¿õ â÷èòåë³â,
ÿ çãàäàëà Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ³ ìàìà ïîñì³õíóëàñÿ, àäæå âîíè áóëè
îäíîêóðñíèêàìè. Çà ìàìèíèìè ñïîãàäàìè, Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ áóâ îäíèì ç
ïîïóëÿðíèõ ñòóäåíò³â â êîíñåðâàòîð³¿ ñåðåä ä³â÷àò, áî æ òàêèé áóâ â³í ãàðíèé,
ââ³÷ëèâèé  íó ñïðàâæí³é Äæåíòëüìåí ³ ïðåêðàñíèé ôàõ³âåöü! Ö³êàâî
ïîºäíàòè ïàìÿòü ð³çíèõ ïîêîë³íü. Àäæå ïîñòàòü Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ìàëî
çì³íèëàñÿ ç òèõ äàâí³õ ÷àñ³â. Ìîæå òðîõè ïîñèâ³â ³ á³ëüøå ñòàâ ïàëèòè öèãàðîê!
Ìåí³ çàâæäè áóëî äóæå ö³êàâî ðîçìîâëÿòè ç Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì ïðî
ìóçèêó ³ ð³çí³ íîâ³òí³ ¿¿ ôîðìè ³ òå÷³¿. Í³êîëè íå çàáóäó, ÿê êîëèñü íà ëåêö³¿ ç
àíàë³çó ìóçè÷íèõ ôîðì â³í ìåí³ ïîðàäèâ íå çàâæäè äîòðèìóâàòèñÿ êíèæêîâèõ
êàíîí³â, àäæå â ìàéáóòíüîìó êîìïîçèòîðè ñàì³ âèíàõîäÿòü ñâî¿ øëÿõè â
ìóçèö³ ³ íîâ³ ìóçè÷í³ ôîðìè. Öåé ïîãëÿä íà òâîð÷ó ñâîáîäó ÿ áóäó ïàìÿòàòè
âñå ìîº æèòòÿ. Àäæå ³äå¿ ³íêîëè âàæëèâ³ø³ áàãàòüîõ òåîðåòè÷íèõ êíèã. «Áóäü
ñàìîáóòí³ì, íå êîìïðîì³ñíèì â³ëüíèì òâîðöåì»  öå êðåäî ÿ âçÿëà â³ä Ì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à ÿê êîìïîçèòîð ³ äóæå éîìó âäÿ÷íà çà öå.
Éøëè ðîêè  ìî¿ â÷èòåë³ çàëèøèëèñÿ òàì, äå ìè ïîïðîùàëèñÿ  ó Ëüâîâ³,
â êîíñåðâàòîð³¿, à ìè, ñòóäåíòè, ðîçëåò³ëèñÿ çà ñâîºþ äîëåþ, õòî äàëåêî, õòî
áëèçüêî.
Òàê ñêëàëîñÿ. Ùî ìîÿ äîëÿ áóëà æèòè â Àíãë³¿. ß ïèñàëà áàãàòî íîâî¿
ìóçèêè é ³íêîëè ïðè¿æäæàëà äî Ëüâîâà íà ñâî¿ êîíöåðòè, ïîáà÷èòèñÿ ç
äðóçÿìè ³ ð³äíèìè. Çàâæäè äóæå ïðèºìíî áóëî çóñòð³òè Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à.
Â³í áóâ ÿê çàâæäè ï³äòÿãíóòèì. Åíåðã³éíèì, ç äîáðîçè÷ëèâîþ ïîñì³øêîþ.
Îáì³íþâàëèñÿ íîâèíêàìè. Â³í òîä³ áóâ àêòèâíî ïîâÿçàíèé ç Óãîðñüêîþ
ãðîìàäîþ ó Ëüâîâ³ ³ ïðîïàãóâàâ òâîð÷³ñòü çàêàðïàòñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Â
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îäèí ç ìî¿õ ïðè¿çä³â Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ ïîïðîñèâ ïðî îäíó ïîñëóãó 
çàðó÷èòèñÿ äîïîìîãîþ âäîâ³ îäíîãî çàêàðïàòñüêîãî êîìïîçèòîðà. Íàøå
ñüîãîäåííÿ  öå ÷àñ, êîëè îáðàæåíèõ òà îøóêàíèõ ñåðåä ìèòö³â º ÷èìàëî. À
Ì³ë³é Äìèòðîâè÷, áóäó÷è ëþäèíîþ âèñîêîãî ð³âíÿ ïîðÿäíîñò³, çãîëîñèâñÿ
äîïîìîãòè ö³é ïàí³ ó ñïðàâ³ îòðèìàííÿ ãîíîðàðó â³ä ïóáë³êàö³¿ çà êîðäîíîì
òâîðó ¿¿ ïîê³éíîãî ÷îëîâ³êà. ² ÿ ïåðåêîíàíà, ùî çàâäÿêè Ì³ë³þ Äìèòðîâè÷ó,
äðóæèíà êîìïîçèòîðà íå áóëà îøóêàíà ñóìí³âíèìè çàö³êàâëåíèìè îñîáàìè
(ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü ïð³çâèùå íå çãàäóþ). Â÷èíîê Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à áóâ
ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì áëàãîðîäñòâà, äîáðîòè, òóðáîòè ïðî äðóç³â, ìóçèêàíò³â.
Àäæå íàïåâíî â íüîãî áóëè ÿê³ñü ñâî¿ ïðîáëåìè, àëå ÿê ñïðàâæí³é ³íòåë³ãåíò
òà ãðîìàäÿíèí ç âåëèêî¿ áóêâè  â³í ïåðø çà âñå ï³êëóâàâñÿ ïðî ëþäåé ñëàáêèõ,
òâîð÷³ äîë³ ÿêèõ ïîòðåáóþòü òàêî¿ òóðáîòè â³ä ñèëüíèõ äóõîì.
Öåé ïðèêëàä áëàãîðîäñòâà òà äîáðîòè áóâ äëÿ ìåíå ùå îäíèì óðîêîì
â³ä Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à íà âñå ìîº ìàéáóòíº æèòòÿ.
Ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ áóëà âèïàäêîâà çóñòð³÷ ç Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì ó
Ëüâ³âñüêîìó îïåðíîìó òåàòð³ íà ìî¿é îïåð³ «Çîëîòèé ï³íãâ³í». Ì³ë³é Äìèòðîâè÷
ñêàçàâ, ùî áàãàòî ð³çíèõ ÷óòîê õîäÿòü ó Ëüâîâ³ ïðî ìîþ îïåðó, ³ îò â³í âèð³øèâ
ïðèéòè ñàì, ùîá ñêëàñòè ñâîþ äóìêó. Ï³ñëÿ îïåðè â³í ï³ä³éøîâ ³ ïðèâ³òàâ ìåíå,
ãîâîðÿ÷è: «Íåçàëåæíî ùî òàì ãîâîðÿòü  ÿ Âàñ ïîçäîðîâëÿþ ³ ââàæàþ, ùî Âè
íàïèñàëè âäàëèé, ö³êàâèé òâ³ð, ÿêèé áóäå æèòè äîâãî». Öå áóâ ùå îäèí óðîê äëÿ
ìåíå  çàâæäè ñêëàäàé ñâîþ äóìêó ñàì, íå çàëåæíó â³ä êðèòèê³â ³íøèõ...
Îñòàíí³é ðàç ÿ áà÷èëà Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à íåçàäîâãî äî éîãî ïðîãðåñóþ÷î¿
õâîðîáè. ß çàïðîñèëà éîãî íà êàâó. Ìè äîâãî ãîâîðèëè ïðî ñó÷àñíó ìóçèêó,
çãàäóâàëè êîíñåðâàòîð³þ òà ïðîôåñîð³â, ÿê³ íåñïîä³âàíî øâèäêî â³ä³éøëè â³ä
íàñ. ×îìóñü áóëî ñóìíî. Ì³ë³é Äìèòðîâè÷ êàøëÿâ, àëå ñèãàðåòó íå âèêèäàâ! ß
çàóâàæèëà, ùî òðåáà íàïåâíî ìåíøå êóðèòè, íà ùî âïåðøå ÿ ïî÷óëà ëåãêå
íàð³êàííÿ Ì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à: «ß áè âçàãàë³ íå êóðèâ, àëå æèòòÿ íàñò³ëüêè áóâàº
íåñïðàâåäëèâèì ³ îãèäíèì, ùî äèì öèãàðêè äîïîìàãàº â³äîêðåìèòèñÿ â³ä öüîãî
áðóäó»... Äèì öèãàðîê, ÿêèé òàêè âáèâ ìîãî â÷èòåëÿ, áî áðóäó íàâêîëî áóëî
á³ëüøå, í³æ ìîãëî âèíåñòè éîãî áëàãîðîäíå ³ äîáðå ñåðöå... Àäæå Â³í ÿê
ïðîôåñ³îíàë ³ ëþäèíà íàïåâíî çàñëóãîâóâàâ á³ëüøå â öüîìó æèòò³ ³ â ò³é æå
êîíñåðâàòîð³¿, ç ÿêîþ áóëà ïîâÿçàíà á³ëüøà ÷àñòèíà éîãî æèòòÿ. Íàïåâíî, öå
áóâ îñòàíí³é éîãî óðîê  ö³íóâàòè ëþäåé ³ ¿õ çäîáóòêè ïîòð³áíî, êîëè âîíè ùå
æèâ³ ³ ç íàìè, áî ïîò³ì ¿ì áàéäóæå.
ß âïåâíåíà, ùî â êîæíîãî, õòî çíàâ ÷è çóñòð³÷àâñÿ ç Ì³ë³ºì Äìèòðîâè÷åì,
â³í çóì³â çíàéòè ñòðóíè äîáðîòè ³ çàïàëèòè âîãîíü òâîð÷îñò³, íàòõíåííÿ,
áëàãîðîäñòâà ³ êðàùèõ ëþäñüêèõ ÿêîñòåé  áóòè ëþäèíîþ ç âåëèêî¿ áóêâè. ß
äóæå âäÿ÷íà, ùî äîëÿ ïîäàðóâàëà ìåí³ çóñòð³÷³ ç ö³ºþ íàäçâè÷àéíîþ ëþäèíîþ,
ÿêó ÿ çàâæäè áóäó ïàìÿòàòè ç âåëè÷åçíîþ ïîâàãîþ! Â³÷íà éîìó ïàìÿòü.
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Ëþäìèëà Ôàëåíäþê
ÉÎÃÎ ×ÓÒËÈÂÀ ÃÅÍ²ÀËÜÍ²ÑÒÜ ÂÈÊËÀÄÀ×À
Êîëè ÿ ïîçíàéîìèëàñÿ ç Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì Êîáóëåºì, ìåí³ áóëî
ïÿòü ðîê³â. Ïðèéøëà äî íüîãî íà ïåðøèé óðîê ³ â³í â³äðàçó çàïàìÿòàâñÿ
ìåí³ ÷îìóñü äóæå âèñîêèì, ñòðóíêèì, ÿñíîâîëîñèì ³ äóæå âåñåëèì. Òðè
ðîêè íàâ÷àííÿ â Óæãîðîäñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ ³ìåí³ Ï.².×àéêîâñüêîãî
ïðîéøëè, ÿê îäíà ñâ³òëà ìèòü âåëèêîãî ñâÿòà. Çàâæäè ïðèâ³òíèé ³ ð³âíèé ó
ñâîºìó ñï³ëêóâàíí³, â³í í³êîëè íå äîçâîëÿâ ñîá³ ðîçäðàòóâàííÿ ³ ï³äâèùåííÿ
ãîëîñó â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Â³äñóòí³ñòü ïîõâàëè ÿ ñïðèéìàëà ÿê êàòàñòðîôó ³ ç
óñ³õ ñèë, îñîáëèâî òðèâàë³øèìè çàíÿòòÿìè, ñòàðàëàñÿ íà íå¿ çàñëóæèòè.
1968 ðîêó ÿ ïîñòóïèëà äî Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà â êëàñ
Å.Ä.Êîáóëåÿ. ßê çãîäîì âèÿâèëîñÿ, ÿ áóëà îñòàííüîþ éîãî ñòóäåíòêîþï³àí³ñòêîþ. Âèùå êóðñîì íàâ÷àëèñÿ â íüîãî òîä³ Íåëÿ Áîøèöüêà òà ²ðî÷êà
Êîñòèê. Öå áóâ íåçàáóòí³é ÷àñ. Ñòðîãî ðåãëàìåíòîâàíèõ óðîê³â íå áóëî, ÿ ç
çàäîâîëåííÿì ³ ö³êàâ³ñòþ ñèä³ëà íà óðîêàõ ó Íåë³ é ²ðè, ïîêàçóâàëà ñâî¿
«äîñÿãíåííÿ» ³, ÿê íàéìîëîäøà, á³ãàëà çà ñèãàðåòàìè äëÿ óëþáëåíîãî ïåäàãîãà.
Çàâæäè äèâóâàëàñÿ, ÿê â³í ì³ã ïîêàçóâàòè íà ôîðòåï³àíî íàéñêëàäí³ø³ ïàñàæ³,
íå âèïóñêàþ÷è ñèãàðåòè ç ðóêè. Äóæå ÷àñòî â ñèëó ÿêèõîñü îáñòàâèí çàíÿòòÿ
â³äáóâàëèñÿ ó íüîãî âäîìà, ãðà çàïèñóâàëàñÿ íà ìàãí³òîôîí. Ó÷èòåëü óâàæíî
é òåðïåëèâî âèñëóõóâàâ íàø³ âèñëîâëþâàííÿ ³ íåíàâÿçëèâî ñïðÿìîâóâàâ
íàø³ äóìêè â ïîòð³áíå ðóñëî. Öå áóëè ðîçìîâè íå ëèøå ïðî ìóçèêó... Ïîò³ì,
çàâæäè óñì³õíåíà ³ òîëåðàíòíà Åë³øêà ²âàí³âíà, ãîäóâàëà íàñ óñ³õ, ÿê òåïåð
çãàäóþ, ñìà÷íåíüêîþ ïå÷åíîþ êàðòîïëåþ ç ïàïðèêîþ ³ ñóõàðèêàìè ïîóãîðñüêè.
Çîâñ³ì îêðåìà ðîçìîâà ïðî äðóæáó ìî¿õ áàòüê³â ç ðîäèíîþ Êîáóëå¿â.
Áàãàòî ðîäèííèõ ñâÿò ïðîâîäèëèñÿ ðàçîì. Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ëþáèâ ³ çíàâñÿ
íà çàñò³ëëÿõ, çàâæäè âåñåëèé ³ ëåãêèé ó ñï³ëêóâàíí³, áóâ äóøåþ áóäü-ÿêîãî
òîâàðèñòâà.
Ïðèâ÷àþ÷è íàñ äî ñöåíè, Â÷èòåëü ìåòîäè÷íî, äâ³÷³ íà ð³ê, âèâîçèâ «ñâî¿õ
êóð÷àò», òîáòî ìåíå, ²ðó ³ Íåëþ, ñâî¿ì «Çàïîðîæöåì» â «òóðíå» ïî ìóçè÷íèõ
øêîëàõ îáëàñò³. Ìè âèñòóïàëè â Õóñò³, Áåðåãîâîìó, Ñâàëÿâ³, Ìóêà÷åâ³ ³,
îáîâÿçêîâî, â ìàëîìó çàë³ íàøîãî ìóçó÷èëèùà. ² êîæåí ðàç, ïîâåðòàþ÷èñü
ìàøèíîþ ç êîíöåðòó, ìè îáì³íþâàëèñÿ âðàæåííÿìè ïðî âèêîíàíå. Ó÷èòåëü
äóæå äåë³êàòíî ³ ñêðóïóëüîçíî â³äçíà÷àâ óñ³ «äîäàòí³» ³ «â³äºìí³» ñòîðîíè
ãðè.
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Çàïàìÿòàâñÿ ìåí³ ùå òàêèé åï³çîä. Êîëè âèâ÷àëà Íîêòþðí cis-moll
Ô.Øîïåíà, ìåí³ ÷îìóñü äîâãî íå âäàâàëàñÿ ïðèðîäíÿ åìîö³éí³ñòü êóëüì³íàö³¿.
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ñâ³äîìî íå ïîêàçóâàâ ìåí³ öå ì³ñöå, ïðèìóñèâøè ìåíå
ïðîâåñòè ê³ëüêà äí³â ó áåçêîíå÷íèõ ïîøóêàõ ïîòð³áíî¿ ³íòîíàö³¿, òåìïó,
ôðàçóâàííÿ. Íàðåøò³ ÿ óâ³ðâàëàñÿ â êëàñ ç ðàä³ñíèì çáóäæåííÿì â î÷àõ. Ó
íüîãî â òîé ÷àñ áóâ óðîê, àëå â³í, íå ñêàçàâøè í³ ñëîâà, äàâ ìåí³ ìîæëèâ³ñòü
ïðîäåìîíñòðóâàòè çíàéäåíå. ß çãîäîì áóëà äóæå ãîðäà ç éîãî ïîõâàëè. Çíà÷íî
ï³çí³øå ÿ çðîçóì³ëà ãåí³àëüí³ñòü ïåäàãîãà, ÿêèé ñâîºþ íàãðàíîþ
áåçñòîðîíí³ñòþ çàïàëèâ ìîº áîÿçëèâå òâîð÷å «ÿ» äî ïîøóêó òâîð÷î¿
äîñêîíàëîñò³.
Çãîäîì, ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ìè ç ²ðîþ Êîñòèê ³ Íåëåþ Áîøèöüêîþ ÷àñòî
ãîâîðèëè ïðî òå, ùî çàâæäè áóäåìî ïàìÿòàòè ÷óäîâ³ ðîêè íàâ÷àííÿ,
ïðîâåäåí³ ç ö³ºþ ïðåêðàñíîþ ëþäèíîþ, Ìóçèêàíòîì ³ Ïåäàãîãîì.
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Ñåâåðèí Òèõèé
ËÈÖÀÐ ÌÓÇÈ×ÍÎ¯ ÀÍÀË²ÒÈÊÈ
Ìåí³, ÿê ñòóäåíòó ê³íöÿ 1980-ïî÷àòêó 1990-õ ðîê³â, ïîùàñòèëî â÷èòèñÿ ó
äâîõ ïåäàãîã³â, ùî òîä³ âèêëàäàëè àíàë³ç ìóçè÷íèõ òâîð³â,  Åì³ë³ÿ Êîáóëåÿ òà
ßðåìè ßêóáÿêà. Íà ñàìîìó ïî÷àòêó, áëèçüêî ì³ñÿöÿ, ÿ â÷èâñÿ ó Êîáóëåÿ, à
ïîò³ì ïåðåéøîâ äî ßêóáÿêà, â ÿêîãî ³ çàê³í÷óâàâ äàíèé êóðñ.
Âîíè, áåç ñóìí³âó, ó ö³ ÷àñè ðåïðåçåíòóâàëè íå ò³ëüêè îñíîâí³ íàïðÿìêè
íàóêè àíàë³çó, àëå é âêëàäàëè òóäè ñâîº âëàñíå áà÷åííÿ îñíîâíèõ éîãî
ïðîáëåì. Êîæíèé ìàâ ñâî¿ ïðèâàáëèâ³ ñòîðîíè. Ñàìà ìåòîäèêà âèêëàäó
òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó, à òàêîæ ðîçãëÿäó ñàìîãî ìóçè÷íîãî òâîðó â³äáèâàëà
³íäèâ³äóàëüí³ñòü âèêëàäà÷à.
ßðåìà ßêóáÿê íàìàãàâñÿ ïîäàâàòè òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë ó ñòèñëîìó,
êîíöåíòðîâàíîìó âèãëÿä³ ç ïðàãíåííÿì äî ëàêîí³÷íîãî ôîðìóëþâàííÿ
îñíîâíèõ ïîëîæåíü ³ ç êëàñèô³êàö³ºþ âñ³õ ïðîÿâ³â äàíîãî ìóçè÷íîãî ÿâèùà.
Ìóçè÷íèé òâ³ð ñëóæèâ äîïîâíåííÿì àáî ³ëþñòðàö³ºþ äî òåîðåòè÷íèõ
ïîëîæåíü ³, áåçñóìí³âíî, ñòàâàâ âàæëèâèì àðãóìåíòîì äëÿ ïîÿñíåííÿ òåìè
çàíÿòòÿ. Òîìó ³ ñàì ìóçè÷íèé àíàë³ç êîíêðåòíîãî òâîðó, ÿê ïðàâèëî, ñòàâàâ ó
öåíòð³ óâàãè íà ³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòòÿõ. Âæå ï³ñëÿ ïðîàíàë³çîâàíîãî ìóçè÷íîãî
òâîðó âèêëàäà÷ äàâàâ ðåçþìå, ùîá ï³äñóìóâàòè âçàºìîçâÿçîê òåîð³¿ ç
ïðàêòèêîþ.
Çîâñ³ì ³íàêøå âèãëÿäàëè ëåêö³¿ Åì³ë³ÿ Êîáóëåÿ. Òóò, íàïåâíî, âïëèâàëè
îáñòàâèíè ôîðìóâàííÿ éîãî ÿê ìóçèêàíòà ³ ïåäàãîãà. ßê â³äîìî, â³í áóâ
ï³àí³ñòîì ³ òåîðåòèêîì, à òàêîæ ó äóø³  êîìïîçèòîðîì. Õî÷à ó Ëüâîâ³ â³í íå
âèêëàäàâ êîìïîçèö³þ ³ íå áóâ ÷ëåíîì Ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â, àëå â
Óæãîðîäñüêîìó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ â³í â÷èâ ïèñàòè ìóçèêó çä³áíèõ ñòóäåíò³â,
äîïîìàãàâ ¿ì âèÿâèòè ñâî¿ çä³áíîñò³. Ñàìå çàâäÿêè êîíòàêòàì ç Åì³ë³ºì
Êîáóëåºì çðîáèâ ñâî¿ ïåðø³ êðîêè ó öàðèí³ ìóçè÷íî¿ òâîð÷îñò³ â³äîìèé
óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð ªâãåí Ñòàíêîâè÷, ÿêèé çàðàç ñâÿòêóº 65-ë³òí³é þâ³ëåé.
Íà çàíÿòòÿõ ó ïåðøó ÷åðãó éîãî ö³êàâèâ ñàì ôåíîìåí çâó÷àííÿ
ìóçè÷íîãî òâîðó. Â³í ìàâ íàäçâè÷àéíî ñï³âó÷èé, ãëèáîêèé ³ îïóêëèé ñïîñ³á
çâóêîâèäîáóòòÿ. Òîìó, ïîÿñíþþ÷è îñíîâí³ ïîëîæåííÿ çàíÿòòÿ, â³í íå
âäàâàâñÿ ó âñ³ òîíêîù³ êëàñèô³êàö³¿, à áðàâñÿ ³ëþñòðóâàòè ÿêèéñü òâ³ð, ùî áóâ
ïðèòàìàííèé äëÿ äàíî¿ òåìè.
Ïåðåä âèêîíàííÿì â³í ïðîâîäèâ ïîåòàïíó ðîçìèíêó ðóê â³ä ê³í÷èê³â
ïàëüö³â äî ë³êò³â  ñàìå òàê êîëèñü ó÷èëè ï³àí³ñò³â ó Â³äåíñüê³é êîíñåðâàòîð³¿.
Ï³ñëÿ âëàñíî¿ ³ëþñòðàö³¿ òâîðó íà ôîðòåï³àíî ÷è ï³ñëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ
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çàïèñó, â³í â³äðàçó æ ïî÷èíàâ äèñêóñ³þ ç³ ñòóäåíòàìè, ùîá çàîõîòèòè ¿õ äî
àêòèâíîãî ñïðèéìàííÿ ³ ðîçóì³ííÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ àâòîðà. Ï³ñëÿ òîãî
ïîñòóïîâî, íà ïðèêëàä³ ïåâíîãî òâîðó, ôîðìóëþâàëèñÿ âñ³ ïîëîæåííÿ äàíî¿
òåìè ó çâÿçêó ç îñîáëèâîñòÿìè ìóçè÷íîãî òâîðó. Ëèøå ï³ñëÿ öüîãî Åì³ë³é
Êîáóëåé ðîáèâ îãëÿä ë³òåðàòóðè ç äàíîãî ïèòàííÿ ³ ðåêîìåíäóâàâ äî
ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ïðàöü. Ñàìå âèâ÷åííÿ
òåîðåòè÷íèõ ðîá³ò òà ìóçèêîçíàâ÷î¿ ë³òåðàòóðè â³í çàêð³ïëþâàâ ï³ä ÷àñ
³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòü ç³ ñòóäåíòîì.
Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàëè íå ò³ëüêè ìóçèêàëüí³ñòü Åì³ë³ÿ Äìèòðîâè÷à ïðè
âèêîíàíí³ òâîð³â äëÿ àíàë³çó, ùî ÷àñòî ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà êîíöåðòíèé
âèñòóï, àëå é ñàìà ìàíåðà ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñòóäåíòàìè. Òàê ÿê Åì³ë³é Êîáóëåé
âêëàäàâ áàãàòî åìîö³é òà ïðèñòðàñò³ ó çâó÷àííÿ ìóçèêè, òàê ñàìî â³í âêëàäàâ
áàãàòî ïàôîñó ó ðèòîðèêó ñâî¿õ ïîÿñíåíü, â òîé ÷àñ ÿê ßðåìà Âàñèëüîâè÷
ïðàãíóâ äî îáºêòèâ³çàö³¿ ó âèêëàä³ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó, âèä³ëÿâ ëîã³÷í³
àêöåíòè â îñíîâíèõ ïîëîæåííÿõ, à äðóãîðÿäí³ ïèòàííÿ çâó÷àëè íà òîí
íèæ÷å. Òîìó â ö³ëîìó âîíè éøëè äî îäí³º¿ ìåòè, àëå â îäíîãî ïåðåâàæàâ
äåäóêòèâíèé ìåòîä, à â ³íøîãî  ³íäóêòèâíèé. ßêèé ç íèõ êðàùèé  ñêàçàòè
âàæêî, îäíàê âîíè çâó÷àëè äóæå ïåðåêîíëèâî ó êîæíîãî ëåêòîðà, âèêîíàâöÿ
³ ïåäàãîãà.
Áåçïåðå÷íî, Åì³ë³é Êîáóëåé áóâ îêðàñîþ Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿. Â³í
÷óäîâî çíàâ ìóçèêó: êëàñèêó, ñòàðîâèíó ³ ñó÷àñí³ñòü. Ñèëüíîþ ñòîðîíîþ
éîãî âèêëàäàöüêîãî òàëàíòó áóëà æâàâà îð³ºíòàö³ÿ ó ñó÷àñí³é ìóçèö³, ¿¿
ñêëàäíîñòÿõ ³íòîíóâàííÿ òà ôîðìîòâîðåííÿ. Òóò éîãî ïîëåì³÷íèé æàð äîâãî
íå âãàìîâóâàâñÿ. Íåìîâ ëèöàð, ùî çä³éñíþº ïðîâîêàòèâí³ óäàðè ìå÷åì,
Êîáóëåé ïåðåâò³ëþâàâñÿ ó ñâ³ò ³äåé òà çàäóì³â êîìïîçèòîðà, ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ ìóçèêè ³ ðîáèâ ñòóäåíò³â ñï³âó÷àñíèêàìè òâîðåííÿ õóäîæíüîãî
øåäåâðó. Ñâîº çàõîïëåííÿ ìóçèêîþ â³í óì³â ïåðåäàòè ïðîäîâæóâà÷àì ñâîº¿
ñïðàâè.
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Îêñàíà Êîâàëü
Ó ÆÅÑÒÀÕ, Í²ÁÈ «ÄÅËÜÔ²ÉÑÜÊÈÉ ÎÐÀÊÓË»
...Â³í óâ³éøîâ äî àóäèòîð³¿, äå ìàëà â³äáóòèñü íàøà ïåðøà ëåêö³ÿ ç àíàë³çó
ìóçè÷íèõ ôîðì, øâèäêîþ åíåðã³éíîþ õîäîþ òà ç ïðîìåíèñòîþ ïîñì³øêîþ.
Öÿ ïðèâ³òíà ³ òàêà äîáðîçè÷ëèâà óñì³øêà, â îáðàìëåí³ ïèøíèõ âóñ, çàâæäè
áóëà ïðèñóòíüîþ íà éîãî îáëè÷÷³. Ó ïîñòàâ³ ³ íåïåðåâåðøåíèõ ìàíåðàõ
â³ä÷óâàâñÿ ïðèêìåòíèé ïåäàíòèçì, îñîáëèâà ç³áðàí³ñòü. ×îìóñü óñ³ì íàì
íàãàäóâàâ «áðàâîãî àâñòð³éñüêîãî îô³öåðà»  òàêîãî âèøêîëåíîãî ³
øëÿõåòíîãî. ² â³ä òî¿ ïåðøî¿ çóñòð³÷³ òàêèì â³í ³ çàïàìÿòàâñÿ íàçàâæäè: Åì³ë³é
Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé  íàø â÷èòåëü, âèêëàäà÷ ç ïðåêðàñíî¿ ñòóäåíòñüêî¿ ïîðè
íàâ÷àííÿ ó Ëüâ³âñüê³é êîíñåðâàòîð³¿...
Áóâ ëþäèíîþ âèíÿòêîâî òâîð÷îþ â óñ³õ âèäàõ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Áóâ
ö³êàâèì ñï³âðîçìîâíèêîì íà ëåêö³ÿõ. Îñîáëèâî ö³ííèìè äëÿ íàñ, ñòóäåíò³âìóçèêîçíàâö³â, áóëè ³íäèâ³äóàëüí³ çóñòð³÷³. Äàþ÷è äóæå áàãàòî äëÿ ãëèáîêîãî
ï³çíàííÿ àíàë³çîâàíîãî òâîðó, Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ äáàâ ³ ïðî íàøå ðîçóì³ííÿ
÷àñó, äî ÿêîãî áóâ ïðè÷åòíèé ïðîïîíîâàíèé òâ³ð. Àäæå ñó÷àñíîìó âèêîíàâöþ
³íêîëè äîñèòü ñêëàäíî áåççàñòåðåæíî ïîâ³ðèòè ó òå, ó ùî ãëèáîêî â³ðèâ
êîìïîçèòîð ìèíóëîãî. Çàçâè÷àé, ïðîñòî â³ðèø ò³ëüêè ïàðòèòóð³, òîáòî ëèøå
«÷èñò³é» ñòðóêòóð³ òâîðó, çàïèñàí³é íà íîòíîìó ïàïåð³. Â ðåçóëüòàò³ ÷îãî
çäåá³ëüøîãî âèíèêàº ÷³òêå ³, âîäíî÷àñ, â³äñòîðîíåíå ðîçóì³ííÿ ôîðìè. Åì³ë³é
Äìèòðîâè÷ óì³â çîð³ºíòóâàòè íå ïðîñòî íà «ñõåìó», àëå é íàáëèçèòè äî
ö³ë³ñíîãî äóõîâíîãî ñâ³òó àâòîðà, íàäèõíóòè éîãî â³ðîþ. Â³ä òîãî ñòàâàâñÿ
î÷³êóâàíèé ôåíîìåí «îñìèñëåíîãî» àíàë³çó.
Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ óâàæíî äîñëóõîâóâàâñÿ äî ìóçè÷íîãî òåêñòó, ÿêèé
ìè âèêîíóâàëè ³ êîìåíòóâàëè. Ó ñåðéîçíîìó ïîãëÿä³ éîãî î÷åé ³íêîëè áóâ
ïîäèâ. Âèêëàäà÷ ìîâ÷àâ, äîïîêè íå ñê³í÷èòüñÿ â³äïîâ³äü, à äàë³ ðàïòîâî
ïî÷èíàâ ñòàâèòè çàïèòàííÿ ç òàêèì òåìïåðàìåíòîì ó ãîëîñ³ òà æåñòàõ,
íåìîâáè áóâ «äåëüô³éñüêèì îðàêóëîì». Ïðîòå, òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè, â ÿêèõ,
ÿê âåðäèêò, çâó÷àëî ëèøå îäíå ñëîâî: «Õîðîøî!»,  òà öüîãî áóëî äîñòàòíüî.
Áî öå ñëàâíîçâ³ñíå êîáóëåºâñüêå «Õîðîøî!» ì³ñòèëî â ñîá³ íàéâèùó îö³íêó.
Éîìó áóëî ïðèòàìàííå âì³ííÿ ³ìïðîâ³çàö³¿, çàâäÿêè ÷îìó éîãî ãðà çàâæäè
ïðèâàáëþâàëà.
Íàéá³ëüøå âøàíóâàííÿ, ñïðàâæíÿ éîãî õàðèçìà çàõîïëåíî çáåðåãëèñü â
óñ³õ òèõ, õòî çíàâ éîãî ³ ÷óâ. Êàæóòü, ùî ëþäèíà ïîâèííà áóòè ñàìîäîñòàòíüîþ.
ßêùî òè ö³êàâèé äëÿ ñåáå, ç òîáîþ áóäå ö³êàâî é ³íøèì. Åì³ë³é Äìèòðîâè÷
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Êîáóëåé íàëåæàòèìå äî òèõ, ïðî êîãî ïîåòè÷íèìè ðÿäêàìè Ë³íè Êîñòåíêî
ìîæíà ñêàçàòè:
...² ì³æ ëþäüìè íå áóäå îäèíîêèì,
ñòîÿòèìå, ÿê äðåâî íàä ïîòîêîì.
Êðèëàò³ ç íüîãî âðîäÿòüñÿ ïëîäè,
³ ç òèõ ïëîä³â ïîñ³þòüñÿ ñàäè.
À ìóçèêà çâó÷èòü ³ äîñ³
(Ñâ³òë³é ïàìÿò³ Åì³ëà Êîáóëåÿ)
Ñóìóº ç íàìè Âàø ñòàðèé ðîÿëü.
Íå â³äçâó÷àëà ùå îñòàííÿ íîòà.
Éîãî æóðáó íå ðîçóì³â í³õòî òàê,
ßê Âè. Òîìó òàêà éîãî ïå÷àëü...
Ìè ïåðåä Âàìè òÿæêî çàâèíèëè,
Ùî ìè æèâ³, à Âè... À Âàñ íåìà.
Í³êîìó çëà â æèòò³ íå ïðè÷èíèëè.
×îìó æ äî÷àñíî Âàì òàêà çèìà?
Îñ³íí³ êâ³òè  öå îñòàííÿ øàíà.
Áî ëþäè ùî? Âîíè òàê³ ñëàáê³...
Ó Âàñ ëèøèëàñü Åë³øêà êîõàíà
² Âàø³ ä³òè  ïàã³íö³ ã³íê³.
Ðîÿëü ñóìóº. Ò³ëüêè ùî â³í ìîæå?
Íå â éîãî ñèë³ çóïèíèòè ñìåðòü.
Î Áîæå ïðàâèé, ìèëîñåðäíèé Áîæå,
Ïðèéìè òó äóøó, âèïîâíåíó âùåðòü
Ëþäñüêèì äîáðîì... À ìóçèêà âåëè÷íà
Ç ï³ä Âàøèõ ðóê ó Âñåñâ³ò³ çâó÷èòü...
Æàëü, àëå ïàìÿòü íå áóâàº â³÷íà.
Âîíà, ÿê ³ æèòòÿ  êîðîòêà ìèòü.
Òåòÿíà Ôðîëîâà
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Âèïóñêíèêè ÒÊÔ 2004 ðîêó
ÂÅËÈÊÀ ËÞÄÈÍÀ. ÌÓÇÈÊÀÍÒ. ÏÅÄÀÃÎÃ
Çîðÿíà Ëàñòîâåöüêà
Äîëÿ ïîäàðóâàëà íàì çóñòð³÷ ç íåïåðåñ³÷íîþ îñîáèñò³ñòþ, òàëàíîâèòèì
ìóçèêàíòîì, ïðåêðàñíèì ïåäàãîãîì  Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì Êîáóëåºì. Íàì
âèïàëà ÷óäîâà íàãîäà âèâ÷àòè ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì àíàë³ç ìóçè÷íèõ ôîðì
òà ïðîòÿãîì ïÿòè ðîê³â íàâ÷àííÿ ò³ñíî ñï³ëêóâàòèñü ó ðàìêàõ àêàäåì³÷íî¿
ãðóïè. Ìè éîãî ñòðàøåííî ëþáèëè. Ìè ñòàëè éîãî îñòàíí³ìè âèïóñêíèêàìè...
Äóæå âàæêî ãîâîðèòè, à òèï ïà÷å ïèñàòè ïðî íàøîãî äîðîãîãî Åì³ëÿ
Äìèòðîâè÷à, â ìèíóëîìó ÷àñ³. Àäæå íàâ³òü çàðàç ìè ³íñòèíêòèâíî â³ä÷óâàºìî
éîãî ïðèñóòí³ñòü ³ íà êîíöåðòàõ, ³ á³ëÿ éîãî óëþáëåíèõ àóäèòîð³é â ìóçè÷í³é
àêàäåì³¿  êëàñ³â òåîð³¿ ìóçèêè òà êîìïîçèö³¿ (¹ 40, 41). Äîòåïåð çãàäóºòüñÿ
éîãî ðîçóìíèé òà óâàæíèé ïîãëÿä ñâ³òëèõ î÷åé ç-ï³ä îêóëÿð³â, áëàãîðîäíèé
âèðàç îáëè÷÷ÿ, ìóäðà ñèâèíà, äîáðîçè÷ëèâà ïîñì³øêà, õàðàêòåðíèé
õðèïëóâàòèé òåìáð ãîëîñó, àðèñòîêðàòè÷í³ òîíê³ ïàëüö³...
Ö³êàâî, ùî íåçâàæàþ÷è íà òàêó âåëèêó ð³çíèöþ ó â³ö³, Åì³ëü Äìèòðîâè÷
ìèñëèâ òà ãîâîðèâ ç íàìè, ÿê ìîëîäà ëþäèíà. Â³í çáåð³ã ôàíòàñòè÷íó ñâ³æ³ñòü
òà íåóïåðåäæåí³ñòü â îö³íö³ ÿâèù ä³éñíîñò³, à ãîñòðèé ðîçóì òà øâèäêà ðåàêö³ÿ
áóëè ïðîñòî âðàæàþ÷èìè.
Îêðåìî õî÷åìî íàãîëîñèòè íà ïðîôåñ³éíèõ òà ìîðàëüíî-åòè÷íèõ ÿêîñòÿõ
íàøîãî Ïåäàãîãà. Åì³ëü Äìèòðîâè÷ áóâ çàêîõàíèé ó ñâ³é ïðåäìåò, òîìó ìè
äóæå ëþáèëè éîãî ëåêö³¿. Íàñ çàâæäè äèâóâàëè ãëèáèíà éîãî çíàíü, øèðîêà
åðóäèö³ÿ, äîáðà îá³çíàí³ñòü â ñóì³æíèõ âèäàõ ìèñòåöòâ. Óñ³ ñâî¿ ïîÿñíåííÿ
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ çàâæäè ñóïðîâîäæóâàâ ãðîþ íà ôîðòåï³àíî ÿê
êâàë³ô³êîâàíèé ï³àí³ñò, ïðè÷îìó íà ñõèë³ ë³ò â³í çáåð³ã äîñêîíàëó ï³àí³ñòè÷íó
òåõí³êó.
Äóæå ÷àñòî ìè ãîâîðèëè Åì³ëþ Äìèòðîâè÷ó ïðî òå, ùî â³í äëÿ íàñ º íå
ïðîñòî ÷óäîâèì ïåäàãîãîì, øàíîâàíèì íàñòàâíèêîì, à äóõîâíèì Áàòüêîì.
Òîìó ùî òîé ñïåêòð ïî÷óòò³â ³ åìîö³é, êîòðèé ó íàñ áóâ ïîâÿçàíèé ç íèì,
âèõîäèâ çà ðàìêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ìè â éîãî îñîá³ ìàëè ïîðàäíèêà, ó
ïåâíèõ ñèòóàö³ÿõ çàõèñíèêà, ìàëè áëèçüêó òà ð³äíó íàì ëþäèíó.
Äÿêóºìî Âñåâèøíüîìó, ùî íà íàø³é æèòòºâ³é äîðîç³ ìè çóñòð³ëè Åì³ëÿ
Äìèòðîâè÷à Êîáóëåÿ. Ñâ³òëà ïàìÿòü ïðî äîðîãîãî Â÷èòåëÿ, òåïëî éîãî
áëàãîðîäíî¿ äóø³ òà âåëèêîãî ñåðöÿ çàâæäè ç³ãð³âàòèìå íàñ, áóäó÷è
äîðîãîâêàçíèì îð³ºíòèðîì íà âñå æèòòÿ. Àäæå òàê³ ëþäè òàê ïðîñòî íå
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â³äõîäÿòü. Âîíè ñâî¿ì æèòòºâèì ïðèêëàäîì ñòàþòü äëÿ íàùàäê³â ïðîâ³äíîþ
ç³ðêîþ, âò³ëåííÿì äóøåâíîãî áàãàòñòâà, âåëèêî¿ ïðîñòîòè, ³ñòèííî¿ ìóäðîñò³.
Ëþáàâà Ñèäîðåíêî
Åì³ëü Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé çàëèøèâñÿ â íàø³é ïàìÿò³ ÿê íàäçâè÷àéíî
ñâ³òëà, äîáðà òà ùèðà ëþäèíà. Â³í âèõîâàâ ö³ëó ïëåÿäó ìóçèêàíò³â, ÿêèõ çíàþòü
äàëåêî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ãëèáîêî ðîçóì³â ïîòðåáó
âèõîâàííÿ êîæíîãî ç³ ñâî¿õ ñòóäåíò³â, áóâ âèìîãëèâèì òà çíàþ÷èì ïåäàãîãîì.
Ñï³ëêóâàííÿ ç íèì ðîáèëî íàñ äóõîâíî áàãàòøèìè, à ñàìà ïîñòàòü Â÷èòåëÿ
áóëà îð³ºíòèðîì äëÿ áàãàòüîõ ïîêîë³íü óêðà¿íñüêèõ ìèñòö³â.
Àííà Øêîëüí³êîâà
Â³ä ìîìåíòó çíàéîìñòâà ç Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì âïåðøå, ó 16 ðîê³â, ÿ
â³ä÷óëà ñåáå îñîáèñò³ñòþ, çáàãà÷åíîþ çíàííÿìè ó öàðèí³ òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Íåîäíîðàçîâî ïåðåêîíóâàëàñü âïðîäîâæ ñòóäåíòñüêèõ
ðîê³â, ùî â³í óì³â íàâ÷èòè  íå ïðîñòî äàòè ïåâí³ çíàííÿ, à ùå é íàâ÷èòè
íèìè îïåðóâàòè. Íàâåäó ïðèêëàä õî÷à á ç ïðåäìåòó ñîëüôåäæ³î, â ÿêîìó
îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ôîðì ðîáîòè º íàïèñàííÿ ïîë³ôîí³÷íèõ äèêòàíò³â òîùî.
Åì³ëü Äìèòðîâè÷, íàñàìïåðåä, äáàâ ïðî ðîçâèòîê ïîë³ôîí³÷íîãî ìèñëåííÿ,
ðîçóì³ííÿ ëîã³êè áàãàòîãîëîññÿ. Çàâäÿêè ÷îìó äâî-, ÷îòèðèãîëîñí³ âç³ðö³
çàïèñóâàëèñü ëåãêî ³ îñìèñëåíî.
Éîãî âêàç³âêè çàâæäè áóëè òî÷íèìè, ëàêîí³÷íèìè ³ ÷³òêèìè. Çà îäíó
àêàäåì³÷íó ãîäèíó ìè ïðîõîäèëè äåêîëè äâà-òðè ïðåäìåòè â êîìïëåêñ³. À
ùî âæå ãîâîðèòè ïðî íàïèñàííÿ ãàðìîí³÷íèõ çàäà÷, ÿê³ ç ëåãêî¿ ðóêè Åì³ë³ÿ
Äìèòðîâè÷à ñòàâàëè íå ïðîñòî ñõîëàñòè÷íèìè ñõåìàìè ç ãàðìîí³÷íèìè
ôóíêö³ÿìè, à âèõîäèëè ìóçè÷íèìè ì³í³àòþðàìè ç îçíàêàìè òîãî ÷è ³íøîãî
ñòèëüîâîãî íàïðÿìêó åïîõè. Â³äòàê, çÿâëÿëèñü ÷èñëåíí³ a la íîêòþðíè, âàëüñè,
ïðåëþä³¿, ìàðø³, òàðàíòåëè, ÿê³ ÿ äîíèí³ ðåâíî áåðåæó.
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ íàìè, ñòóäåíòàìè, òà øàíîâíèì
Åì³ëåì Äìèòðîâè÷åì, òî âîíè çàâæäè áóëè ÷óäîâèìè. Áî â éîãî îñîá³
çíàõîäèëè íå ëèøå ôàõîâîãî âèêëàäà÷à, àëå é ïîðàäíèêà, ùî óì³â ÿêîñü
çàðàäèòè, ï³äáàäüîðèòè äîáðèì, ìóäðèì ñëîâîì ÷è äîòåïíèì æàðòîì.
Íå ìîæó çâèêíóòèñÿ ç äóìêîþ, ùî ö³º¿ ñâ³òëî¿ ëþäèíè âæå íåìàº. Áî ó
ïàìÿò³ çðèíàº îáðàç çàâæäè óñì³õíåíîãî Â÷èòåëÿ. Öå áóâ ÷óäîâèé ïåäàãîã ç
áàçîþ åíöèêëîïåäè÷íèõ çíàíü. Øêîäà, ùî â³äõîäÿòü êðàù³ ôàõ³âö³, ÿê³
ôîðìóâàëè ó ñâ³é ÷àñ ³ì³äæ Ëüâ³âñüêî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ì. Ì.Ëèñåíêà, ³
ñåðåä íèõ  Åì³ë³é Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé.
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Áîãäàíà Ìàêñèìåíêî
Êîëè ìè ïåðåæèâàºìî âòðàòó áëèçüêî¿ íàì ëþäèíè, òî çàâæäè ó ïàìÿò³
çàëèøàþòüñÿ ò³ëüêè íàéñâ³òë³ø³ ñïîãàäè. Êîëè æ â³äõîäèòü ó â³÷í³ñòü ïåäàãîã,
³ íå ò³ëüêè ó âóçüêîñïåö³àë³çîâàíîìó íàïðÿìêó, à Â÷èòåëü ³ ïîðàäíèê ó
æèòòºâèõ ïèòàííÿõ  òî ïàìÿòü â³äòâîðþº ñàìå ò³ íàéäîðîæ÷³ ìîìåíòè
ñï³ëêóâàííÿ, êîëè ìè â³äêðèâàëè ñâ³äîìîñò³ ñåêðåòè ñâ³òîáóäîâè, ó ÿêèõ
çíàõîäèëè ñâî¿ ðîçâÿçàííÿ, çäàâàëîñÿ á, íàéñêëàäí³ø³ ³ íåâèð³øóâàí³
ïðîáëåìè. Îäíèì ³ç òàêèõ Â÷èòåë³â áóâ äëÿ íàñ Åì³ëü Äìèòðîâè÷ Êîáóëåé.
Ëþäèíà íàäçâè÷àéíî¿ åðóäèö³¿, ùèðà, ç òîíêèì ïî÷óòòÿì ãóìîðó, â³í
îðãàí³÷íî ïîºäíóâàâ ó ñîá³ ìóçèêàíòà-ïðàêòèêà òà äîáðîãî, îá³çíàíîãî
òåîðåòèêà. Éîãî ïðîôåñ³éíèé ³ âîäíî÷àñ òâîð÷èé, íåîðäèíàðíèé ï³äõ³ä äî
ìóçèêè çàâæäè äîïîìàãàâ íàì â³äêðèâàòè ùîñü íîâå ó òâîðàõ, çäàâàëîñÿ á,
äàâíî â³äîìèõ ³ âæå äîáðå âèâ÷åíèõ íàìè.
Â³äâ³äóþ÷è éîãî êóðñ ëåêö³é ç Àíàë³çó ìóçè÷íèõ ôîðì ïðîòÿãîì äâîõ
ðîê³â ó ËÄÌÀ ³ì. Ì.Â. Ëèñåíêà, ìè â÷èëèñÿ íå «çà÷åðñòâ³òè» ³ íå ñòàòè
áàéäóæèìè äî æèâî¿ ìóçè÷íî¿ òêàíèíè, íå ïåðåéòè íà íåáåçïå÷íó äëÿ
òåîðåòèêà ë³í³þ ôîðìàëüíîãî ï³äõîäó äî ìóçè÷íîãî àíàë³çó ³ íå ñòàòè, ÿê
ãîâîðèâ ñàì Åì³ëü Äìèòðîâè÷,  «òåîðåòèêàìè â³ä ìóçèêè». Àäæå äëÿ íüîãî
ãîëîâíèìè êðèòåð³ÿìè ïðè àíàë³ç³ ìóçè÷íîãî òâîðó áóëè äîáðå çíàííÿ ñàìîãî
ìóçè÷íîãî ìàòåð³àëó, îñîáèñòå âðàæåííÿ â³ä éîãî ìóçè÷íîãî çâó÷àííÿ,
óñâ³äîìëåííÿ çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ òâîðó, ³, ëèøå ïîò³ì, âèÿâëåííÿ
îñîáëèâîñòåé âò³ëåííÿ çì³ñòó ó ñòðóêòóð³ âñ³º¿ ìóçè÷íî¿ êîìïîçèö³¿.
Òàê ñêëàëîñÿ, ùî íàø êóðñ òåîðåòèê³â òà êîìïîçèòîð³â âèÿâèâñÿ
îñòàíí³ì, ç ÿêèì Åì³ëü Äìèòðîâè÷ ïðàöþâàâ â³ä ïî÷àòêó ³ äî ê³íöÿ. ² íàñ
çàâæäè çàõîïëþâàëî ³, âîäíî÷àñ, ïðèâàáëþâàëî â íüîìó òå, ùî íåçâàæàþ÷è
íà ñâ³é âæå ïîõèëèé â³ê, â³í çáåð³ãàâ îïòèì³ñòè÷íó é îáºêòèâíó îö³íêó
ä³éñíîñò³. Çàâæäè ö³êàâèìè òà íåçààíãàæîâàíèìè áóëè éîãî äóìêè ç ïðèâîäó
ñó÷àñíî¿ ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè òà øëÿõ³â ¿¿ ðîçâèòêó, îö³íêà ìîæëèâîñòåé
âèêîíàâö³â ³ ïîðàäè ùîäî óñóíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ âèêîíàâñüêèõ ïðîáëåì.
Éîãî çàõîïëåííÿ æèâîïèñîì, ðîçóì³ííÿ é íàäçâè÷àéíå â³ä÷óòòÿ êëàñè÷íèõ
çàêîí³â êîìïîçèö³¿, çàâæäè ðîáèëî ëåêö³¿ «â³çóàëüíèìè» òà ÿñêðàâî
îáðàçíèìè. Äîñ³ çãàäóþòüñÿ ò³ æèâîïèñí³ ïàðàëåë³ ç êàðòèíàìè ìàéñòð³âêëàñèê³â, ÿê³ â³í ïðèâîäèâ, àíàë³çóþ÷è òâîðè êîìïîçèòîð³â íà íàøèõ çàíÿòòÿõ.
Òàêîæ ìè âñ³ ç âäÿ÷í³ñòþ çãàäóºìî óâåñü òîé ÷àñ, ÿêèé ìè ïðîâåëè
ðàçîì ó íå çàâæäè çðó÷íèõ, àëå òàêèõ ð³äíèõ êëàñàõ: âçèìêó ìàëî îïàëåíèõ, à
âë³òêó ñïåêîòíèõ, ³ çàâæäè îñâ³òëåíèõ éîãî ö³êàâèìè ³äåÿìè; éîãî ìóçè÷í³
³ëþñòðàö³¿, çàâæäè íàïàìÿòü; éîãî ä³àëîã³÷íèé ìåòîä ðîáîòè ç³ ñòóäåíòàìè,
çàâæäè ñïðÿìîâàíèé íà âèñëîâëåííÿ íàìè âëàñíî¿ äóìêè, ³ ãîëîâíå  íà
âì³ííÿ ¿¿ îáãðóíòóâàòè. Àäæå äëÿ íàñ, ñòóäåíò³â, íàéö³íí³øèì áóëî òå, ùî
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ìàþ÷è ñâîþ âëàñíó ïîçèö³þ ùîäî àíàë³çîâàíî¿ ìóçèêè, â³í çàâæäè çàëèøàâ
ïðàâî íà çì³íó âëàñíèõ ïîãëÿä³â, ÿêùî ³íøà äóìêà áóëà ñïðàâåäëèâîþ ³ äîáðå
àðãóìåíòîâàíîþ.
Çà öþ ïðîôåñ³éíó òà æèòòºâó øêîëó ìè ùå ðàç ùèðî äÿêóºìî. Ìè áóëè
³ çàëèøàºìîñÿ éîãî ó÷íÿìè, à îòæå, ³ éîãî âåëè÷åçíèé äîñâ³ä, äî êîòðîãî ìè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ëèøå çëåãêà äîòîðêíóòèñÿ, ïîñòàðàºìîñÿ ã³äíî ïðîäîâæèòè
³ ðåàë³çóâàòè ó æèòò³ òà ó âëàñí³é íàóêîâî-òâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³.
Îñ³íí³é â³òåð òèõî ðîçêèäàâ ñâî¿ çëîòàâ³ øàòè,
Áðóê³âêó âêðèâøè êèëèìîì ðÿñíèì
² ñâ³òëèé ïðîì³íü ñîíöÿ çàõîò³â ñêðàøàòè
Öåé äåíü, ÿêèé çàëèøèòüñÿ äëÿ íàñ ñóìíèì.
Óðî÷èñòî ³ ñóìíî ÷îëîâ³÷èé õîð ñï³âàº,
Ñòðóíê³ àêîðäè òàíóòü, éäóòü ó íåáóòòÿ
Òà äèâíî: â ö³é ãàðìîí³¿ ÷îãîñü íå âèñòà÷àº,
Áî íå çâó÷èòü â í³é á³ëüøå íîòà Âàøîãî áóòòÿ.
Âîíà çâó÷àëà çàâæäè ÷èñòî, ãîðäî ³ íàä³éíî,
Çàïàëþþ÷è æàðîì Òåðïñ³õîðè ìîëîä³ ñåðöÿ.
Çàëèøèëàñü íàçàâæäè ç íàìè Âàøà ùèðà ïîñì³øêà ñïîê³éíà
É ëåãêèé äèòÿ÷èé æåñò ðóêè, îòå îñòàííº «ïà».
Âîñòàííº âçÿâøè Âàñ çà ðóêó â ñêëåï³ áåç³ìåíí³ì,
Äå çâóê ïîâ³ëüíî ïîìèðàâ â âèñî÷èí³,
ß çðîçóì³ëà, ùî â æèòò³ îö³ì áóäåíí³ì
Ìè Âàñ íå ö³íóâàëè, ïîêè áóëè Âè æèâ³.
Âè ïðè æèòò³ íå ìàëè ïî÷åñòåé, ðåãàë³é, ñëàâè,
ßê³ òåïåð êóïèòü çà ãðîø³ ìîæå êîæíèé «ìóäðèé» âðàç
Òî äðóãå ì³ñöå ëèøå Âàøå  îñü ó ÷îìó ñïðàâà,
² Âè áóëè îäèí òàêèé, à ¿õ  áàãàòî â íàñ.
Îñòàíí³é ïðîì³íü ïðîíèêàº çà ìîãèëüí³ ãðàòè,
Ñëüîçà ç î÷åé ñïëèâå, â êóòêó õòîñü çàðèäàâ
Ç íåáåñ ñëîâà ô³ëîñîôà Âè ìîæåòå ïðîöèòóâàòè:
«Öåé ñâ³ò ëîâèâ ìåíå, òà òàê ³ íå ñï³éìàâ».
Òåòÿíà Ïÿòíè÷êà
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Ñòóäåíòè Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, ÿê³
çàê³í÷èëè êëàñ ñïåö³àëüíîãî ôîðòåï³àíî
ó Å. Ä. Êîáóëåÿ (1958-1970 ðð).
1. Áðèíçåé Åë³øêà
2. Òàäëåð Éîñèô
3. Ãîøîâñüêà Òàìàðà
4. ²âàí÷î Ìàð³ÿ
5. Êóçüìèê ²ðèíà
6. Ãóñò ²ðèíà
7. Ëîãîéäà Òåòÿíà
8. Ñòåöèê Îêñàíà
9. Øåëåñò Îêñàíà
10. Ë³íåð Êàòåðèíà
11. Êîâ÷³ Ìàð³ÿ
12. Êàí÷åâà Ìàãäàëèíà
13. Äðàâåöüêà Ìàð³ÿ
14. Îëüõîâè÷ ªâãåí³ÿ
15. Ãàâðèëêî Ëàðèñà
16. Òîì÷àí³ Ãàáð³åëà
17. Ðîêîñîâèê Ñòåïàí
18. Ñåíüêî Ìàãäàëèíà
19. ²ëëÿøêî Òåòÿíà
20. Êîñòèê ²ðèíà
21. Áîøèöüêà Íåëÿ
22. Ôàëåíäþê Ëþäìèëà
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Ñòóäåíòè Óæãîðîäñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà,
ÿê³ çàê³í÷èëè êóðñ ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í
ó êëàñ³ Å. Ä. Êîáóëåÿ (1964-1970 ðð.)
1. Ñîëîìêà Òèáåð³é
2. Ãîëüäøòåéí Þäèòà
3. Áîäàê ²ðèíà
4. Áåäÿ ªâà
5. Ñòåöèê Îêñàíà
6. ßöê³â Îëåíà
7. Åìáåð Òèáåð³é
8. Îïàëåíèê Îëüãà
9. Ö³ð³êóñ Êàòåðèíà
10. Ôóùè÷ Êàòåðèíà
11. Ðóñèí Òåòÿíà
12. Æåëòîâà Àëà
13. Ðåéäåð Àëà
14. ßêóáîâè÷ Îëåíà
15. Êàéòóêîâà Ìàðèíà
16. Íåâçîðîâà Àäåëü
17. Âàëüêî ªëèçàâåòà
18. Æåëòâàé Ñóñàííà
19. Îò÷åíàø Ìàðèíà
20. Ãîòåñìàí Îëåíà
21. Àêåðìàí Þäèòà

22. ßêóáîâè÷ Àãíåñà
23. Ìàñëÿíèê ²ðèíà
24. Æóêåâè÷ Âàëåíòèíà
25. Ì³òð³ê³íà ²íà
26. Îë³éíèê Íàòàë³ÿ
27. Í³òêóë³íåöü Îëüãà
28. Ïîëàê Òèáåð³é
29. Âàéñ Ãåäà
30. Åäåëüøòàéí Þë³ÿ
31. Äîêà Ñâ³òëàíà
32. Ðîìàí Àííà
33. Êóáàðè÷ Íàòàë³ÿ
34. Âàéñ Þäèòà
35. Ãåðøêîâè÷ ²ðèíà
36. Íî÷åâíîâà ²ðèíà
37. Ùåðáà÷åíêî Íàòàë³ÿ
38. Ìóðàâåöü Â³ðà
39. Áåðêîâè÷ Îëåêñàíäð
40. Ïåòðåöüêà ªâà
41. ªíäðèê Êàòåðèíà
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Âèïóñêíèêè ËÄÌÀ ³ì. Ì.Ëèñåíêà
êëàñó ñïåö³àë³çàö³¿ Å. Ä. Êîáóëåÿ (1970-1990 ðð.)
1. Êðàâö³â Îëüãà
2. Ìîêàíó Ëþäìèëà
3. Âÿòê³íà Ëþäìèëà
4. Ãîâäà Âàñèëü
5. ²âàí³ùåâ-Ñ³á³ðÿêîâ ²ãîð
6. Ñëèâ³íñüêà Òåòÿíà
7. Õîìàíäÿê Óëÿíà
8. ßðêà Îðåñò
9. Çàõàðê³â Ìèðîñëàâà
10. Ïîäç³çåé Òàðàñ
11. Øóôëàò Íàä³ÿ
12. Åðôàí Ìàð³ÿ
13. Ïèñüìåííà Îêñàíà
14. Ìàð÷åíêî Îëåêñàíäð
15. ²âàí³â Ìèðîí
16. Ñîëîâ³é Åì³ë³ÿ
17. ªíäðèê Êàòåðèíà
18. Ìåëüíè÷óê Þð³é
19. Ïàñòóõàíîâà Íàòàë³ÿ
20. Áàç³â-Âîéö³öüêà Ëþäìèëà
21. Ñòåìïíÿê Òåòÿíà
22. Êîëîä³é Ðîêñîëÿíà
23. Ç³íè÷ Îëåã
24. Òâåðäîõë³á Ãàëèíà
25. Ñåíäåöüêà-Íîâàê Áîãäàíà
26. ×àéêîâñüêà Îëåíà
27. Êðèâîðîò Ñâ³òëàíà
28. ×åðíÿí÷óê ²ííà
29. Ë³ñåöüêèé Âàñèëü
30. Äóäê³íà Àííà
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Êàíàäà.
ÏÀÑÒÓÕÀÍÎÂÀ ÍÀÒÀË²ß  âèêëàäà÷ òåîð³¿ ìóçèêè Ð³âíåíñüêîãî ìóçè÷íîãî
ó÷èëèùà.
Ï²ÖÓÐ (ÎËÜÕÎÂÈ×) ªÂÃÅÍ²ß  çàâ³äóâà÷ ôîðòåï³àííîãî â³ää³ëó
Óæãîðîäñüêî¿ ÄÌØ ¹ 1 ³ì. Ï.×àéêîâñüêîãî.
ÏßÒÍÈ×ÊÀ ÒÅÒßÍÀ  ìóçèêîçíàâåöü.
ÐÎÑÓË ÒÅÒßÍÀ  êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, âèêëàäà÷ Óæãîðîäñüêîãî
äåðæàâíîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Ä.Çàäîðà òà Óæãîðîäñüêîãî ô³ë³àëó
ÄÌÀ ³ì. Ñ.Ïðîêîôºâà.
Ñ²ÐÅÍÊÎ ÀËËÀ  êîìïîçèòîð, Óêðà¿íà-Àíãë³ÿ.
ÑËÀÂÈ× ÀÍÄÐ²É  ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ìóçèêîçíàâñòâà òà
ôîðòåï³àíî Äðîãîáèöüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Â.Áàðâ³íñüêîãî.
ÑÒÀÍÊÎÂÈ× ªÂÃÅÍ  êîìïîçèòîð, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, ëàóðåàò
Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà, ïðîôåñîð Êè¿âñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿
Ìóçè÷íî¿ Àêàäåì³¿ ³ì. Ï.×àéêîâñüêîãî.
ÒÀÄËÅÐ ÉÎÆÅÔ  êîìïîçèòîð, ï³àí³ñò, äèðèãåíò, ì.Âàëäþðí, Í³ìå÷÷èíà.
ÒÅËÈ×ÊÎ Â²ÊÒÎÐ  Ãîëîâà Çàêàðïàòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè
Êîìïîçèòîð³â Óêðà¿íè, âèêëàäà÷ Óæãîðîäñüêîãî äåðæàâíîãî Ìóçè÷íîãî
Ó÷èëèùà ³ì. Ä.Çàäîðà òà Óæãîðîäñüêîãî ô³ë³àëó ÄÌÀ ³ì. Ñ.Ïðîêîôºâà,
çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè.
ÒÈÕÈÉ ÑÅÂÅÐÈÍ  êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, äîêòîð ô³ëîñîô³¿
(Í³ìå÷÷èíà), äîöåíò êàôåäðè òåîð³¿ ìóçèêè ËÍÌÀ ³ì. Ì.Ëèñåíêà.
ÔÀËÅÍÄÞÊ ËÞÄÌÈËÀ  ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ñïåö³àëüíîãî
ôîðòåï³àíî Óæãîðîäñüêîãî äåðæàâíîãî Ìóçè÷íîãî Ó÷èëèùà ³ì. Ä.Çàäîðà
ÔÐÎËÎÂÀ ÒÅÒßÍÀ  ïîåòåñà
×ÎÐ² ÞÐ²É  äðàìàòóðã, ïîåò, ïðîçà¿ê, åòíîãðàô Çàêàðïàòòÿ, ì.Óæãîðîä.
ßÐÊÀ ÎÐÅÑÒ  ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ìóçèêîçíàâñòâà òà ôîðòåï³àíî
Äðîãîáèöüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Â.Áàðâ³íñüêîãî.
ßÐÎÑÅÂÈ× ËÞÁÎÌÈÐÀ  êàíäèäàò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ïðîôåñîð
êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè ËÍÌÀ ³ì. Ì.Ëèñåíêà.
ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ 2004 ð. – Çîðÿíà Ëàñòîâåöüêà, Áîãäàíà Ìàêñèìåíêî, Àííà
Øêîëüí³êîâà, Ëþáàâà Ñèäîðåíêî.
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Áàòüêî – Äìèòðî Êîáóëåé
Édesapja – Dmitro Kobulej
Ìàìà – Ìàãäàëåíà Êîáóëåé
Édesanyja – Kobulej Magdolna

Ðîäèíà: 1-é ðÿä – ìàìà, ñåñòðà Ìàð³ÿ, Åì³ë³é, áàòüêî;
2-é ðÿä – áðàòè Âîëîäèìèð  Ò³áîð, Ìèêîëà (1940ð.)
A család: az elsõ sorban  édesanyja, a nõvére Mária, Emil, az édesapja;
a második sorban  fivére Volodimir-Tibor, Mikola (1940)
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Åì³ëü – ã³ìíàçèñò.
A gimnazista Emil

Ç ñåñòðîþ Ìàð³ºþ (Ì³ì³).
Nõvérével Máriával (Mimivel)
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Áðàò Âîëîäèìèð – Ò³áîð.
Fivére Volodimir-Tibor

Äðóæèíà Åë³øêà.
Felesége, Eliska
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Õîð ñòóäåíò³â-óãîðö³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ó Ëüâ³âñüêèõ âóçàõ 1954-1955ð.
A lembergi fõiskolákon 1954-1955-ben tanult magyar diákok kórusa (ÊÅLME)

Êåð³âíèê õîðó – Åì³ëü Êîáóëåé.
Karnagy  Kobulej Emil
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Ñï³ëêóâàííÿ ç òîä³øí³ì ïðîðåêòîðîì êîíñåðâàòîð³¿ ïðîô. À.Êîòëÿðåâñüêèì
(â öåíòð³); òðåò³é çë³âà Åì³ëü Êîáóëåé.
Beszélgetés A. Kotljarevszkij professzorral a konzervatórium akkori prorektorával
(középen), balról a harmadik Kobulej Emil

Ç âèêëàäà÷åì Ò. Ìàºðñüêèì.
T. Majerszkij elõadóval
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²íòåðâ’þ ç ìóçè÷íèì ðåäàêòîðîì Ãàëèíîþ Áåðíàöüêîþ (Óæãîðîäñüêå òåëåáà÷åííÿ).
Interjú Halina Bernacka zenei szerkesztõvel az ungvári tévében

Êàäð ç ìóçè÷íî¿ ïåðåäà÷³ íà Óæãîðîäñüêîìó òåëåáà÷åíí³. Çë³âà: Ì.Ïîïåíêî,
Ì. Êðå÷êî, Ñ. Ìàðòîí, ìóç. ðåäàêòîð, Å. Êîáóëåé, É. Òàäëåð, Ï. Ö³êàéëî.
Részlet az ungvári televízió elõadásából. Balról: M. Popenkó, M. Krecsko, Márton
István, a zenei szerkesztõ, Kobulej Emil, Tadler József, P. Cikajlo
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Ùàñëèâà ñ³ì’ÿ.
A boldog család

Å. Êîáóëåé ñåðåä ó÷àñíèê³â ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó ÄÌØ ¹1 ³ì. Ï.×àéêîâñüêîãî.
Kobulej Emil az Ungvári 1. Számú Csajkovszkij Zeneiskola szimfonikus zenekarának
tagjai körében
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Ç Ç. Ëåíäºëîì.
Lengyel Zsigmonddal
Íà â³äïî÷èíêó â Êàðïàòàõ ç³ Ñò. Áóíäîþ.
Üdülés a Kárpátokban Sz. Bundával

Íà ïîëÿí³ ç É. Áàçåëåì.
A tisztáson J. Bazellel
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Ç äðóãîì Ò. Áîí³ñëàâñüêèì.
Barátjával, Boniszlavszky Tiborral

Ó äðóç³â Áîí³ñëàâñüêèõ.
Látogatóban Boniszlavszkyéknál

Ïåðøå âèêîíàííÿ «Ñþ¿òè» äëÿ ñêðèïêè ³ ôîðòåï³àíî. Ñîë³ñò  À. Ïåòê³
(Óæãîðîäñüêå òåëåáà÷åííÿ) 1970ð.
A hegedûre és zongorára írt szvit elsõ elõadása. A szólista Petky Árpád (ungvári
televízió, 1970)
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Íà ôåñòèâàë³ â Ðàõîâ³  àíñàìáëü «Ë³ñîðóá» - â öåíòð³ Å. Êîáóëåé.
A rahói fesztiválon. A Favágó együttes – középen Kobulej Emil

Çóñòð³÷ â Êàðïàòàõ. Çë³âà: Ì. Ìîêàíó; äðóæèíà Ñ. Ë³ñåöüêîãî; Ñ. Á³ëÿê;
ïîäðóææÿ Êîáóëå¿â.
Találkozó a Kárpátokban. Balról: M. Mokanu, Sz. Liszeckij felesége, Sz. Bilyak, a
Kobulej házaspár
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Ç áðàòîì äðóæèíè Îëåêñàíäðîì.
Sógorával, Olekszanderrel

Âîíè âèçíà÷àëè íàïîâíåí³ñòü ìóç.æèòòÿ Çàêàðïàòòÿ ó 60-³ ðîêè: Å.Êîáóëåé,
É. Òàäëåð; Ñ. Ìàðòîí, Ä. Çàäîð.
Õk jelentették a kárpátaljai zenei élet kiteljesedését a 60-as években: Kobulej Emil,
Tadler József, Márton István, Zádor Dezsõ
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Â ãîñòÿõ ó Çàäîð³â. Ñïðàâà: Ã.Êàðáîâàíåöü ç äðóæèîþ, Å.Êîáóëåé, Ê. Ãåííåë,
Ñ. Ìàðòîí, Ä. Çàäîð, ª. Çàäîð, äîíüêè ²ìåëüäà ³ Ìàãäàëåíà, ñèí ²øòâàí,
Ò. Áîí³ñëàâñüêèé.
Vendégségben Zádoréknál. Jobbról: G. Karbovanec feleségével, Kobulej Emil,
K. Hennel, Márton István, Zádor Dezsõ, Zádor Endre, lányai: Imelda és
Magdolna, fia, István, Boniszlavszky Tibor

Ó Çàäîð³â 1970ð.
Zádoréknál 1970-ben
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Óðîê ãàðìîí³¿ ó ñïåö³àëüí³é ìóç.øêîë³  äåñÿòèð³÷ö³ ³ì. Ñ. Êðóøåëüíèöüêî¿
(1970-³ ðîêè). Çà ñòîëîì À. Ôðîëÿê (À. Ãàâðèëåöü).
Harmóniaórán az Sz. Kruselnicka Zenei Szakközépiskolában (1970-es évek). Az
asztalnál A. Froljak (A. Havrilec)

Íà ñóáîòíèêó. Ñïðàâà Ë. Îëåíè÷; ². Çàäîð; Å. Êîáóëåé.
Munkaszombaton. Jobbra: L. Olenics, Zádor István, Kobulej Emil
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Ç À. Êîð÷èíñüêèì.
A. Korcsinszkijjel

Ç Î. Ìàð÷åíêîì.
O. Marcsenkoval

Ç Ò. Áîí³ñëàâñüêèì.
Boniszlavszky Tiborral

Ç Ë. Î. Áàá’þê.
O. Babjukkal
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Ç ª. Ñòàíêîâè÷åì (Âîðçåëü).
J. Sztankoviccsal (Vorzely)

Ç Ñò. Ë³ñåöüêèì (Êè¿â).
Sz. Liszeckijjel (Kijev)

Ç ðîäèíîþ Ë³ñåöüêèõ.
A Liszeckij családdal
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Ñåðåä êîìïîçèòîð³â ³ ìèòö³â Çàêàðïàòòÿ. 1-é ðÿä çë³âà: Å. Êîáóëåé,
Ñ. Ìàðòîí, Ä. Çàäîð, Å. Øåðåã³.
Kárpátaljai zeneszerzõk és mûvészek társaságában. Az elsõ sorban balról:
Kobulej Emil, Márton István, Zádor Dezsõ, Seregi E.

Ðîäèíà ó Ëüâîâ³.
A család Lembergben
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Øàõîâ³ çìàãàííÿ ç Þ. Ñëèâ³íñüêèì.
Sakkparti J. Szlivinszkijjel

Ó ôîëüêëîðíîìó êàá³íåò³ ç
A. Êóøëèêîì.
A folklór kabinetben A. Kuslikkal
ç Â. Êîòëÿðåâñüêèì.
V. Kotljarevszkijjel.

Ç Ê. Äîáîøåì.
Dobos Kálmánnal
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Òâîð÷à çóñòð³÷ ç óãîðñüêèì êîìïîçèòîðîì Ê.Äîáîøåì. 1-é ðÿä çë³âà:
Õ.Ðàòè÷, ª. Êîçàê, À. Êîñ-Àíàòîëüñüêèé, Ê. Äîáîø, áðàò Äîáîøà, Åë³øêà
Êîáóëåé. 2-é ðÿä: çë³âà- Ä. Çàäîð, ñèí Äîáîøà- Òîìàø, Å. Êîáóëåé.
Alkotói találkozó Dobos Kálmán magyar zeneszerzõvel. Az elsõ sorban balra:
H.Ratics, J. Kozak, A. Kosz-Anatolyszkij, Dobos Kálmán, Dobos fivére, Kobulej
Eliska. A második sorban balról: Zádor Dezsõ, Dobos fia, Tamás, Kobulej Emil

Íà Âèñîêîìó Çàìêó.
A Viszokij Zamokon
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1 Òðàâíÿ. 1-é ðÿä ñïðàâà: Ò. Êîíîâàðò, Ë. Áàá’þê, Ñ. Ïàâëèøèí, Å. Êîáóëåé.
2-é ðÿä ñïðàâà: Þ. Ñëèâ³íñüêèé, Î. Çåë³íñüêèé, Þ. ßñ³íîâñüêèé.
Május elseje. Az elsõ sorban jobbról: T. Konovart, L. Babjuk, Sz. Pavlisin,
Kobulej Emil. A második sorban jobbról: J. Szlivinszkij, O. Zelinszkij, J. Jaszinovszkij

Íà ÔÏÊ â ªðåâàí³. Â öåíòð³  ïðîô. Êîïòºâ.
Szakmai továbbképzésen Jerevánban. Középen Koptyev professzor
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Ç Ä. Çàäîðîì (ªðåâàí).
Zádor Dezsõvel (Jerevánban)

Ç À. Ðîù³íîþ (ªðåâàí).
A. Roscsinával (Jerevánban)

Çóñòð³÷ ç ñèíîì Á. Áàðòîêà íà êîíôåðåíö³¿ ó Âèíîãðàäîâ³.
Találkozás Bartók Béla fiával a nagyszõlõsi konferencián
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Ç ñèíîì Äìèòðîì.
Fiával, Dmitrijjel

Ç âíóêîì Ðîìàíîì.
Unokájával, Romannal

Â ð³äíèõ Êàðïàòàõ ç äðóæèíîþ
(Âîðîõòà).
A hazai Kárpátokban feleségével
Vorohtán
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Çóñòð³÷ ç ïðîôåñîðîì Ìîñêîâñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ª. Íàçàéê³íñüêèì. Ñïðàâà:
Þ.Áóëêà, ª. Íàçàéê³íñüêèé, Ê. Ö³ð³êóñ, Â. Êîçëîâ, Þ. Ñëèâ³íñüêèé, Å.Êîáóëåé.
Találkozás J. Nazajkinszkijjel, a moszkvai konzervatórium professzorával. Jobbról:
J. Bulka, J. Nazajkinszkij, K. Cirikusz, V. Kozlov, J. Szlivinszkij, Kobulej Emil

Â³äçíà÷åííÿ «Äí³â ïàìÿò³ Ñ. Ëþäêåâè÷à» ó Ëüâ³âñüêèé êîíñåðâàòîð³¿
ðîçïî÷àëèñÿ ç ö³º¿ ãðóïè, ÿêîþ êåðóâàâ Å. Ä. Êîáóëåé.
Az Sz. Ljudkevics emléknapok méltatását a lembergi konzervatóriumban ez a csoport
kezdte el Kobulej Emil vezetésével
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Â ìóçè÷íî-ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³â ì. Ïå÷. Ñïðàâà: Å. ×óïðèê, Ç. Äàøàê,
Ò.Øóïÿíà, Å. Êîáóëåé.
A Pécsi Zenepedagógiai Fõiskolán. Jobbról: E. Csuprik, Z. Dasak, T. Supjana és
Kobulej Emil

Òåîðåòè÷íà êàôåäðà ËÍÌÀ ³ì. Ì. Ëèñåíêà. 1-é ðÿä çë³âà: Î. Çåë³íñüêèé,
Ã. Áåðíàöüêà, Þ.Áóëêà, Ê. Ö³ð³êóñ, Å. Êîáóëåé. 2-é ðÿä çë³âà: Î. Ïèñüìåííà,
Ì. Ëåì³øêî, Â. Êîçëîâ, ². Ç³íê³â, ß. ßêóáÿê.
A Lembergi M. Liszenko Nemzeti Zeneakadémia zeneelméleti tanszéke.
Az elsõ sorban balról: O. Zelinszij, G. Bernacka, J. Bulka, K. Cirikusz, Kobulej Emil.
A második sorban balról: O. Piszmenna, M. Lemisko, V. Kozlov, I. Zinkiv, J. Jakubák
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Ç îíóêàìè Ðîìàíîì ³ Ìàðê³ÿíîì.
Unokáival, Romannal és Markijannal

Ç Î. Êðàâö³â.
O. Kravcivval
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Ç ãðóïîþ âèïóñêíèê³â-òåîðåòèê³â (1998ð.). 1-é ðÿä çë³âà: Â. Ðåáåíäÿãà, Ê. Ö³ð³êóñ,
Ë. ßðîñåâè÷, Å. Êîáóëåé. 2-é ðÿä çë³âà  ².Ìîðîç, Ò. Áðèíü, Î. Êîâàëü,
Â. Áîáèöüêà, Ì. Ê³ðÿíîâà, ². Ç³íüê³â.
A zeneelméleti végzõsök egy csoportjával (1998). Az elsõ sorban balról:
V. Rebengyaga, K. Cirikusz, L. Jaroszevics, Kobulej Emil.
A második sorban balról: I. Moroz, T. Briny, O. Kovaly, V. Bobicka, M. Kirjanova, I. Zinykiv

Ó Ì.Ô. Êîëåññè. Ëèñòîïàä 2003ð.
M. F. Kolesszánál. 2003 novembere
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²íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç àíàë³çó ìóç.òâîð³â. Ñïðàâà: Î. Òðàêàëî, Å. Êîáóëåé,
Ë. Ñèìîíîâà.
A zenedarabok elemzésével foglalkozó órán. Jobbról: O. Trakalo, Kobulej Emil,
L. Szimonova

Ç ãðóïîþ òåîðåòèê³â-çàî÷íèê³â. 1-é ðÿä ñïðàâà: Ã.Áåðíàöüêà, Å.Êîáóëåé.
A teoretikus levelezõ tagozatos diákok egy csoportja körében. Az elsõ sorban jobbra:
G. Bernadszka és Kobulej Emil
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Êâ³òåíü 2004ð.
2004 áprilisában

Òðàâåíü 2004ð. ç âèïóñêíèêàìè 2004ð.: Ç.
Ëàñòîâåöüêà, Ì. Ëèõîâèä, Ð. Âàðíàâà.
A 2004-es év végzõseivel májusban: Z. Lasztovecka,
M. Lihovid, R. Varnava
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Êàìåðíèé îðêåñòð Óæãîðîäñüêîãî ìóç.ó÷èëèùà (1969ð.). 2-1 ðÿä ñïðàâà 
÷åòâåðòèé Å. Êîáóëåé.
Az Ungvári Zenemûvészeti Szakközépiskola kamarazenekara (1969). A második
sorban jobbra a negyedik Kobulej Emil

Åì³ëü Êîáóëåé, õóäîæíèê Ñ. Ìàéîð.
Kobulej Emil. Sz. Major grafikája
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Äóåò Å. Êîáóëåÿ ç Ò. Áîí³ñëàâñüêèì, õóä. Ìàð³îí ²ëêó.
Kobulej Emil és Boniszlavszky Tibor duettje. Ilku Marion karikatúrája
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LEMBERGI LISZENKO NEMZETI ZENEAKADÉMIA
LEMBERGI MAGYAROK KULTURÁLIS SZÖVETSÉGE

KOBULEJ EMIL EMLÉKÉRE
(1929-2004)

Összegyûjtött megemlékezések

LEMBERG, 2008
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Kiadásra ajánlotta a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia tudós tanácsa,
2007. 06. 26. 6.sz. jegyzõkönyv
Kobulej Emil zenetudós, zongoramûvész és zeneszerzõ, a Lembergi Liszenko
Nemzeti Zeneakadémia egyik vezetõ tanára, a Lembergi Magyarok Kulturális
Szövetségének alapító tagja. Az õ életpályájáról, munkásságáról és pedagógiai
tevékenységérõl szól az olvasó figyelmébe ajánlott könyv.
A kiadvány ismert mûvészek visszaemlékezéseit, valamint a kollégák és a tanítványok
elismerõ megnyilatkozásait tartalmazza, akik kapcsolatban voltak ezzel a nagy tehetségû
és kiváló emberrel.
Az illusztrációk a Kobulej család fotoarchívumából származnak.

Sajtó alá rendezte:
Kobulej Eliska és Kobulej Mária
Elõszó: Jurij Bulka
Szerkesztõbizottság:
Olekszandra Kozarenko
a zeneelméleti tanszék vezetõje, professzor, a mûvészettörténet doktora (elnök)
Jurij Bulka
professzor, a mûvészettörténet kandidátusa
Jákim Horák
docens, a mûvészettörténet kandidátusa
Szarvas Gábor
a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke
Kovács Gábor
szerkesztõ
Fordította:
Tárcy Andor és Kovács Gábor
Lektorálta:
Natália Kaskadamova
professzor, a mûvészettörténet kandidátusa
Georgij Pavlij
professzor, a mûvészettörténet kandidátusa
Mûvészeti szerkesztõ:
Olekszandr Trakalo
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Tetyana Frolova

Szól a zongora…(Kobulej Emilnek)
– részlet –

Dalolt a zongora… Kezeihez simulva,
A gyengéd ujjak nyomán szárnyalt a hang.
Az édes gyötrelem átzengett a húrra,
S áradt mindenfelé fent és alant.
Élt a hangszer… Benne egész világ…
És minden hang külön életre kelt…
És közöttük titok nem létezett.
Közösen õrizték, élték a csodát.
Dalol a zongora… Óhajtva a kezét…
S felragyog, izzik az egész világ.
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Jurij Bulka
KOBULEJ EMIL: ÉLETÚT, ÉLETPÁLYA
A mûvészekrõl alkotott elképzeléseink kimerülnek az olyan fogalmakban, mint
a népszerûség, a dicsõség, a különbözõ címek és rangok. Vannak azonban olyanok,
akiket általában nem koszorúznak meg babérral: õk azok a mûvészek, akik egyben
igazi pedagógusok is. A leendõ mûvésznemzedék nevelésének és annak a célnak
szentelik az életüket, hogy az õket körülvevõ emberi közeget szépnek és szellemi
emelkedettséggel lássák. Teszik ezt nem a talmi dicsõségért és bárminemû
elõnyökért, végzik ezt annak ellenére, hogy munkásságukkal gúnyos mosolyt
csalnak a megrögzött pragmatikusok arcára.
Ilyen erkölcsi értékrend szerint élt és dolgozott Kobulej Emil, a Lembergi
Mikola Liszenko Állami Zeneakadémia egyik legjobban tisztelt tanára. Gyökerei a
Kárpátok egyik festõi csücskében  a szolyvai járási Poljana községbõl erednek.
A településen még ma is sokan viselik ezt a családnevet. Apja, az ismert vasúti
mérnök a 30-as években Munkácson és Ungváron dolgozott. Ez utóbbi városban
látta meg a napvilágot Kobulej Emil 1929. július 23-án.
1938-ban édesapját a Dunántúlra, Pécsre helyezték át. Itt halt meg édesanyja,
aki négy gyermeket hagyott maga után. A családfõ 1941-ben Budapestre helyezték,
ahol rangidõs vasúti felügyelõként dolgozott. Nemcsak a gyerekek anyagi jólétével
törõdött, hanem nagy gondot fordított neveltetésükre is. Gimnáziumi taníttatásuk
kiváló humán alapokat jelentett számukra.
A család zeneértõ és zeneszeretõ volt (a mama jól játszott cimbalmon). Ezért
az apa fontosnak tartotta fiai zenei képzését: Emilt zongorára, bátyját, Vlagyimirt
pedig hegedûre taníttatta. Felsõbb osztályos tanulóként már együtt adták elõ
Mozart hegedû- és zongoraszonátáit. Tehetségüket hamar felfedezték, tanáraik
szívesen foglalkoztak velük. A háború alatt, Budapest bombázása idején hideg és
nedves pincékben húzták meg magukat. A családfõ súlyosan megbetegedett, az
orvosok emiatt a szolyvai gyógyvízkúrát javasolták.
1946 tavaszán Kobulej Emil már az ugvári zeneiskola növendéke. Tapasztalt,
tehetséges és rendkívül mûvelt zongoratanár  Sz. Hoszrojeva keze alá kerül.
Eredményes felvételi vizsga után 1950-tõl a Lembergi Liszenko Állami
Konzervatórium hallgatója. Két szakot sajátít el egyszerre: a zongoramûvészetet
és az elméleti zeneszerzést. A konzervatóriumban ukrán, lengyel és orosz tanárok
oktattak, többségükben  az akkori elnyomó rendszer ellenére  a mûvészetért
õszintén rajongó, az igazi értékeket elismerõ és megbecsülõ, a kölcsönös tisztelet
szellemében élõ és alkotó emberek.
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Ebben a környezetben, ebben a „kisvilágban” Kobulej Emil jól érezte magát,
tehetségének és érzelemgazdagságának nem szabtak határt. Emellett az akkori
Lemberg zenei élete is érdekesebb, pezsgõbb és dinamikusabb volt az ungvárinál.
Szinte egymást érték a szimfonikus koncertek, a neves együttesek
vendégszereplései, az opera- és balettbemutatók. Az ifjú, tehetséges zenész
társadalomtudományi tantárgyakat általában hanyagolta, s ha csak tehette, a
vendégszereplõ zenemûvészek vagy a helyi szimfonikus zenekar próbáit hallgatta.
1951-tõl a Lembergi 2. Sz. Zeneiskola koncertmestereként kezdett dolgozni.
Kiváló zenei tehetségével és veleszületett elõadói kvalitásával rövidesen
kiérdemelte az idõsebb kollégák tiszteletét és megbecsülését. Nappal tanult, este
általában a vokális osztályokkal foglalkozott. 1953-ban az õ kezdeményezésére
alakult meg Lembergben egy egyedi zenei kollektíva: a város felsõfokú
tanintézeteiben tanuló magyar diákok kórusa (KELME), melynek õ lett a karnagya.
1954-ben a megyei filharmóniában nagy sikerrel került sor a kórus bemutatkozó
elõadására. Egy év múltán azonban az énekkar megszûnt: Kobulej Emil befejezte
konzervatóriumi tanulmányait és elhagyta Lemberget.
Pályafutásának újabb szakasza és egyben az önálló alkotói munka Ungváron
kezdõdött. A város zeneiskolája természetesen tárt karokkal várta a fiatal és
tehetséges szakembert. Koncertmester lett a szólóénekes osztályban, emellett
zeneirodalmat, szolfézst és összhangzattant oktatott. Kezdeményezésére 1960ban megindult a zeneelméleti oktatás, melynek keretében Kobulej Emil polifóniát
és zeneelemzést adott elõ. Sok tehetséges tanítványa volt, akik ma már jeles
zenetörténészek és elõadómûvészek.
De nemcsak pedagógusként tevékenykedett. Tehetségébõl és erejébõl futotta
arra is, hogy kilenc éven át (1955-tõl 1963-ig) a Kárpátaljai Megyei Filharmónia
zenekarának zongoristájaként is kamatoztassa tudását. Az 1960-as években
felejthetetlen koncertek keretében bûvölte el a helyi közönséget mint szólista
vagy koncertmester. Barátjával és egykori konzervatóriumi évfolyamtársával,
Boniszlavszky Tibor hegedûmûvésszel sok gyönyörû elõadással lepték meg a
közönséget. Ezek a bemutatók bármelyik európai nagyváros díszére válhattak
volna. 1962-ben, koncertsorozat keretében játszották Bach, Schumann, RimszkijKorszakov, Wagner, Rahmanyinov és Sosztakovics mûveit. Nemcsak Ungváron
léptek fel, hanem a megye többi városában és településén is. Több koncertprogram
került bemutatásra Jefim Flomennek, a filharmónia szólistájának
közremûködésével. Kobulej Emil és Boniszlavszky Tibor alakította meg Ungváron
az elsõ gyermek vonószenekart. 1969-ben Kobulej Emil egyben a zenemûvészeti
szakiskola kamarazenekarának vezetõje is volt.
Kobulej Emil már akkor ismert volt mint az egyik legjobb elméleti szakember
és módszerész. Így hívták meg a Huszti Zeneiskolába módszerésznek és
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kurátornak. Nemcsak ezért az iskoláért tett sokat. Mély meggyõzõdése volt, hogy
az emberek, különösen a felnövekvõ nemzedék esztétikai-zenei nevelése rendkívül
fontos. Az 1960-as években elmaradhatatlan tagja volt azoknak a zsüriknek,
amelyek a megyei mûvészeti seregszemlék résztvevõinek tudását bírálták el. 1964
65-ben a Nagybocskói Erdõkombinát Liszorub (Favágó) vokális-hangszeres
együttesének a vezetõje volt. Eredményesen mûködött együtt a Kárpátaljai Népi
Énekkarral, mely akkoriban az ország egyik legjobb népi együttese volt. Egy
éven át  1963-ban  az együttes másodkarmestereként tevékenykedett.
A megyei ukrán és magyar nyelvû lapokban többször publikált zenekritikai
és zenenépszerûsítõ írásokat, a sajtóban is szorgalmazta, hogy Ungváron jöjjön
létre egy gyermek filharmónia.
Bokros teendõi ellenére lembergi kapcsolatait sem szakította meg. Gyakran
látogatott el kedvenc városába, egykori tanulmányainak színhelyére. 1961-ben
részt vett, a Bartók Béla születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett
konferencián, melynek a lembergi konzervatórium épülete adott otthont.
Ungváron kötött házasságot azzal a huszti származású tanítványával, aki a 3.
évfolyamon került az általa vezetett osztályba zongora szakos növendékként. A
tanár úr, miután a hallgató 1958-ban lediplomázott, tehetséges növendékének
felajánlotta a kezét és a szívét. Így lett Eliska Emilnek mindvégig hûséges párja,
társa és ihletõje. Két gyermekük  Dmitrij és Mária szüleitõl maradéktalanul
örökölte a tisztességet, a munkaszeretetet és a mûveltséget.
Kobulej Emil két zenésztársával, elvbarátjával, Zádor Dezsõvel és Márton
Istvánnal, e két nagyszerû mûvésszel  ungvári mûködésének tizenöt éve alatt 
Kárpátalja zenei életének lelke, aktív és fáradhatatlan építõje volt.
Amikor Zenon Dasak professzor, a lembergi konzervatórium akkori rektora
felkérte Kobulej Emilt, hogy vállalja el a zeneelméleti tanszék vezetését, ez sem õt,
sem pedig a környezetét nem érte váratlanul. Szívesen utazott el Lembergbe, de a
szíve még gyakran visszahúzta Ungvárra. 1973-ban háromszor is járt itt:
találkozókon, hangversenyeken vett részt, illetve közös koncertet adott Hatvani
Pál hegedûmûvésszel, a filharmónia szólistájával.
A konzervatóriumban, ahol ismét találkozik egykori tanáraival, professzoraival,
pedagógusi rátermettsége új magasságokba emelkedik. Zeneelméletet és
zeneelemzést oktat. Egykori tanítványai ma már elismert zenepedagógusként és
elõadómûvészként kamatoztatják a tanáruktól kapott tudást Ukrajna-szerte és
külföldön: Lengyelországban, Magyarországon, Németországban és
Fehéroroszországban. Vannak köztük professzorok és docensek, zeneiskolai
tanárok és zenekritikusok. Valamennyien magukban õrzik és viszik tovább azt,
amit Kobulej Emil az évek során beléjük plántált: az önállóságot és a szépérzéket,
a zene szeretetét és az emberséget.
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Kobulej Emil kiváló ismerõje volt a különbözõ korok zeneirodalmának,
pontosan érzékelte a zenemûvek stilisztikai sajátosságait, analitikusan
gondolkozott, nagyszerûen tárta fel a zenei fejlõdés logikáját, tudott gyönyörködni
és gyönyörködtetni a zene varázslatos világában. Maga is szerzett zenét, miáltal
még inkább elmélyült az alkotás pszichológiájában, amit sajátos, egyéni
látásmóddal tudott tolmácsolni tanítványainak.
Zeneszerzéssel nem foglalkozott rendszeresen, talán azért, mert ilyen irányú
erõs ambíciói nem voltak. Ám, például akkor, amikor a zenemûvészeti szakiskolában
hiányát érezte bizonyos mûveknek, melyek még jobban elõsegítenék a növendékek
fejlõdését, Hét húr címmel miniatûröket komponált énekhangra és zongorára,
illetve énekhangra és vonósnégyesre. Olyan dalmûveket is szerzett, amelyekre
Petõfi versei ihlették. Számos ukrán népdalfeldolgozást készített a Liszorub
Együttes és a Kárpátaljai Népi Énekkar számára. Jurij Csori, Petro Szkunc és Jurij
Skrobinec kárpátaljai költõk versei is megihlették. Nevéhez fûzõdik a Tisza partján
címû vokális-koreográfiai kompozíció. Megkomponálta a Trió két hegedûre és
altra címû zenemûvet, melynek õsbemutatója 1970-ben volt a lembergi
konzervatórium nagytermében.
Zenét is úgy írt, mint ahogy minden mást tett az életében: lelkesedéssel,
alázattal és szeretettel. Alkotásaiból sugárzik a melegség, a líra, a gazdag színvilág.
S egyben érzõdik rajtuk az igazi tehetség és a technikai tudás. Épüljenek e mûvek
akár magyar, akár ukrán dallamvilágra, mindegyikben ott van a mûvészi ízlés és a
sajátos kifejezésmód.
A lembergi konzervatóriumban elsõsorban az oktatásra összpontosított. Úgy
tûnhet, hogy szellemi élete az ungvári idõszakhoz képest mintha szürkébb lett
volna. Ám ez nem így van. Energikus, figyelmes ember volt. Élénken foglalkoztatta
a zeneoktatás helyzete az alsó- és középfokú szaktanintézetekben. Állandó
kapcsolatban állt egykori tanítványaival, ismerte eredményeiket és gondjaikat,
segítette õket tanácsaival. Az 1970-es években a Lembergi Állami Bentlakásos
Zeneiskola zeneelméleti részlegének élén állt. Módszertani kurátora volt az ivanofrankivszki, a ternopili és az ungvári zenemûvészeti szakiskoláknak. Szívesen
adott megszívlelendõ tanácsokat konzervatóriumi kollégáinak és lembergi
zenemûvészeknek.
Tudományos vezetõje volt a konzervatóriumi diákszövetség zenei
szekciójának. Az 1980-as években az õ kezdeményezésére rendezték meg a
konzervatóriumban a Sztanyiszlav Ljudkevics-emléknapokat, mely nemsokára
nagyszabású városi rendezvénnyé nõtte ki magát.
Az a hat év, melyet gyermekkorában magyar közegben töltött, nem múlt el
nyomtalanul. Kifogástalanul beszélt magyarul, jól ismerte a magyar nép kultúráját
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és történelmét, amelyre nagyon büszke volt. Gyakran látogatott el a Budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémiára és annak pécsi tagozatára. 1984-ben részt vett a
Magyar Zenemûvészeti Társaság konferenciáján, 19871988-ban Ljudkevics és
Sztankovics munkásságáról tartott elõadást Budapesten és Pécsett. Közeli
kapcsolatban állt Lendvay Ernõ professzorral, a jeles magyar zenetörténésszel és
Bartók-kutatóval. 1974-ben Kobulej Emil segített megszervezni a lembergi és a
magyarországi zeneszerzõk kapcsolatfelvételét. A lembergi zeneszerzõk mûveinek
népszerûsítése céljából a konzervatórium zenekarával a 80-as években többször
utazott Magyarországra, elõsegítve ez által a két nép zeni kultúrájának kölcsönös
megismerését.
Energiáját, friss látásmódját, életkedvét élete végéig megõrizte. Az utóbbi
években sok érdekes kiadvány megjelentetéséhez nyújtott hathatós segítséget.
Ezek között említendõ jó barátjának, Márton Istvánnak a Kismadár címû magyar
népdalfeldolgozásokat tartalmazó gyûjteménye, melyhez a zongora-partitúrát írta,
s amely 1996-ban Ungváron került kiadásra. Szerkesztõje volt több más zenei
kiadványnak is, melyekhez a bevezetõt is õ írta. Megható és mindenképpen rá
jellemzõ: 1999-ben napvilágra segítette Molnár Lajos vak banduramûvész saját
szerzeményeinek kiadását Szívbõl énekelek címmel.
Kobulej Emil húrjai 2004. szeptember 21-én pattantak el. Azok az erkölcsi
alapok, azok a tiszta hangok, amelyeken felnõtt és amelyekre építkezett, tovább
élnek tanítványaiban, zenei hagyatékában.
Ez a könyv a becsületes és nemes embernek, a sokoldalú zenemûvésznek, a
bölcs és õszinte pedagógusnak, az apának és a családfõnek, az odaadó barátnak
 Kobulej Emilnek próbál, a maga lehetõségei szerint, emléket állítani.
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Sztepan Liszeckij
ESZMETÁRSAI VOLTUNK
Az emlékírás mûfaja megköveteli az exkluzív, a szubjektív mondandót.
Másrészrõl pedig elengedhetetlen a mûvész méltatása, munkásságának
összegezése, értékelése. E két követelménynek próbálok az alábbiakban eleget
tenni. Ismeretségünk Kobulej Emillel hosszú idõn át tartott. Minden mozzanatát
szinte lehetetlen papírra vetni. Ezért csak néhány találkozónkat elevenítem fel,
többek között az elsõt és az utolsót, megpróbálva feltárni beszélgetéseink lényegét,
bemutatni szakmai együttmûködésünk és emberi kapcsolataink egyes aspektusait.
Kobulej Emil kiváló muzsikus, istenáldotta tehetség volt. Zenei tevékenysége
egyben életformája is volt, mindenben a zene vezérelte, bár nem volt híján mûszaki
adottságoknak sem, s élénken érdeklõdött az irodalom, a festészet iránt és a többi
mûvészetek iránt. Mindenben a szépet látta.
Zenei munkássága különbözõ formában nyilvánult meg: koncertezõ
zongoramûvészként, pianistaként-koncertmesterként, zongoratanárként az
Ungvári Zenemûvészeti Szakiskolában, a zeneelméleti tantárgyak oktatójaként a
lembergi konzervatóriumban, ahol tanított többek között zenemûelemzést,
polifóniát, harmóniát, irányította a leendõ zenetörténészeket diplomamunkájuk
elkészítésében. Emellett zenét szerzett, karvezetõ volt és zenekritikusi
tevékenységet is folytatott.
Valamennyi említett területen teljes szívvel és lélekkel tevékenykedett a rá
jellemzõ õszinteséggel, közvetlenséggel és tehetséggel. Lehetett volna egy titkára
(úgy mint Sztravinszkijnak Kraft), hogy a mester eleven és érdekes gondolatait
megörökítse az utókor számára. Kobulej Emil egész alkotói munkássága magas
szakmai szintû, számottevõ és haladó volt. Hagyatékában, mely még nincs teljesen
feldolgozva, talán ez a legértékesebb.
Úgy vélem, nem tévedek, amikor azt állítom, hogy a zene boldoggá tette. Azt
viszont nehéz megmondani, hogy mi jelentette számára a legnagyobb örömöt: a
koncertezés, a diákokkal való foglalkozás vagy a zenésztársaival való együttlétek.
Sohasem volt önelégült, mindig többre törekedett. Találkozásaink alkalmával fõleg
a színvonalas mûvészetrõl értekeztünk. A hétköznapi kérdések teljesen
másodrendûek voltak a számunkra. Természetesen kivételt képeztek a közös
kikapcsolódások idõszakai: egy-egy nemzetközi futballmérkõzés végigszurkolása,
ünnepi ebédek, piknikek stb., amikor helye volt a tréfának, a vidám történeteknek.
Elsõ találkozásunkra 1957-ben Huszton került sor, ahol Kobulej Emil az Ungvári
Zenemûvészeti Szakiskola tanáraként a zeneiskolai zongoratanárok szakmai
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fórumán elnökölt. Meleg, napfényes idõben az iskola udvarán mutattak be minket
egymásnak. Õ akkor már tiszteletben álló pedagógus volt, én pedig a Kijevi
Konzervatórium elsõ évfolyamos hallgatója. Kötetetlen beszélgetésünk általában
a zenérõl folyt, ezen belül Sosztakovics és Prokofjev munkásságáról, vagyis a
zenei újításokról, a friss zenei áramlatokról.
Engem nemcsak Kobulej Emil õszinte mosolya ragadott meg, hanem zenei
érdeklõdésének széles palettája, a feltörekvõ ifjú zenemûvész nemzedék iránti
fogékonysága. Itt szeretném megemlíteni, hogy az ungvári zenészek: Kobulej
Emil, Tóth László, Popovics Mihály, Márton István és Harcsár József  határozott
célul tûzték maguk elé a kárpátaljai zenekultúra fellendítését.
Utolsó találkozásunk 2003-ban volt. De a közbeesõ sok-sok évben gyakran
futottunk össze különbözõ helyeken: Kijevben, Lembergben, Ungváron, Huszton,
Rahón, s többször Krajnikove községben, ahol feleségem szülei éltek.
Alkotómûvészi kapcsolataink folyamatosan erõsödtek, akárcsak a családjaink
közötti kötelékek is.
Egy másik találkozás. A Huszti Zeneiskolában tanítottam (19551965). Kobulej
Emil Boniszlavszky Tibor hegedûmûvésszel érkezett hozzánk olyan felejthetetlen
koncerttel, amely a zene igazi ünnepévé vált. És egy másik emlék. Kobulej Emil
bizonyos ideig a Nagybocskói Erdõkombinát (1964) ének- és táncegyüttesének
vezetõje volt. Hetente leutazott ide Ungvárról, miközben egy-két napra rokonait
 feleségének szüleit  is felkereste. A hétvégeket a helyi zeneiskolában töltötte,
ahol zavartalanul szárnyalhattak alkotói gondolatai. Egy alkalommal, zeneszerzõi
elképzeléseit megosztva eljátszotta nekem legújabb kompozícióját  az említett
együttes számára írt kórusmûvet. A szvittel kapcsolatban kifejtettem, hogy a mû
tükrözi a szerzõ sajátos zenei világát, friss és érdekes intonációi vannak (különösen
a dúrban írt téma ragadott meg). A szerzemény  elõnyére  különbözött az általam
addig ismert, a mûkedvelõ énekkarok vezetõi által készített
népdalfeldolgozásoktól.
1966-ban költöztem Kijevbe, Emil pedig 1970-ben lett lembergi lakos. A távolság
ellenére alkotói kapcsolataink tovább erõsödtek. Öröm volt számunkra, ha Kijevbe
vezetett az útja, mindig nálunk szállt meg. Ahogy nemegyszer mondta: jól érzi itt
magát.
A 70-es években mindketten gyönyörûséget leltünk a fiatal ukrán zeneszerzõk
 Sztankovics, Szkorik és mások  alkotásaiban. Meghallgattuk-megnéztük mûveik
õsbemutatóit a hangversenytermekben és színházakban (például Sztankovics
balettjének, az Olgá-nak a legelsõ elõadását). Emellett Emil mindig megosztotta
velem a magyar irodalmárok mûveivel, illetve az orosz, grúz, örmény és magyar
zeneszerzõk alkotásaival kapcsolatos benyomásait, gondolatait.
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Emlékszem, hogy gyakran került szóba Bartók Béla zenéje – zongora-, kamara-,
zenekari és balett mûvei egyaránt. Egyébként Kobulej oltotta belénk a Bartókmuzsika iránti szeretet. Fiam, Vaszil Emil hatására választotta diplomamunkája
témájául Bartók Csodálatos mandarinját.
Egy újabb kijevi találkozásunk során kiderült, hogy Emilt különösen
foglalkoztatja az a népi  magyar, román, ukrán  hangszeres zene, melyet Bartók
gyûjtött a XX. század elején. Ez annyira magával ragadta, hogy segítségül
felajánlottam, hátha találunk valamit a kijevi zenei gyûjteményekben. Kutatásaink
nem vezettek eredményre, mert mint késõbb kiderült, ilyen gyûjtési anyagok csak
az Egyesült Államokban lelhetõk fel. Ugyanakkor Budapesten rábukkant mintegy
150 olyan autentikus kárpátaljai népdalra és hangszeres melódiára, melyeket
Bartók vett fonogrammára a XX. sz. elején a huszti járás több községében.
Utolsó találkozásunkra 2003 novemberében került sor. Azért jött Kijevbe,
hogy az Egyesült Államok nagykövetségén kiváltsa a vízumot, hogy az USAban élõ fiát és családját meglátogassa. Mint mindig, most is nálunk szállt meg.
Kávéztunk és poharazgattunk, beszéltünk terveinkrõl, gyermekeink jövõjérõl.
Jevhen Sztankovics munkásságára terelõdött a szó. Ismételten csodálattal
adóztunk a zeneszerzõ tehetségének, õszintén örültünk sikereinek. Örömünkbe
üröm vegyült, mert Emil nem kapta meg az áhított vízumot. Ám ismert mosolya
hamar megjelent, jelezve, hogy csalódását leküzdötte Erõsen köhögött
2004. szeptember 21-én hunyt el. Zenetörténészi, pedagógusi, kutatói,
publicisztikai, zongoramûvészi, koncertmesteri munkássága nagyrészt még
feldolgozásra vár. Ha ezt nem tesszük meg, akkor Kárpátalja, Lviv megye és egész
Ukrajna zenei kultúrája – Kobulej Emil alkotói hagyatéka nélkül – sokkal
szegényebbé válhat.
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Jevhen Sztankovics
A LEGSZAKAVATOTTAB TEORETIKUSOK EGYIKE
Kapcsolatunk Kobulej Emillel több évtizedre tekint vissza. Valóban kiváló és
ragyogó ember volt Ha egy ilyen személyiség költözik el az élõk sorából, olyan,
mintha vele együtt a saját életünk egy részét vesztettük volna el. Majd fél
évszázada ismertük egymást, abból az idõbõl, amikor még az Ungvári
Zeneiskolában tanított. Diákként ismertem meg. Kobulej Emil rendkívül aktív
zenei tevékenységet folytatott: ragyogó zongorista és teoretikus volt. Emlékszem,
különbözõ együttesekben lépett fel, melyeket az Ungvári Csajkovszkij Zeneiskola
fiatal tanárai szerveztek. Alaposabban csak késõbb tudtam megismerni, amikor
Lembergbe költözött. Akkortájt gyakran megfordultam ott, telefonkapcsolatban
voltunk, leveleztünk, ennek alapján érthettem meg, hogy milyen volt igazából ez
az intelligens és joviális ember. Jósága és szerénysége közszájon forgott.
A legszakavatottabb teoretikusok egyike volt, akivel összehozott a sors.
Ragyogó analitikus, tájékozott a világ zenei eseményeit illetõen, ezenkívül elvhû
és éles elméjû Tanítványai rendkívül tisztelték és szerették. Jóindulata sokat
segített nekem és még sokaknak. Általa ismerhettem meg Jurij Lannyukot, aki
akkor még a konzervatórium IV. évfolyamán tanult, mára pedig a legragyogóbb
zeneszerzõk egyike.
Kobulej Emil sohasem élt zárkózott életet, mindig igyekezett segíteni másokon.
Ebben mutatkozott meg határtalan jósága Tudását és jóságát megosztotta az
emberekkel.
Nagyon nehéz róla múlt idõben beszélni rendkívüli ember akirõl nehéz
azt mondani, hogy volt
Halála elõtt pár nappal találkoztunk utoljára ma is látom magam elõtt Emilt,
beszélgetek vele Barátom volt, nem, helyesbítek, most is a Barátom. Örök emlék
ennek a Nagy Embernek.
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Boniszlavszky Tibor
EMLÉKEZÉS EGY RÉGI ÉS HÛ BARÁTRA
Kobulej Emil, Kárpátalja egyik kiemelkedõ zenei tényezõje a zene sokszínû és
mágikus világában élt és alkotott. Sz. Liszeckij, a Lembergi Liszenko Állami
Zeneakadémia professzora Kobulej Emil 50. születésnapja alkalmából a Za Vilynu
Ukrajinu c. lapban méltatta a mûvészt  a zeneteoretikust és zenetudóst, a
pedagógust, a hû társat és barátot, aki a zene prizmáján keresztül és a muzsika
alázatos szolgálójaként fogadta be a környezõ világot. A zene volt élete értelme
és vezérlõ csillaga 75 éven keresztül.
A kiváló zenetudós, zongorista és karmester, zeneszerzõ és esztéta, filozófus,
aki minden tekintetben Ember volt, 2004. szeptember 21-én távozott az élõk sorából.
Sokoldalú tehetség volt, akit a zene éltetett, aki a zenéért élt, amelyért bármilyen
áldozatot kész volt meghozni. Önzetlen, segítõkész, tiszta lelkületû ember volt,
akitõl távol állt a harag, az irigység és a képmutatás.
Nem tartozott a komformisták közé: életstílusát nem a hatalmi szervek hivatalos
instrukciói határozták meg, hanem a mûvészet törvényei. A méltóság, a
becsületesség, az igazi tehetség és a gerincesség, mely ugyanakkor modern
életfelfogással párosult, sokszor váltotta ki a helyi tekintélyek rosszallását.
1929. július 23-án született Ungváron. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten
végezte. Hallás után már jól játszott zongorán, mielõtt Rákosligeten magánórákat
vett volna. Édesanyját, sajnos, korán elvesztette. 1945-ben került Munkácsra, s
ekkor határozta el, hogy életét végérvényesen a zenével kapcsolja össze.
Zeneiskolai tanulmányai alatt apjától is végsõ búcsút kellett vennie. A
megélhetésre valót  a tanulás mellett  úgy teremtette elõ, hogy
táncmulatságokon, esküvõkön zenélt, korrepetitorságot vállalt. Ezt a
kenyérkeresetet a lembergi konzervatórium diákjaként sem hagyta abba:
zongorázott filmszínházakban, késõbb segédkarnagy volt. A zene iránti
szenvedélyes vonzódását minden tekintetben igyekezett kielégíteni: egyidejûleg
az elméleti és zongoramûvészeti karon tanult, fakultatíve zeneszerzéssel
foglalkozott és szívesen játszott orgonán. Mi több, megismerkedett az orgona
felépítésével, a hangszer javításának titkaival is. Emellett ütõhangszeren játszott
a diákok szimfonikus zenekarában.
A diákok akkori tudományos társaságának keretében aktívan részt vett az
elõadásokon mint szólista-zongorista, a zenekar tagja, kórusvezetõ, orgonista,
ezzel is bizonyságot téve tehetségérõl és egyedülálló képességeirõl.
Az Ungvári Zenemûvészeti Szakiskola tanáraként, majd a zeneelmélet
oktatójaként növendékei elõtt feltárta a harmónia kimeríthetetlen lehetõségeit, a
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zene titkait és szépségét. 50 éves pedagógiai munkássága alatt számos nagyszerû
tanár, zeneszerzõ, zenetudós került ki a keze alól. Szakemberként nemcsak
Kárpátalján és Ukrajnában ismerték el, hanem a szomszédos országokban
(Lengyelországban, Magyarországon, Bulgáriában) is. A világ minden részébe
szétszóródott tanítványainak köszönhetõen munkásságát nagyra becsülik az
Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban is.
A különbözõ stílusok tanulmányozása figyelmének homlokterébe a modern
zene került, melynek lényegét korántsem érti meg mindenki. A tanórákon, illetve
a magas szintû konferenciákon elhangzott tartalmas elõadásai nyomtatásban,
sajnos, még nem jelentek meg. Ugyanígy, sajnálatos módon, nem rögzítette az
órákon, az elõadásokon vagy a családi körben bemutatott improvizációit, pedig
ezek  ez szilárd meggyõzõdésem  szintén zsenialitását tükrözték.
Elõadásain és zeneakadémiai fellépésein diákjait és kollégáit elkápráztatta
Bartók és Kodály mûveinek hivatott elemzésével, újszerû zeneelméleti nézeteivel,
a majdani zenei kritériumok látnoki elõrevetítésével.
Közeli barátunkra és kollégánkra így lehet és kell emlékeznünk, hiszen valóban
egyedi joga volt ahhoz, hogy a zenében éljen és gondolkozzon. A dicsõség- és
karrierhajhászás mindig idegen volt tõle. Olyan egyéniség, mûvész és gondolkodó
volt, aki mindig a zene világában mûködött, s a politikán kívül maradt.
Szerzeményeire az átható lelki gazdagság és a természetesség jellemzõ. Mûveit
ma is sok zenemûvész játssza, annak ellenére, hogy ezek nem jelentek meg
nyomtatásban. E mûveket kézrõl kézre adják egymásnak a szólisták, a mostani
diákok, a kollektívák. Nagy lélegzetû tánckompozíciója, melyet a Nagybocskói
Népi Táncegyüttes számára írt, egész estét betöltõ darab, valamint Kobulej más
alkotása ma is elõkelõ helyen szerepel az együttes repertoárjában. A mûvészek
tudják, hogy ennél nincs nagyobb elismerés
Mûveivel sohasem volt elégedett, velük kapcsolatban állandó önkritikát
gyakorolt. Nagy kórusmûveiben, illetve a kamaraegyüttesre és szólóhangszerekre
írt alkotásaiban modern átköltésben mindig a népi dallamok és motívumok
domináltak. Bár Kobulej, akárcsak Bartók, sohasem eredetiben ültette át az ukrán
és a magyar melódiákat, kivéve a népdalfeldolgozásokat.
Kobulej Emil ötven éves alkotó munkájában végig nagy figyelmet fordított a
zenemûvészet népszerûsítésére. Volt karmester és karnagy, kamaraegyüttes
vezetõje és koncertmester. Vezetõként és partnerként egyaránt a tökéletes
kivitelezésre törekedett, örömét lelte a közös zenélésben.
Nagysága nemcsak szerénységében rejlett a muzsikához való viszonyában,
hanem a mindennapi életben is.
Emberi portréját a közvetlen egyszerûségbõl, a humanizmusból, a gazdag
lelkületbõl, a szárnyaló alkotói gondolkodásból, a filozófiai világnézetbõl, az
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igazságszeretetbõl és a becsületességbõl összegyúrva lehet megrajzolni. 58 évi
barátságunk alatt ilyennek ismertem. Nevét mindenképpen csupa nagybetûvel
írnám az Emlékezés Könyvébe. Végleg eltávozott korunk egyik igazi zenésze, a
társadalom pedig szegényebb lett egy nagy tudóssal. Én pedig igaz barátomat
vesztettem el.
Halála miatt végtelen szomorúság tölt el bennünket. Ugyanakkor csillapítjuk
fájdalmunkat azzal a gondolattal, hogy ez az igaz ember a Mindenható mellett
megpihent és örök nyugalmat talált.
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Ljubov Babjuk
CSODÁLATOS EMBER, TEHETSÉGES ZENÉSZ
Kobulej Emilre emlékezni fájdalmasan nehéz. Éspedig azért, mert hihetetlen,
hogy ez a mûvelt és tehetséges ember, ez a nagyszerû muzsikus már nincs
közöttünk.
1954 óta ismerem. Az aspirantúra befejezése után az esztétika tanáraként
ekkor kerültem a Lembergi Liszenko Konzervatóriumba. A diákok között volt
Kobulej Emil, a mindig vidám, tréfálkozó, de ugyanakkor nagyon tehetséges
diák…
Jóval késõbb, a 70-es években tanártársam és barátom lett. Hamarosan
szomszédok is lettünk, és a családjaink közötti kapcsolatok is egyre szorosabbá
váltak. Lánya, Marijka, és az én Uljana lányom egyidõsek volt. Együtt felvételiztek
a konzervatóriumba is.
Érdeklõdési körünk azonos volt. Gyakran látogattuk egymást. Kobulej
betegségérõl mély megrendüléssel szereztünk tudomást, de mindvégig bíztunk a
gyors javulásban és a teljes felépülésben. Egyik utolsó találkozónkra a
konzervatórium fennállásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
került sor. A legutolsóra pedig néhány nap múlva, amikor Kobulejék ellátogattak
hozzánk…
A tehetséges zenészre, a csodálatos pedagógusra, a nagy mûveltségû emberre
mindig emlékezni fognak a kollégák, a diákok, a barátok és ismerõsök. Munkássága
kitörölhetetlen az ukrán zenemûvészet történetébõl.
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Ljubomira Meleh-Jaroszevics
„MILI…”
Világos hajú, szürke szemû, pápaszemes, mindig kedvesen mosolygó. Az
elmúlt század 50-es éveiben,a Lembergi Liszenko Állami Konzervatóriumban
mindenki rokonszenvesnek tartotta, diáktársai és tanárai egyaránt.
Elsõsorban zongorista volt, s amikor a konzervatóriumba került, már gazdag
pedagógiai tapasztalat állt mögötte, melyre az Ungvári Zenemûvészeti Szakiskola
tanáraként tett szert. A konzervatóriumban vele együtt tanultak egykori szakiskolai
tanítványai. Kobulej elhivatottságot érzett a zenetörténet iránt, ezért egyidejûleg
 fakultatíve – a történeti-elméleti karon is képezte magát.
A mi konzink sehogyan sem illeszkedett sem Lemberg, sem az akkori USZSZK
felsõfokú tanintézeteinek sorába. Mert milyen is az a fõiskola, melyben a hallgatók,
a tanárok, a vezetõk, a gazdasági és irodai alkalmazottak száma együttvéve sem
haladja meg a 300 fõt? Miközben más egyetemek és fõiskolák akár 12 ezres
létszámmal is büszkélkedhetnek
De mi, diákok, tudtuk és tapasztaltuk ennek a miniatûrségnek a nyilvánvaló
elõnyeit. Elõször is, mindenki mindenkit ismert. Különösen igaz volt ez ránk, akik
zeneelméletet hallgattunk, hiszen egy-egy évfolyamra jó, ha kettõ-három jutott
belõlünk. A mi csoportunk  ide tartozott Kobulej Emil is  kivételesen nagy
létszámmal dicsekedhetett: öten voltunk.
A diákok között sajátos színt jelentettek a kárpátaljaiak, akik elsõsorban
Ungvárról érkeztek. Elég jól értették az ukrán nyelvet, valamivel kevésbé az oroszt,
s egymás között gyakran beszéltek magyarul. Mi, zeneelméletet hallgatók
különösen jó kapcsolatot ápoltunk Tivadar Marianna (Mary) zongoristával
(különleges szépsége miatt udvarlók hada vette körül), Boniszlavszky Tibor (Tibi)
hegedûssel, Hennel Károly (Karcsi) klarinétossal, s természetesen a mi Kobulej
Emilünkkel (Mili).
Tisztelettel és szeretettel vettük körül tanárainkat, ezeket az idõsebb
nemzedékhez tartozó korifeusokat, akik nagy érdemeket szereztek zenei kultúránk
fejlesztésében. Közülük mindenképpen meg kell említenem Sztanyiszlav
Ljudkevicset, Roman Szimovicsot, Ilarion Hrineveckijt, Jevhen Kozakot, Mikola
Kolesszát, Adam Szoltiszt. Nem feledkezhetem meg Arszenyij Kotljarevszkijrõl
sem, aki azzal keltette fel érdeklõdésünket, hogy azokhoz az idõkhöz képest
rendkívül szabadon gondolkodott és nyilvánított véleményt. Ironikusan
vélekedett, például, a szocialista realizmusnak a szovjet zeneszerzõk mûveinek
megítélésére használt módszertanáról. Zenetörténeti elõadásain  gyakran a
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hivatalos ítészek verdiktjeivel szembeszállva  objektíven értékelte Prokofjev,
Sosztakovics, Muradeli, Danykevics és más komponisták munkásságát. Kobulej
Mili mindig aktívan és meggyõzõ érveléssel karolta fel a professzor álláspontját.
Hagyománnyá vált, hogy május másodikán  diákok és tanárok közösen 
kirándultunk Lemberg környékére. Jártuk az erdõt, szendvicset ettünk és teát
ittunk. Érdekes beszélgetéseket folytattunk úgynevezett szabad témákról.
Emlékezetesek voltak a közös szilveszterezések is.
1955-ben konzervatóriumi tanulmányaink befejezõdtek. Szétszóródtunk. De
kapcsolataink nem szakadtak meg. Ezt segítette a gyakori levélváltás, így például
köztem és Emil között. 1962 nyarán férjemmel, Oreszt Jaroszevics hegedûmûvésszel
motorkerékpárra pattantunk és kárpátaljai túrára indultunk. Gyönyörködtünk a
táj szépségében. A második nap pedig váratlan, de annál kellemesebb meglepetés
ért bennünket: az egyik meredek kanyarban fiatal családdal találkoztunk: Kobulej
Emillel, feleségével, Eliskával és két gyermekükkel, Dmitrikkel és Mikával.
Feledhetetlen órákat töltöttünk együtt…
1974-ben, a kandidátusi disszertációm megvédése után Kobulej Emil felhívott
telefonon és elmondta, hogy a Lembergi Liszenko Konzervatóriumban több tanári
állás is megüresedett. Biztatott, nyújtsam be a pályázatomat. Így lettünk ismét
kollégák. Mili igazi barát volt, sokszor segített eligazodni Beethoven, Liszt,
Wagner, Revuckij, Ljatosinszkij és más zeneszerzõk szimfóniái és operái kifejezõ
eszközeinek elemzésében. Hiszen neki mint zongoramûvésznek és teoretikusnak
módja volt arra, hogy közvetlenül a billentyûkön keresztül fogja fel e zenemûvek
egyes individuális nüánszait.
Mindvégig barátok maradtunk. Az egykori zeneelméleti szakemberek közül
csupán ketten maradtunk tanárként a konzervatóriumban. Egyesek útja Ukrajna
különbözõ városaiba (Kijev, Ungvár), másoké pedig külföldre (Budapest, Izrael)
vezetett. Többen idõ elõtt végleg eltávoztak közülünk.
Legutóbb, súlyos betegség után, a kedves kolléga, Kobulej Mili is. Fájó a
búcsú attól a diák- és tanártárstól, akinek a sorsa erõs szállal kötõdött az
enyémhez
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Marija Kruselnicka

EMLÉKEK, EMLÉKEK…
A távoli 1963-as esztendõben ismerkedtünk meg. Elõször koncerteztem
Ungváron. A késõbbi években, sajnos, ritkán találkoztunk, de a kölcsönös
rokonszenv mindig megmaradt köztünk. 1963-ban a Zakarpatszka Pravda címû
lapban a koncertemmel kapcsolatban rendkívül kedvezõ, de ugyanakkor
szakmailag valóban igényes kritika jelent meg. Meglepõdtem, hiszen a szerzõt,
Kobulej Emilt egyáltalán nem ismertem. Õ Lembergben tanult, én pedig
Moszkvában. De talán szerénytelenség nélkül mondhatom azt, hogy barátok
lettünk vele és családjával. A sors úgy hozta, hogy az Ungvári Zenemûvészeti
Szakiskolában többször voltam elnöke az állami vizsgabizottságnak. Ilyenkor
mindig összejöttünk. A családjában olyan meghitt légkör uralkodott, hogy
valósággal odavonzotta az embert. Gyermekei elragadóak voltak. A felesége,
Eliska a rá jellemzõ természetességgel azonnal a barátnõjévé fogadott, mintha
már hosszú évek óta ismertük volna egymást.
Õszintén sajnálom, hogy miután Kobulejék Lembergbe költöztek, nem
találkozhattunk gyakrabban, ennek az én életkörülményeim szabtak gátat. De a
konzervatóriumban gyakorta összefutottunk és mindig volt mondanivalónk
egymás számára. Sohasem panaszkodott. Még akkor sem, amikor már tudott volt,
hogy betegsége megállíthatatlanul súlyosbodik. Rendületlenül bízott a
gyógyulásban.
Emlékek…
Kobulej Emil nem verte nagydobra zeneszerzõi eredményeit. De egykor
megajándékozott egyik mûvével, a Pjeszká-val, amelyet koncertjeimen ráadásként
szerettem eljátszani. Ma már ez a miniatúra Kobulej más szerzeményeivel együtt
nyomtatásban is napvilágot látott. Zenéje újra és újra fel fog hangzani a leendõ
pianisták elõadásában. És ez csodálatos! Mert lelke mindig megjelenik majd ott,
ahol muzsikája szárnyra kap.
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Mihajlo Lemisko
EGY BARÁT EMLÉKÉRE
Barátságom Kobulej Emillel régen, még az ötvenes évek elején kezdõdött,
amikor a konzervatórium diákjai voltunk. Valójában egy apró esemény hozott
közel bennünket egymáshoz. Sz. Ljudkevics professzor jóváhagyta a zongorára
írt Balladámat és úgy döntött, hogy be kell mutatni a zeneszerzõ diákok
hangversenyén. Nem lévén elegendõ tapasztalatom, azt latolgattam, játsszam el
én a darabot, vagy keressek zongoristát. Emil sietett a segítségemre. Sose búsulj,
Miszka, én fogok játszani, add ide a kottát. Néhány nap alatt megtanulta a
Balladát, mesteri játékával emelte színvonalát, ugyanis ez még egy elég kiforratlan
diákdarab volt. Ebben az epizódban már megmutatkozott néhány személyiségjegye
az Embernek, a Zeneszerzõnek. Jellemzõ volt rá a jóindulat, a segítõkészség,
sokoldalú tehetség volt, intellektuális zenetudós, kiváló elõadó. A hangverseny
után gratuláltak Kobulej Emilnek a sikeres szerepléshez. Ljudkevics személyesen
mondott köszönetet és díjjal jutalmazta  egy tábla csokoládéval. Emil elhárította
a zeneszerzõnek a dicséretét. Ez is szerénységére utalt.
Néhány év megszakítás után kollégákként találkoztunk a zeneelméleti
tanszéken. Kobulej Emil gyorsan szerzett tekintélyt a kollégák és a növendékek
körében. Felkészültsége, elõadókészsége  csodálatosan illusztrálta zenével az
elméleti tételeket  nagyon imponálóan hatott. A diákok tisztelték, sõt szerették
Emilt, Milaska Kobuljaskának becézték. A konzervatóriumban, késõbb a zenei
fõiskolán és a zeneakadémián Kobulej Emil több zenetudós növendéket nevelt
fel, többek között a lányomat és az unokámat, akik hálával emlékeznek rá.
A veleszületett intelligencia, a belsõ kultúra nem engedte Emilt, hogy intrikákba
keveredjen, egyformán tisztelte a kollégáit és a diákjait. Emil életvidám ember volt
(olyan nehéz vele kapcsolatban a múlt idõt használni!). Jóindulatúan tudott
incselkedni, értékelte a jó tréfát, képes volt élvezni az életet. Betegsége idején
még egy csodálatos vonását ismertük meg  lelki erejét. Honnan volt ebben a
gyenge, elgyötört testben ennyi erõ? Érthetetlen volt, Kobulej Emil szinte élete
utolsó napjáig szerkesztette kollégái módszertani munkáit, szakirodalmat keresett,
érdeklõdött a tanszék élete felõl. Visszaemlékezem utolsó születésnapjára. Emil
soványan, elgyötörten ült az asztalnál, tréfált, nevetett Nem akartam elhinni,
hogy közeleg a vég…
Kobulej Emilnek volt egy lényeges hibája, nem tudott (vagy nem is akart)
karriert csinálni. Tanítványainak nemzedéke tudományos karriert futott be,
magas pozíciókban, titulusokkal, de õ árnyékban maradt, tudományos fokozatok,
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titulusok nélkül, noha felkészültsége, sokoldalú tehetsége vetekedett sok
professzoréval, doktoréval. Tanárai: Sz. Ljudkevics, A. Szoltisz, R. Szimovics
átadták neki az európai zenekultúra nagy hagyományait, Kobulej Emil pedig
továbbadta ezt a stafétabotot tanítványainak. Növendékei folytatták ezt a nemes
ügyet. Õrzik és fejlesztik útmutatásait, eszméit, módszertani eredményeit, amelyek
Kobulej Emil életének fontos részét képezték.
Ez igaz, ez szép, mert ebben van az Élet Bölcsessége.
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Tadler József
EMLÉKEZÉS SZERETETT ZENETANÁROMRA
ÉS BARÁTOMRA
Elõször 1955-ben találkoztam vele Munkácson, a lembergi konzervatórium
ifjú végzõseinek koncertjén. Kobulej Emil Chopin Forradalmi etûdjét adta elõ.
Zongorajátéka mély hatást gyakorolt rám. Mindenképpen szerettem volna
megismerni. Egyik zenészbarátom révén ez sikerült is. Valóban hivatásos zenész
akar lenni?  kérdezte Kobulej. Igenlõ válaszomra azt mondta: Tudja, hogy ez
nem könnyû út?. Ez nem riaszt  válaszoltam.  Hiszen a zenét mindennél
jobban szeretem!
…Tanárként és zenészként tett észrevételei módszertanilag és didaktikailag
is megfontoltak voltak. Lenyûgözött az is, hogy nemcsak a zenemûvészetben
volt jártas, hanem az irodalomban és a filozófiában is.
Az Ungvári Zenemûvészeti Szakiskolában folytatott tanulmányaim során
(19561959) nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Barátommal, Emillel
bármilyen problémát meg tudtunk beszélni. Tanácsai mindig megszívlelendõek
voltak.
Amikor 1967-ben  az õ tanácsára  a lembergi konzervatórium zeneszerzõi
karának hallgatója lettem, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
hallgathattam hangszerismereti elõadásait. Csoporttársaim is el voltak ragadtatva
tõle.
Mindig úgy fogok emlékezni rá, mint pedagógusra és barátra, aki szélesre
tárta elõttem a zene és általában a mûvészetek világának kapuját.
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Mikola Kacal
A LOVAG, A TUDÓS, AZ ARISZTOKRATA
Vajon mit tehet a mûvészember, amikor a Lengyelországi Egyházi Zenei
Fesztivál szervezõitõl váratlanul felkérést kap arra, hogy zenekarával Varsóban
adja elõ Leonard Bernstein 3. szimfóniáját, a Kaddisht. E felkérést 1993-ban kapta
a Lembergi Állami Filharmónia. Ezt a kérdést szegezte nekem Ivan Juzjuk professzor,
Ukrajna népi mûvésze, a filharmónia szimfonikus zenekarának vezetõ karmestere.
Bernsteinnek ezt a mûvét Ukrajnában addig még sohasem adták elõ, és
bevallom, hogy a zeneszerzõ szimfonikus mûveit sem ismertem igazán. A 3.
szimfónia elõadásához dupla (felnõtt és gyermek) kórus szükségeltetik, a librettó
zsidó nyelvû, a mû dialektusa, modern faktúrája, szemantikája, sok egyéb
sajátossága a szláv felfogástól, elõadásmódtól amúgy is teljesen idegen. A kérdés
tehát: vagy adjuk elõ a mûvet ahogy esik, úgy puffan alapon, vagy mondjunk
nemet a felkérésre, demonstrálva ezzel az ukrajnai elõadómûvészek gyengeségét
Segítségért és tanácsért Kobulej Emilhez fordultunk, akinek zenetudósi
ismereteit és gyakorlati tudását senki sem vonta kétségbe. Együtt hallgattuk meg
a hangfelvételt, együtt olvastuk el a partitúrát. Karmesteri gyakorlatomban talán
elõször bíztam egy felelõs döntés meghozatalát kívülállóra. És Kobulej Emil
javasolta a Dudarinka Gyermekegyüttes bevonását, a két kórust. A továbbiakban
már minden egyszerûen ment. Számtalan próba, gyötrõdés, finomítás. Amolyan
fõpróba Lembergben. Nagy siker. Bemutató Varsóban. Telt ház, vastaps. Majd
ugyanez több ukrajnai nagyvárosban.
Ezután vérszemet kaptunk, és bátrabban vállalkoztunk hasonlóan nehéz és
újszerû zenemûvek betanulására és bemutatására. Kobulej Emil mindig ott volt
velünk a próbákon és hangversenyeken. Tökéletes mûvészi érzékével, hatalmas
tudásával és tapasztalatával segített, hogy megértsem, megértsük a különbözõ
nemzetiségektõl eredõ mûvek lényegét, tényleges mondandóját. Segítségével
elértük, hogy Lembergben és Kijevben, Pozsonyban és Varsóban, Párizsban és
Brüsszelben a legkényesebb zenei igényeknek is meg tudtunk felelni…
Kobulej Emil szívéhez igazán Romanon, kedvenc unokáján keresztül férkõztem
közel, aki a Dudarik gyermekegyüttes egyik legjobb hangú énekese volt. Ez
azonban egyáltalán nem befolyásolta a nagyapát abban, hogy zenei ítéleteiben
következetes és szigorú legyen, és ebben a tekintetben senkivel se tegyen kivételt.
Tehetségénél talán csak a boldogsága volt nagyobb, hiszen azt mûvelhette, amit
az égiek nemes feladatául szabtak ki. Szokratész szavait akár hozzám is intézhette
volna, mondván: Mikola, te kedves vagy nekem, de még kedvesebb az igazság.
Ezért szeretném Emil nevéhez hozzátenni jelzõként: lovag, tudós, arisztokrata.
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Okszana Lihovid
MEGHATÁROZTA A SORSOMAT
Csak most, eddigi életutamra és alkotói pályafutásomra visszatekintve
tudatosul bennem, milyen sokat köszönhetek tisztelt Tanítómnak, a felejthetetlen
Kobulej Emilnek szakmai fejlõdésemben, élet- és alkotói céljaim megvalósításában.
Most értettem meg, mennyire fontos, hogy az ember ifjú éveiben találkozzon
egy igazi tanítóval, bölcs tanácsadóval, egy rendkívüli tehetséggel és tudással
megáldott emberrel.
A hétosztályos Munkácsi Zeneiskolában Emília Bucko (zongora), Adriana
Stec és Ivan Stec (elmélet és szolfézs) oltották belém a Muzsika szeretetét. 1959ben kerültem az Ungvári Zenemûvészeti Szakiskolába, ahol éppen ekkor nyílt
meg a zeneelméleti tanszak. Az új szakra jelentkezõket a felvételi vizsgák elõtt
Kobulej Emil konzultálta. Tapintattal és odafigyeléssel viseltetett irántunk, nem
tegezett le minket, nem éreztette velünk soha, hogy zöldfülûek vagyunk.
Miután elõadtam az iskolai programomat, melynek keretében eljátszottam
Beethoven D-dúr zongorakoncertjét, Kobulej Emil nagy meglepetésemre javasolta,
hogy egyszerre két szakon  elmélet és zongora – folytassam a tanulmányaimat.
Kobulej Emil fáradhatatlanul, az óra- és a tantervi kereteket jóval túllépve
foglalkozott velem. Együtt olvastuk és értelmeztük a szimfonikus mûvek partitúráit,
Haydn, Mozart és Beethoven klasszikus alkotásain nevelt az aktív zenei
gondolkozásra, a dramaturgia megértésére, oktatott a kompozícióra és az
improvizációra, felhívta a figyelmemet a különbözõ stílusjegyekre. Megismertetett
a modern zenével és szakmai érdeklõdést ébresztett bennem a népmûvészet iránt.
Most már tudom: ez volt az õ egyéni és sajátos zenepedagógusi koncepciója.
Tette mindezt azzal a céllal, hogy rávezessen a zene önálló felfogására, az elemzõ
és egyben kreatív gondolkozásra.
Õszintén örült annak, hogy harmadik helyezett lettem a kezdõ zeneszerzõk
megyei versenyén. Boldog volt, amikor sikert arattam a fiatal zongoristák
megmérettetésén, amelyre õ készített fel, s amelyen polifonikus mûveket kellett
elõadni.
Ötvözõdött benne a szerénység, a kedvesség és az õszinteség, a család, a
gyermekei iránti odaadás, a diákjai felé sugárzó szeretet.
De számára mindenek fölött a Muzsika állt. És mindent ennek rendelt alá. A
legprózaibb dolgokban, az élet mindennapi jelenségeiben is elsõsorban a zenét
hallotta.
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Vele nem lehetett ravaszkodni, valótlant állítani, nem lehetett becsapni. Elvárta
az õszinte és nyílt beszélgetést, ami, személyisége folytánn nem is lehetett más.
Ugyanakkor rendkívül szerény volt, bizonyos aszketizmus jellemezte. A négytagú
Kobulej család egy kétszobás ungvári hruscsovkában lakott. Az úgynevezett
nagyszobát szinte teljes egészében elfoglalta a versenyzongora…
A Kijevi Konzervatóriumban tanultam, majd tanárkodtam. A Mesterrel sok év
múlva találkoztam ismét  az ötvenedik születésnapomon adott ungvári koncertem
alkalmával. Köszöntõjében, melyet immár a lembergi konzervatórium docenseként
mondott el, többek között többször hangsúlyozta: Meggyõzõdtem arról, hogy a
tehetséges fiatal zenészeket egyszerrre két irányban kell képezni: elméleti
szakemberré és zongoramûvésszé. A szakmai ágak ötvözése hozhatja meg a
legjobb eredményeket…”
Akkor találkoztunk ismét, amikor lányom elvégezte a zeneiskolát, s elsõ
zeneszerzõi szárnypróbálgatásait szerettem volna bemutatni Kobulejnek. Néhány
év múlva, immár a lembergi konzervatórium növendékeként a lányom is az õ keze
alá került…
Huszonöt éves kijevi tartózkodásom alatt, Kijev és Munkács között gyakran
vonatozva, megbocsáthatatlan módon ritkán szakítottam idõt egy-egy lembergi
kitérõre. E mulasztásom most nagyon fáj. Örök bocsánatkéréssel tartozom annak
az embernek, kedves tanáromnak, aki meghatározta a sorsomat…
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Jurij Csori
EMLÉKE BENNÜNK ÉL
Igaz a mondás, amíg él az ember, nem tiszteljük eléggé, mintha nem vennénk
észre, ha pedig elveszítjük, keservesen bánkódunk, siratjuk. Ez vonatkozik Emil
Kobulejre is.
Kobulej nemcsak földink, aki köztünk élt, hanem Színes egyénisége vidékünk
zenei kultúrájának. A megye szellemi élete fáradhatatlan mûvészként emlékezik rá,
aki egészségét, tehetségét nem kímélve mindent megtett, hogy a kárpátaljai dalok
mindenütt hallhatók legyenek, minden városban és faluban. Ennek a nemes célnak
szentelte magát a zenei szakiskola tanáraként, a Kárpátaljai Népi Kórus mûvészeti
vezetõjeként, zeneszerzõként és hazafiként. Mi nagyon jól ismertük egymást még
a múlt század 60-as éveinek elejétõl. Akkoriban gyakran voltunk különbözõ zsûrik
tagjai, értékeltük a megyei, illetve városi mûkedvelõ együttesek elõadásait. Ö a
zenei kórusi elõadást, én pedig a drámait értékeltem. Megjegyzendõ, a zsüri tagok
a zenei számokra vonatkozó megjegyzéseket figyelembe vették, mivel Emil Kobulej
a népzene kifinomult és alapos ismerõje volt. Kevés ember van, aki olyan mesterien
értett a népdalhoz. Ha értékelt valamit, megjegyzései alaposak és megindokoltak
voltak. Többször hallottam, megalkuvás nélkül bírálta a felszínes szóló-, illetve
kóruselõadásokat, tánc, szvit számok sablonos tartalmát. Ellenkezõleg, lelkesen,
barátian azok iránt, akik egyénileg vagy kollektívan fordultak a népzenei
forrásokhoz.
Közös nézeteket vallottunk sok kérdésben. Ez nemcsak közel hozott
bennünket, hanem közös munkára is ösztönzött. Több közös zenemûvet alkottunk,
Emil Kobulej megzenésítette több versemet, amelyek a megyei lapokban és Neked,
Hazám c. verseskötetben láttak napvilágot. (Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1972)
El kell ismerni Emil Kobulej zenei tehetségét és enciklopedikus tudását.
Kellemes volt vele társalogni a magyar, a cseh és szlovák, orosz és ukrán zenei
folklórról, illetve értékelni a kortárs kárpátaljai profi és mûkedvelõ zeneszerzõk
alkotásait, úgymint Zádor Dezsõt, Márton Istvánt, Mihajlo Krecskót, Mikola
Popenkót, Petro Hudzot, Ivan Kerecmant és másokat. Örültünk eredeti tehetségük
fejlõdésének. Ugyanakkor aggasztott bennünket az Ungvári Zenei Drámai Színház
repertoárja, többek között a gyermek zenés dramaturgia. A színházban alig került
bemutatásra zenés darab gyermekeknek. Akkor, 1969-ben ötlött fel bennünk a
gyermekszínház megalapításának gondolata. Nem egyszerûen színházról, hanem
zenés-drámairól volt szó.
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Az ötletet részletesen megvitattuk mindkét családi tanácson a Kobulejek és
Csoriék egyöntetû támogatásával, a családtagok apraja-nagyja szívesen vállalta
a városi pionír palota mellett mûködõ újonnan alakult színházban való részvételt.
Ungvár iskoláiban hirdetések jelentek meg a gyermek zenei-drámai színház
megalakulásáról. Szó volt bennük a pályázat feltételeirõl és a megrendezés
helyérõl. Túljelentkezés volt. Én értékeltem a prózai elõadásmódot, Emil pedig a
hallást, a ritmusérzéket és az éneket. Ily módon több mint harminc iskolás lány és
fiú lett a megye egyetlen zene-drámai színházának mûvésze. Nem sokkal ez után,
1970-ben került sor az elsõ elõadásra. Az elõadás címe Ivaszi-Teleszik, a zenéjét
Emil Kobulej szerezte. M. Valkovszka tanította be és kísérte a darabot, a díszletet
Bakonyi Zoltán érdemes pedagógus körének ifjú mûvészei készítették. A mû
bemutatójára a Kárpátaljai Zenei-Drámai Színházban került sor telt házzal. (most
bábszínház) Az ifjú mûvészek és tanítóik: Emil Kobulej, Jurij Csori, Bakonyi Zoltán
és Marija Valkovszka sikerérõl elismerõ cikket írt a Zakarpatszka Pravda 1970.
május 24-i száma.
A színház még abban az évben bemutatott egy másik darabot, a Jalinka
Verhovinka vagy az Elvarázsolt Tisztást, az én gyermekjátékom alapján. A zenét
szintén Emil Kobulej írta. Számtalan darabra, hangversenyre került sor Emil
Kobulej zeneszerzõ részvételével, amelyeket a gyermekszínház a megye különbözõ
iskoláiban, városaiban mutatott be. De, sajnos, 1971 õszén a színházunk megszûnt.
A helyzet az volt, hogy a közoktási minisztérium rendelete alapján a tanároknak
nem lehetett több mint másfél tarifájuk. Mivel mindketten tanárok voltunk, búcsút
kellett mondanunk a Gyermek Zenei-Drámai Színháznak. A színház vezetését
Luckernek adtuk át, aki rögtön bábszínházzá alakította.
Idõvel Emil Kobulej családjával Lembergbe költözött és a konzervatórium
tanára lett. Ritkán látogatott Kárpátaljára. Rendszeresen már nem találkoztunk,
csak véletlenül. Ezek során inkább újságokat mondtunk egymásnak, mint az alkotói
együttmûködésrõl cseréltünk volna véleményt.
Hirtelen jött a hír... Fájdalmasan érintett. Akaratlanul is felmerült bennem a
gondolat: „Miért a legjobbakat viszi el a kaszás?” Igazságtalanság! Mégis igaz a
népi bölcsesség: addig él az ember, amíg az utókor emlékezetében tartja. Emléke
szívünkben él.
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Viktor Telicsko
A TISZTA LELKÛ EMBER
A zeneszerzõi próbálkozásaim hat-hét éves koromra tehetõk. Legnagyobb
szerencsémre elsõ igazi tanárom, Kobulej Emil egyengette utamat. Ha jól
emlékszem, csaknem három évig foglalkozott velem az Ungvári Csajkovszkij
Zeneiskolában. Nem olyan nagy idõ ez, de elég ahhoz, hogy elültesse bennem a
pontos és tudatos zeneszerzés alapjait. A késõbbiekben is figyelemmel kísérte
sorsom alakulását, szükséges, fontos és nagyon megfontolt, korrekt tanácsokat
adva támogatott.
Hogy ismerkedtünk meg? Már nem emlékszem pontosan, de állíthatom, hogy
ez a rendkívül nyájas, barátságos, tapintatos, elõzékeny ember már az elsõ
találkozásunk alkalmával szívembe lopta magát.
Kobulej Emil szívélyessége, jósága rendkívüli vonzerõvel bírt. Könnyedén,
fesztelenül, barátságosan tudott elõadni, vitatkozni. Mindig volt mondanivalója
a társalgásban, a témakeresésben rugalmas, de mindig tartózkodó volt.
A Tanár úr sohasem volt szûkében ötleteknek, eszméknek, melyek csak úgy
forrongtak benne, csak kevés ideje volt a megvalósításukra. Minden idejét, erejét
a következõ zenésznemzedék nevelésének és tanításának szentelte.
Kobulej Emil kiváló zongoramûvész volt. Az órákon sokat és jól játszott,
példákként idézve a különbözõ korok és stílusok zeneszerzõit. Kissé sápadt ujjai
nyomán majdhogynem szebb muzsika zendült fel, mint ahogy ezt a hangszer
engedte volna. Sok és érdekes dolgot mesélt: miként születik a muzsika, hogyan
éltek és alkottak a nagy zeneszerzõk. Lassan játszott és beszélt, ügyelt arra, hogy
a gyermek érkezzen felfogni, megjegyezni a tananyagot. Közben el-elmosolyodott,
nem túl gyakran, de jóságosan és kedvesen. A Tanár úr ugyanakkor finoman
terelte diákjait önálló útkeresésre, elemzésre és összehasonlításra. Könnyedén
és fesztelenül olvasta a kottát, ami rám, növendékére nagy hatással volt. Utólag
már értem – azt az igényt szándékozott elültetni bennem, hogy zenészként
ugyanilyen természetes és könnyed legyek.
Úgy vélem, hogy éppen Kobulej Emil gazdag és mély alkotói egyénisége
szervesen egyesítette magában a következõ fontos és pozitív tulajdonságokat: a
jóságot, a mûveltséget, az udvariasságot, a szakmai tudást. Számomra õ a
követendõ példa.
Csodáltam továbbá határtalan pedagógiai türelme, tapintata, a növendékek
iránti tisztelete miatt is.
Életem elsõ zongoraszonátáját írtam. Az óriási felelõsség, a zenészi
tapasztalatlanságom hátráltatott a mû megírásában. Egész idõ alatt nyomasztott
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az érzés, hogy nem azt és nem úgy írom. A téma kifejtése gyötrelem közepette
történt. Majd a feldolgozásnál elakadtam. Idõnként úgy gondoltam, reménytelen
az ügy.
Több mint egy hónapig egyetlen feldolgozás kezdetével sem voltam elégedett.
Kobulej Emil az órákon nagy türelemmel bánt velem, oda illõ zenei példákat idézett,
különbözõ variánsokat ajánlott a feldolgozás elejére, sohasem értékelte úgy
igyekezetemet, hogy az bántó lett volna, netán elvette volna kedvem a munka
folytatásától. Mosolya, figyelmes, jóságos tekintete a szemüvege mögül újra és
újra lelket öntött belém, remény született a lelkemben. Volt úgy, hazatérve rögtön
a zongorához ültem, kerestem az egyetlen helyes és logikus folytatást Végül
lassan-lassan a feldolgozást, majd a szonáta elsõ részét is befejeztem.
Kobulej Emil keltette fel bennem a folklór, elsõsorban a kárpátaljai népzene
iránti állandó érdeklõdést. Az õ vezetésével írtam meg a kárpátaljai népdalok elsõ
feldolgozását, késõbb tudatosan törekedtem a kárpátaljai zenei szókincs
elsajátítására.
A növendékek legjobb mûveit, Kobulej Emilnek köszönhetõen bemutatták a
tanulók koncertjein, szerepeltek a területi tévében is. Nekünk, zeneszerzõ
növendékeknek ezek voltak az elsõ bemutatkozások, megmérettetések. Forrása
volt ez az izgalmaknak, de amibõl végül öröm, megelégedés és tisztelet származott.
A Tanár úr arra törekedett, hogy Kárpátalján a gyerekek éppen olyan komolyan
foglalkozzanak a zeneszerzéssel, mint a zongorázással, illetve hegedüléssel.
Tudatosította bennünk, hogy a zeneszerzõ szakmája, túlzás nélkül, érdekesebb,
titokzatosabb a zongoramûvészénél vagy a hegedûmûvészénél. Az a zeneszerzõ,
aki jól zongorázik, elõnyösebb helyzetben van. Ezért keltette fel bennünk az
érdeklõdést az alapos zongoraleckék iránt, a különbözõ zeneszerzõk mûvei
olvasásához, mert önöknek sok jó zenét kell tökéletesen ismerni. Kobulej Emil
követendõ példaként állította mindig elénk Mozart, Beethoven, Rahmanyinov,
Bartók és Prokofjev mûveit.
A nagyon sok pozitív vonása közül kiemelném tanárom pontosságát és
fegyelmezettségét. Betegen is foglalkozott otthon tanítványaival, leküzdve
gyengeségét, rossz közérzetét.
Bár már Lembergben dolgozott, nem szakította meg kapcsolatát Kárpátalja
zenei életével. Készségesen írt alá bárminemû kérelmezõ levelet Kárpátalja
kultúrájának s mûvészetének védelmében és támogatására, mindig felkarolta a
kárpátaljai diákokat, õszintén örült sikereiknek. Számomra érdekes, hogy Kobulej
Emil zongorázni Szemiramida Hoszrojeva-Scsekinánál tanult, aki engem is tanított.
Befejeztem az Ungvári Zenei Szakközépiskola zongoraszakát, a zeneszerzést
Márton Istvántól sajátítottam el, az õ vezetésével tökéletesítettem zeneszerzõi
képességeimet éveken át.
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Kobulej Emil tagja lett az Ukrajnai Zeneszerzõk Szövetsége kárpátaljai
tagozatának, úgymond hogy erõsítsem a szövetséget az általános nemes ügy
érdekében. Örömmel támogatta Zádor Dezsõ emlékének méltatását Kárpátalján,
valamint azt, hogy az Ungvári Zenei Szakközépiskola felvegye a nevét, illetve,
hogy megalapítsák a Zádor Dezsõ megyei díjat. Kobulej Emil nem kímélte energiáját,
hogy megõrizzék Zádor Dezsõ, Márton István és Szemiramida Hoszrojeva emlékét
és örökségét. Boldog vagyok, hogy a Tanár úr érkezett rögzíteni a velük
kapcsolatos rövid, de alapos és pontos megemlékezéseit.
A Kontrasztok fesztivál megrendezésére 2001-ben került sor Lembergben,
amelyen részt vett az ungvári vonóskvartett Jurij Szokolovszkij vezetésével, aki
hosszú évek óta elõször mutatta be a lembergi közönségnek a kárpátaljai
zeneszerzõk mûveit. Kobulej Emil nagyon figyelmesen hallgatta az egész
hangversenyt, majd jóindulatúan és részletesen elmondta véleményét.
Õ érkezett
Sok jót érkezett cselekedni, érkezett tiszta lelki melegséggel
átölelni a sok közeli és távoli embert. Örökre megmarad emlékünkben a Harmónia
és a Fény emberének.
Én módfelett hálás vagyok az Istennek azért, hogy olyan Tanítóm volt, mint
Kobulej Emil.
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Nemes Margit
KONCERTMESTER NAGYBETÛVEL
Sohasem gondoltam volna, hogy túlélem a nagy alkotót  Kobulej Emilt. Ma
is elõttem van energikus járása, kedves mosolya és a szemüveg mögül sugárzó
pillantása.
Megismerkedésünk idején még nem dolgoztam az Ungvári Zádor Dezsõ
Zenemûvészeti Szakiskolában, ellenben hat gyermekem közül négy ott tanult.
Fiam, Ivan, az igazgató és pedagógus  Klepikov Leonyid irányításával sajátította
el a gordonkajátékot. Technikai szempontból meglehetõsen nehéz darabot
választott, így hát tehetséges koncertmesterre, kísérõre volt szüksége. Ez nem
lett más, mint Kobulej Emil zongoramûvész.
A záróhangversenyre 1959-ben, a tanév végén került sor. Ivan fiam
koncertszámként a Polonéz táncokat választotta Borogyin Igor herceg címû
operájából. Már csak 10-15 perc volt hátra a fellépéséig, amikor megdöbbenve
vette észre, hogy valaki csúnyán megtréfálta: elemelte a zongorakíséret kottáját.
Kétségbeesetten rohantam az igazgatóhoz, aki javasolta, hogy a szakiskolából
hozzam el Chopin 19. sz. etûdjének kottáját. Idõben visszaértem a filharmóniába.
De Kobulejnek már arra sem volt ideje, hogy rápillantson a hangjegyekre: fiammal
együtt a színpadra szólították.
A gordonka és a zongora kifogástalanul szólt együtt. Ekkor fogtam fel igazán,
milyen nagy tudású a koncertmesterünk. Kobulej Emil azóta számomra a
Koncertmester.
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Nagyezsda és Borisz Zatin
AZ UNGVÁRI ZENEI ÉLET FORGATAGÁBAN
Számtalan emléket, benyomást lehetne felidézni vele kapcsolatban.
Életútjaink naponta keresztezõdtek Ungváron a zenemûvészeti szakiskolában,
a filharmóniában vagy egyszerûen a város zenei életében. Kiváló és igényes
pedagógus volt, ezenkívül nagyszerû zongorista, elméleti szakember és
zeneszerzõ. Sok zenemûvet alkotott. Lembergbe kerülve nagy ûrt hagyott maga
után, hiszen Márton Istvánnal együtt õ volt az ungvári zenei élet lelke.
Más fiatalokhoz hasonlóan fiunk zenei fejlõdését, pályafutását is õ egyengette
önzetlenül.
Családunk hálával tartozik e csodálatos embernek.
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Örmény József
MEGEMLÉKEZÉS EGY CSODÁLATOS EMBERRÕL
Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön,
Hol a rozsda és a moly megemészti,
És a hol a tolvajok kiássák és ellopják.
Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket a mennyben
(Máté Evangéliuma, 6, 19-20.)
A földön talán nincs olyan ember, aki élete során legalább egyszer nem tette
fel magának a kérdést: vajon miért születtem erre a világra? Mi a küldetésem? S mi
az örökkévalóság? Az emberek egy része legfontosabb életcélként az anyagi
javakat, a ranglétrán való minél hamarabbi emelkedést jelöli meg…
Az emberek másik része azt vallja és hiszi, hogy földi életünk csupán egy
rövid út két állomás között. Ezzel meg kell békélni, de ebben a megbékélésben
tetteinkkel kell bizonyítani, hogy ezt az utat valóban méltóan tettük meg.
Mindvégig ezt bizonyította tanárunk, Kobulej Emil, aki soha nem kapta meg a
professzori címet, de mi, diákjai, mindig annak tekintettük.
Ismeretségünk 1973-ban kezdõdött. Az Ungvári Csajkovszkij Zeneiskola
ötödik osztályába jártam. Három másik társammal együtt felkértek arra, hogy
adjuk elõ a Kalandozás a Kárpátokban címû zenemû nyolckezes variációját.
Amikor Kobulej Emil bejött a próbára, azonnal megérezte, hogy nagyon izgulunk.
A feszültséget oldandó mondta: Köszönöm, hogy hajlandók elõadni ezt a
mûvemet. Valójában nem tudom, mit is írtam, s most fogom elõször meghallgatni.
A koncert nagyon jól sikerült. A mester fagylaltozásra és kávéra invitált. És fagyizás
közben lelkesen beszélt Zádor Dezsõrõl, Liszt Ferencrõl
Fejlõdésemet, tanulmányaimat, pályafutásomat a szakiskolától kezdve
mindvégig figyelemmel kísérte. 1979-ben a lembergi konzervatórium hallgatójaként
megtisztelt barátságával. Mindig ott volt koncertjeimen, s másnap, egy csésze
kávé mellett hallhattam tõle a valóban építõ jellegû bírálatot, mondjuk például azt,
hogy túlfûtötten játszom, ami az adott mû interpretálásának a rovására megy.
Az egyik koncerten Bartók Béla szonátáját játszottam. Az akkori szovjet
szakkönyvek azt írták, hogy Bartók az ütõs zongorajáték kitalálója. Másnap Emil
otthonában hallgattuk és elemeztük Bartók nagyzenekari és kamarazenekari mûveit.
Emil sokat mesélt e kiváló zeneszerzõrõl, az ütõhangszerek iránti vonzódásáról.
Ugyanakkor felhívta a figyelmemet arra, hogyan lehet visszaadni az ütõhangszerek
hangzásának sokszínûségét a zongorajátékban.
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Kobulej Emil jelentõs szerepet játszott a lembergi zenei kultúra fejlesztésében.
Közvetlenül sohasem vett részt a fesztiválok szervezésében, de mindig hasznos,
megszívlelendõ tanácsokat adott.
1981-ben évfolyamunkon a zenei formák elemzését oktatta. Könnyedén,
érthetõen, nagy tudással. Emlékszem, amikor kedvenc zeneszerzõinek, például
Beethovennek alkotásait elemezte, lélegzetvisszafojtva hallgattuk. Az akkordokat,
modulációkat, felépítéseket filozófiai mélységekbõl és magasságokból közelítette
meg. Figyelembe vette az adott szerzõ világnézetét is. Sokat hallhattunk tõle arról
is, hogy vajon mitõl lesz nagy egy zeneköltõ, vagy éppen miért tûnik el abban a
bizonyos történelmi süllyesztõben. Úgy vélte: az igazán zseniális zeneszerzõ a
beavatottak kategóriájába tartozik, de ennek rettenetesen nagy szellemi munka
az ára.
Ez a szerény, ugyanakkor arisztokrata lelkületû ember mindnyájunknak nagyon
hiányzik. Életének krédója talán egy bibliai idézettel fejezhetõ ki: Nem tudja a
jobb kéz, hogy mit csinál a bal
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Ljubov Kijanovszka
SZÍNES EMLÉKKOCKÁK
Amikor Kobulej Eliska asszony, tanárom, a felejthetetlen emlékû Kobulej
Emil özvegye elmondta, hogy szeretné összegyûjteni a férjére vonatkozó
visszaemlékezéseket, azt gondoltam, hogy az emlékezõ sorok könnyen, szinte
maguktól fognak megszületni. Hiszen több mint harminc éven át szoros munka és
baráti kapcsolatban álltam a Mesterrel. Ez a kapcsolat még az iskolapadban
kezdõdött, pontosabban a Szolomija Kruselnicka Bentlakásos Zenemûvészeti
Szakközépiskolában, amelyben Kobulej Emil hosszú idõn át és rendkívül
eredményesen vezette az elméleti osztályt, csoportunkban pedig a zenei formák
elemzését oktatta. E kapcsolat egészen az utolsó hónapokig tartott, amikor már
szomorúan kellett tapasztalnom, hogyan alszik ki e kedves, jóakaratú és nyíltszívû
ember életének a gyertyája. Csak most, tollat ragadva jöttem rá, hogy a színes
emlékkockákat egységes képpé összerakni nem is olyan könnyû. Egyszer a
diákkori, az elõadásokon szerzett benyomások tûntek fontosabbnak, másszor
közös munkánk a diákok vizsgáztatása során, vagy az õ tudásfelmérõ
módszereinek megtapasztalásában, megint másszor pedig a mûvészetrõl, a
politikáról, a filozófiáról folytatott eszmecseréink Mert Kobulej Emil kivételesen
sokoldalú, nagy tudású ember volt, akit szinte minden téma és probléma érdekelt
és foglalkoztatott. Ezekrõl szenvedélyes hangon és meggyõzõen fejtette ki a
véleményét, önkéntelenül is magával ragadva beszélgetõ társát. Végül úgy
döntöttem: nem próbálok valamilyen feszes és egységes képet rajzolni, hanem
hagyom, hogy magával ragadjon az emlékek spontán áradata. S õszintén hiszem,
hogy e könyv hõsének is jobban tetszene a kötetlen forma, a szabad csapongás,
hiszen soha sem volt híve a száraz és szigorú pedantériának és kiszámíthatóságnak.
Inkább kedvelte a meglepetéseket, az improvizáló kapcsolatok örömét, s jogot
formált arra, hogy maga döntse el, mi az, ami fontos a számára.
Az elsõ, ami vele kapcsolatban az eszembe jut: abszolút nem illett bele a
szovjet színvilágba. Sohasem lett a szovjet pedagógus ideál. Az elõírt dogmákat
és programokat makacsul visszautasította, miközben tanítványaival együtt a
formaelemzés száraz világa mögött is a zene misztikus titkait kereste. Nem volt
ilyen mintakép külsejében, viselkedésében, a tanulókkal (késõbb a diákokkal és a
kollégákkal) való kapcsolatában, sõt mimikájában sem.
Középmagas, sovány alkatával, vékony arcvonásaival, szemüveggel
tökéletes megtestesítõje volt annak a bizonyos burzsoá értelmiséginek, ahogy
azt elõszeretettel ábrázolták az egykori szovjet filmekben. Ezt a valóban értelmiségi
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képet erõsítette nyugodt és bizalmat ébresztõ beszédmodora, eredendõ jóindulata
és életszeretete. Társaságában mindenki felszabadultan, kötetlenül és
kényelmesen érezte magát.
Mindig valamilyen pozitív aura övezte, mely valószínûleg egész életstílusából
és magatartásából fakadt. Nagyon ritkán engedte meg magának, hogy valakirõl
ironikusan, vagy megvetõen nyilatkozzon. Sokkal gyakrabban beszélt viszont,
szavait kedves humorral és rokonszenvvel fûszerezve, tanárairól, barátairól és
tanítványairól, még azokról is, akikkel csak rövid idõre került kapcsolatba. A düh
vagy a felháborodás nagyon ritkán hatalmasodott el rajta. Hangját is ritkán emelte
fel. Ezzel szemben megmaradt bennem szavainak lágysága, õszintesége, kárpátaljai
akcentusa. Nagyon szeretett elmés, tréfás történeteket mesélni, s nem kevésbé
hallgatni, miközben sokszor szinte gyermekként kacagott.
Iskolaórái mindig eltértek a megszokottól: a zenei formák elemzését elsõsorban
a tartalom, a képi lényeg szemszögébõl magyarázta, s csak ezután fejtette ki,
hogy ennek a tartalomnak miként vannak alárendelve a mû szerkezeti sajátosságai.
Néha kitért az elemzett zenemû misztikus jellemzõire. A maga sajátos és eredetei
szempontjai szerint magyarázta nekünk Beethoven tizenhetedik zongoraszonátáját,
hangsúlyozva annak hihetetlen energetikai töltetét, a léleknek azon állapotát,
amikor a fogságából kitör a fényre. Majd eme érzést alapul véve tért át a ciklus
formai kivitelezésének logikájára. Abban az idõben az ilyen értelmezés akár
extravagánsnak is tûnhetett. Ma viszont már tudom, hogy a legértékesebbet
akarta átadni nekünk: a mûvészi eszme eleven és közös átélését. Maga is mesterien
játszott zongorán, átéléssel és sajátosan illusztrálta játékával a választott példákat,
amivel tovább növelte az általa vezetett foglalkozások vonzerejét.
Ugyanilyen könnyû és kellemes volt vele együtt dolgozni. Emlékszem, 1990ben hárman  Kobulej Emil, Jakubjak Jarema és jómagam  vizsgáztattunk az
elméleti-zeneszerzõi tanszéken. Társaságában valóban élveztük ezt az igen
felelõsségteljes, megfeszített, fokozott összpontosítást igénylõ munkát, melyet
igyekeztünk kellemessé, érdekessé tenni, miközben tanultunk is egymástól. A
szóbeli és írásbeli vizsgák közötti rövid szüneteket egy-egy csésze kávé, gyümölcs
és harapnivaló mellett töltöttük. Kis szakácsmûvészeti versengésünkbõl is
mindig Kobulej Emil került ki gyõztesen. Senki sem tudott olyan finom, illatos és
erõs feketét fõzni, mint õ. A felesége, Eliska által készített szendvicsek is
felülmúlhatatlanok voltak.
Mindig találtunk közös témát az érdekes és tanulságos eszmecseréhez.
Hevesen vitatkoztunk például azon, milyen szerepet tölt be a tradicionális és a
modern az utóbbi évek zenéjében, hova vezethetnek az állandó kísérletezések,
a komoly, klasszikus értelemben vett mûvészetet nem szorítja-e háttérbe az
alkalmazott zene, mely egyszerûen szórakoztató és kellemes hallgatni. Jakubjak
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Jarema amellett kardoskodott, hogy ez a zene eljuttatható a nem vájt fülû
közönséghez, csak meg kell találni a hozzá vezetõ utat és a népszerûsítés megfelelõ
formáit. Talán épp ekkor született meg a Kontrasztok elnevezésû nemzetközi
modern zenei fesztivál gondolata, mely pár év múlva Lemberg zenei életének
szerves részévé vált. Én és Emil nem voltunk ennyire derûlátóak. Abban viszont
egyetértettünk, hogy nekünk is tetszik a modern zene, viszont az átlagos hallgatók
többsége ragaszkodik a harmóniához és az érzelmekhez.
Kobulej egy alkalommal elmesélte, hogy 1944-ben hogyan szerzett tudomást
Anton Webernnek, az új bécsi iskola legfiatalabb képviselõjének, az európai
zenei avangard egyik szülõatyjának a haláláról. A rá jellemzõ hévvel ecsetelte,
hogyan tárgyalták annak idején az öregek a tehetséges és akkor már egyáltalán
nem fiatal zeneszerzõ halálának körülményeit. Kijárási tilalom és elsötétítési
rendelet volt érvényben. Webern ennek ellenére kiment az udvarra rágyújtani.
Egy amerikai katona felfigyelt a cigaretta parazsára, amit jelzõfénynek vélt, és
tüzet nyitott. Webern halálával kapcsolatban más változatok is elterjedtek, de
számomra Emil változata volt a legemocionálisabb és a legmeggyõzõbb.
Elméleti vitáink egyikünkben sem váltottak ki sértõdést. Jakubjak változatlanul
Brahms és Schumann zenéjét kedvelte a legjobban, Kobulej Liszt és Bartók
muzsikáját, jómagam pedig Chopin fanatikus híve maradtam. S amikor az újabb
vizsgáztatás elõtt akadt néhány perc a szabad zenélésre, és megszólalt az 58-as
elõadóterem öreg zongorája, egyértelmûen tudni lehetett, ki szólaltatja meg
Schumann fantasztikus elbeszéléseit, Liszt Consolation-ját, vagy Chopin elsõ
noktürnjét.
Én zeneirodalmat oktattam, Jakubjak összhangzattant, Kobulej pedig
elsõsorban szolfézst. Fiatal tanárként nagyon érdekes volt számomra megfigyelni
a tapasztalt pedagógusok azon tevékenységét, melyet a tekintélyes szakkönyvek
egyéni módszertanként emlegetnek. Kobulej nagyon romantikusan, alkotó
légkörben vizsgáztatott. „Arra tanítjuk a diákokat, hogy befogadják, megértsék
és értékeljék a zenét, nem pedig arra, hogy az csupán bizonyos hangokból álló
halmaz” – mondogatta. Különös örömöt szerzett számára a hangtani elemzést
illusztráló zenei példák megválogatása. Jaremával egymást váltva ültek a
hangszerhez, s élvezettel, minden hangot mélyen átélve játszottak kedvenc
mûveikbõl.
Két évvel késõbb, 1992 nyarán az Ivano-Frankivszk megyében lévõ Velika
Mizunya üdülõhelyen hozott össze bennünket a sors. Meglepõdve tapasztaltam,
hogy volt tanárom mennyire romantikusan és szeretettel viszonyul a természethez.
Egyszer a reggelinél csodálkozva kérdezte: Ma még nem voltak a hegyekben
málnázni és gombázni? Ha látták volna, milyen hihetetlenül gyönyörû! Semmihez
sem fogható! Hosszú erdei sétáink alatt szinte minden témát szóba hoztunk: az
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akkori gyors politikai változásoktól és az ország fejlõdésének kilátásaitól kezdve
a fõzési-sütési receptekig, melyekbõl Eliska, a felülmúlhatatlan háziasszony
rengeteget ismert. Természetesen felemlegették ifjú éveiket, azt az idõszakot, melyet
Ungváron töltöttek. Néha sajnálták is, hogy végül Lemberget választották. Bár
Ungvár kis város, de egyedi bája van, sok jó barát él ott, s olyan meghitt zugai
vannak, melyek a galíciai fõvárosban nem találhatóak. Nosztalgiával említették az
Ungvári Zenemûvészeti Szakiskolát, a rádióban és a televízióban végzett munkát,
a hangversenyeket, a barátokkal való közös zenéléseket. Megindító volt, hogy
ez a két, már nem fiatal ember hogyan támogatja egymást, milyen nagy szeretettel
és tisztelettel viseltetnek egymás iránt.
Az utolsó évek felgyorsult iramában, sürgésében-forgásában alig akadt
alkalom egy meghitt beszélgetésre. Csak a konzervatórium (nevezzék akár
zenemûvészeti fõiskolának, vagy zeneakadémiának  nekünk, öregeknek mindig
konzervatórium marad) folyosóin botlottunk egymásba. Szomorúan emlékszem
vissza 2002 októberének arra a napjára, amikor Jarema Jakubjakot kísértük utolsó
útjára. Emil akkor ezt kérdezte: Miért neki kellett elsõnek elmennie? Miért nem
nekem? Emberség és önzetlen barátság
2004-ben gyakorlatilag már ki sem mozdult otthonról. A konzervatórium
folyosóin többé nem bukkant fel szikár alakja. Igyekeztem minél többször felhívni
telefonon és beszélgetni vele. Legutoljára két nappal azelõtt, hogy a mennyei
kórus karnagyává választotta
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Halina Bernacka
NAGY TEHETSÉGÛ EGYÉNISÉG
Huszonöt éven át dolgoztunk együtt, elõször a konzervatóriumban, majd a
zenemûvészeti fõiskolán, végül a mostani akadémián…
A zenéhez, ezen belül a zongorához csodálatosan értõ, eredeti gondolkodású
ember volt. A zeneelméleti tanszéken a diákok és a kollégák mély tisztelettel övezték.
Akár sajátos gondolatvilágáról és zenei felfogásáról, akár ízes kárpátaljai
szófordulatairól beszéljünk.
1965-ben, a konzervatórium elvégzése után zenei szerkesztõként Ungvárra
kerültem, az akkor alakuló Kárpátaljai Tévéstúdióhoz. A zenemûvészeti
szakiskolában is oktattam ukrán zeneirodalmat. Kobulej Emilt a szakiskolában
ismertem meg, majd késõbb tévéinterjút is készítettem vele. Sohasem felejtem el,
milyen lelkesedéssel beszélt a zenérõl.
Tizenkét év múlva a sors  a lembergi konzervatóriumban  hosszabb idõre
hozott össze bennünket. Gyakran találkoztunk. Hivatalból és magánemberként
egyaránt.
Csodálatos ember volt! Mosolygós, jóindulatú, tréfás. Durvaságra (szóra,
még inkább tettre) sohasem ragadtatta magát. Emlékezetemben mindig az elveihez
ragaszkodó, öntörvényû ember, nagyszerû és tehetséges pedagógus fog élni.
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Olekszandr Marcsenko
A Mûvész
(Kobulejnek)
Zsong az utca. Köveit nélküle járom.
Egy ismerõsnek itt mutatott be
Meleg szavakkal: „legjobb tanítványom”.
Remélve, hogy értelmük megvilágul:
Fontos a legjobb deák fénye is.
És azzá válok, akire szükség van.
De elmaradt a kérdés és a válasz is.
És igazság szerint nem lettem ilyen
Tanárom viszont rendületlen sugallja:
Kiáltsam a sorsnak  õ hallja meg vagy más 
A legjobbnak legjobb legyen jutalma!
S ha nem is vagy legjobb, úgy is rád talál.
Konzervatórium. Bátran vallj színt, ne
kertelj.
Mely név rettent? Hisz mind, ki zenét hall,
Minden dallamban eggyé lesz Kobulejjel.
Jól ismerik lakóid, falaid.
Itt dicsérték, amott meg fanyalogtak.
Szokásos suttogás, hangosabb félszavak:
Túl ünnepélyes ... kissé eredeti ...
De haszna mi?
Íme, válaszom.
Egyes ítéletek mögött igazi nagyok
Állnak, mint bárd zengése a verssorok
alatt.
Míg egyesek mögött csak dallamtalan
rímek.
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És nem ha tudjuk, s váltig eszünkben
tartjuk,
Levesben a babér? Vagy koszorúként
dicsül?
Tanítványok, kollégák, barátok és
ismerõsök,
Lássuk és értsük végre a Mûvészt,
itt, legbelül
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Olha Kravciv
ÉNEK A TANÍTÓRÓL
Azon kapom magam, hogy Kobulej Emilrõl képtelen vagyok múlt idõben írni.
De sajnos, az emberi élet véges. Az évek leperegnek, akár a homokszemek. Lám,
már én is érett korba értem, egy 14 éves kamasz nagymamája vagyok. Tanár
vagyok egy zenemûvészeti szakiskolában, ahol 25 évig álltam az elméleti
szakosztály élén.
Ennek ellenére Kobulej Emil életének utolsó pillanatáig az õ jelenlétében
mindig a Tanító, a Pedagógus, a Mester tanítványának éreztem magam. Nem,
nem azért, mintha sokkal idõsebb lett volna nálam, vagy bármikor is éreztette
volna velem a rangbeli különbséget. Egyáltalán nem! Ellenkezõleg, az utóbbi
néhány évtizedben lakásában és családja körében mindig otthon éreztem magam.
Kapcsolatunk akkor kezdõdött, amikor a lembergi konzervatórium III.
évfolyamos hallgatója lettem. Ez életem egyik nehéz idõszakában történt: újszülött
lányom súlyos beteg volt, anyagi lehetõségeim szûkösek. S nekem, aki színjeles
bizonyítvánnyal végeztem az általános iskolát, majd a zenemûvészeti szakiskolát,
most nem a tanulás járt az eszemben, hanem csak az, hol és mibõl tudom megvenni
gyermekemnek a drága gyógyszereket. A gyermek életéért való küzdelem a
konzervatórium befejezéséig tartott.
De mindig mellettem volt a tanárom, a bölcs és jólelkû ember, aki nemcsak
bátorító szavakkal támogatott. Segített megszerezni a gyógyszereket, ismert
szakembereket kért fel gyermekem kezelésére.
Ez az idõszak az õ számára sem volt könnyû. A tehetséges zenész, tapasztalt
pedagógus, kiváló zongorista és elméleti szakember nem olyan régen lett a
Lembergi Liszenko Állami Konzervatórium tanára, felesége és két gyermeke pedig
még Ungváron lakott.
A konzervatóriumban zeneelméletisként én lettem az egyik elsõ tanítványa.
Nem volt könnyû nála tanulni. Rendkívül igényes volt, szigorú követelményeket
támasztott, skrupulózusan mélyedt el házi dolgozataink legapróbb részleteiben
is. Nekem nagy szerencsém volt. Azonnal meglátta, hogy imádom a harmóniát, az
összhangzattant. S azon kezdett munkálkodni, hogy fõképpen ebben az irányban
mélyítse el tudásomat. A már említett családi körülmények miatt képtelen voltam
minden tantárgyban egyformán elmélyülni, de a Kobulej Emil oktatta tantárgyat
nagy lelkesedéssel studíroztam. A Tanár úr iránt, minden szigorúsága ellenére
nemcsak mély tiszteletet éreztem, hanem õszinte emberi kötõdést is. Mindig arra
törekedtem, hogy az õ óráin, az általa adott feladatok megoldásában képességeim
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legjavát nyújtsam. Hálásan köszönöm neki azt a tudást, melyet az összhangzattan
elsajátításában belém plántált, az írásbeli feladatokat és zongoragyakorlatokat,
azt, hogy megkövetelte a zenemû minden elemének átgondolását és megértését,
azt a punktualitást és pedantériát, melyre õ nevelt, s amelyre most én próbálom
rászoktatni növendékeimet.
Sohasem próbált meg bennünket tekintélyével elnyomni. Önálló
gondolkodásra nevelt minket, becsülte a kreatív kezdeményezéseinket. Csodálatos
zenei emlékezettel rendelkezett. Nagy tehetséggel, szakmai tudással uralta a
zongorát, s mestere volt az improvizálásnak. Érdeklõdési köre igen széles volt
mind zenei, mind pedig egyéb vonatkozásban, a zenemûvészet iránt mindig ifjonti
hévvel rajongott. Soha nem szidott, de óráira nem lehetett nem készülni.
Nem szenvedett feltûnési viszketegségben, nagyzási mániában, nem
szomjazta a talmi dicsõséget. Karrierista sem volt. Ezért maradt mindvégig (sajnos!)
a konzervatórium vezetõ tanára, pedig tehetsége, tudása magasabb rangra és
címre predesztinálta volna.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Kobulej Emil osztályát végeztem! S
pedagógiai sikereimért hálás köszönettel tartozom neki, a zenemûvésznek, a
Tanárnak!
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Vira Magyar -Novák
VONÁSOK EGY PORTRÉHOZ
Kobulej Emil sok kárpátaljai emlékezetében sokoldalú kiváló zenészként: a
zeneelmélet tehetséges és ihletett elõadójaként, ragyogó zongoristaként, karnagy
és zeneszerzõként él.
A zeneelméleti szakosztály létrehozása az Ungvári Állami Zenemûvészeti
Szakiskolában, a zenés gyermekszínház beindítása  Jurij Csorival közösen 
Kárpátalján, a világ legnagyobb klasszikusai zongoradarabjainak népszerûsítése
érdemei közé sorolható. Sikeres karnagy volt, például a Kárpátaljai Népi
Énekkarban és kórusokban. Zongora- és kórusmûveket komponált, színházi zenét
írt. Támogatta a tehetséges fiatal komponistákat. Jelentõs érdemei vannak a
kárpátaljai népi zene kutatásában és feldolgozásában is. A népzene gyûjtése
érdekében a hegyvidék legeldugottabb településeit kereste fel, sok hangszalag
õrzi az általa felfedezett ritkaságokat.
Sohasem hajhászta a dicsõséget. De rendkívüli intellektusát és szakmai
hozzáértését mindenki nagyra becsülte: a kárpátaljai Márton István és Zádor
Dezsõ, Lengyel Zsigmond és Volodimir Hosovszkij, lembergi zeneakadémiai
kollégái, barátai és tanítványai.
Portréját a maga teljességében szinte lehetetlen megrajzolni, de az alábbi
vonások a legárulkodóbbak.
Az elsõ benyomások (A 60-as évek vége  70-es évek eleje)
Kobulej Emilre elsõ osztályos koromtól emlékszem. Lányával, Mikával
párhuzamos osztályba jártunk az Ungvári 6. Sz. Középiskolába. Rendkívül
figyelmes apa volt, lányát egyenesen imádta. Nem mulasztott el egyetlen szülõi
értekezletet sem, és ott volt minden iskolai koncerten.
Nagyon rokonszerves volt. Nagyszerûen értett a gyerekek nyelvén.
Tréfálkozott, jó hangulatot teremtett, bátorított. Érdekelte, hogy mennek a
dolgaink. Valamennyien a bûvkörébe kerültünk. Egymás között gyakran
mondogattuk: Mikának csodálatos papája van!
Igazi élmény volt, amikor elõször láttam-hallottam zongorázni a Kárpátaljai
Megyei Filharmónia színpadán. Beethoven és Chopin mûveit, valamint saját
szerzeményeit játszotta elbûvölõen. A finom, lírai hangok lelkiségét tükrözték.
Zongoradarabjai technikailag nagyon nehezek voltak. Különösen a népzenére
épülõ mûvei maradtak meg az emlékezetemben.
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A 70-es évek elejétõl több koncertet adott Ungváron nemcsak szólóban.
Gyermekszeretete inspirálta arra, hogy gyermekeknek szóló és gyermekek által
eljátszható darabokat is komponáljon. Az õsbemutatón lányát is bevonta, hiszen
az apát Mika követte a zongoránál. Az ilyen és ehhez hasonló koncertek során
rajzolódott ki a Muzsikus képe, aki számomra és kortársaim számára követendõ
példakép volt. Most már tisztában vagyok azzal is, hogy Kobulej Emil akkori
koncertjei az ungvári zenei élet szerves részét képezték és mindig igazi mûvészeti
élményt, eseményt jelentettek.
A lembergi konzervatórium tanára ( 80-as évek)
Kobulej Emilt mint pedagógust tíz évvel késõbb a Lembergi Liszenko Állami
Konzervatórium növendékeként ismertem meg. Nekünk, a történeti-elméleti kar
III. évfolyamos hallgatóinak az 1983–1984-es években a zenei formák elemzését
oktatta.
Már az elsõ elõadáson szembe ötlött: bár akkor már hosszú ideje élt
Lembergben, megmaradt a rá jellemzõ, színes kárpátaljai akcentusa. Óráin a
fesztelenség, a jóindulat és az alkotás légköre uralkodott. Nyugodt hangon
osztotta meg velünk gazdag tudását. Összehasonlításként gyakran vont
párhuzamot a magyar, a szlovák és a cseh muzsikusok kutatásai között. Nem a
hagyományos megközelítésekre, hanem az önálló gondolkodásra ösztönzött
bennünket. Ezt sajátos formában tette. Elõször a problémát és a belõle fakadó
kérdéseket taglalta. Több lehetséges megoldás felvetése után fejtette ki saját
véleményét. Elõszeretettel tett bennünket amolyan kis zenei felfedezés tanúivá.
Ilyenkor mondandójába némi intrikus felhang is vegyült.
Egyáltalán nem volt afféle száraz teoretikus. Állandóan úgy éreztük, hogy a
tanár úr elsõsorban és mindenekfelett: zenész. Óráin gyakran szólalt meg a zene.
Egy-egy gondolat, elképzelés illusztrálására gyakran ült a zongorához és fejbõl
játszotta Beethoven, Mozart és Haydn bármelyik szonátáját, vagy a romantikus
zeneszerzõk bármelyik más darabját nagy muzikalitással. Abszolút hallása és kiváló
zenei emlékezete lehetõvé tette, hogy valóban együtt éljen a zenével. Többször
hozott fel példákat a kárpátaljai zeneszerzõk mûveibõl. El is játszotta Zádor Dezsõ,
Lengyel Zsigmond és Márton István kompozícióit, kihangsúlyozva az egyéni
elõadói tudás fontosságát.
Nagy kedvvel dolgozott és oktatott. Óráin hagyta kiteljesedni az improvizítást
és az alkotó szabadságot. Hangulatot tudott teremteni. Sohasem emelte fel a
hangját és sohasem bántott meg senkit. Bölcs volt és mérhetetlenül intelligens.
Õszintén örült diákjai sikereinek.
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Találkozások a zenei folklór kapcsán (Kobulej Emil népzenegyûjtõ
tevékenységérõl: a 2000-es évek kezdete)
Kobulej Emillel élete utolsó éveiben a népi zenei kincs iránti érdekelõdésem
okán találkoztam. Sok érdekeset tudott a kárpátaljai népi zenérõl, melyre elsõsorban
zeneszerzõként tekintett: tisztában volt a népi zene értékeivel, a nemzeti zenei
kultúra forrását látta benne, s ezért igyekezett minél behatóbban megismerni.
Több gyûjtõút volt már a háta mögött. Érdekes beszélgetéseket folytatott Bartók
Béla fiával arról, hogyan végezte apja a népdalgyûjtést a huszti, nagyszõlõsi és
ilosvai járásokban. Kobulej Emil több diák folklorisztikai tudományos kutatásait
irányította.
Kobulej Emil 2002-ben Lembergben részt vett a Volodimir Hosovszkij
születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián. Sokra
tartotta az etnográfus-zenetudós munkásságát. Nagy érdeklõdéssel hallgatta az
elõadásokat, bekapcsolódott a felvetett témák megvitatásába. Különösen lelkesen
támogatta földijének, Vitalija Tyupának, az Ungvári Állami Zenemûvészeti
Szakiskola diákjának népzenei kezdeményezéseit, gyûjtõmunkáját, s érdekes
párhuzamba állította azt a Bartók-féle gyûjtésekkel. Kifejtette a régebbi és a mai
folklór-hagyományok összevetésének fontosságát.
A tanár úr életében fontos szerepet játszottak azok a gyûjtõ utak, amelyeket
a lembergi konzervatórium szervezett Kárpátalja különbözõ vidékeire. Kobulej
Emil 1977 és 1985 között kollégáival együtt a nyári vakáció egy részét ezeknek a
gyûjtéseknek szentelte. 1977-ben a kárpátaljai bojkókat, 1981-ben a huculukat,
1985-ben pedig a lemkókat keresték fel. Összesen 645 népzenei darabot, illetve
népdalt rögzítettek pappírra és hangszalagra. Ez utóbbiak megõrizték Kobulej
Emil hangját is. Ebbõl kitûnik, mennyire komolyan vette a gyûjtést, s az elõadók
kilétének, a népzenei alkotás nevének, eredetének, módosulásainak, az elõadásmód
sajátosságainak, az ezzel kapcsolatos hagyományoknak a lehetõ legteljesebb
dokumentálására törekedett.
Nagy figyelmet szentelt a népi hangszeres zenének. Rahón és környékén
rögzítette a hucul havasi kürtösök játékát. Sikerült magnószalagra vennie a nagyon
ritkán hallható Kántáló és Lányköszöntõ kürtjeleket, illetve a pásztoroknak szóló
– A havasi legelõre fel! és A havasi legelõrõl le!  kürthangokat, mégpedig
zeneileg tiszta elõadásban, ami azt bizonyítja, hogy a havasi kürtösök mûvészete
még a 80-as években is fejlett volt. Kobulej Emil hangszalagra vette a hucul
hegedûsök  akik egyébként mesterien szólaltatták meg a furulyát és a dorombot
 játékát is. A gyûjtött anyagban vannak különbözõ autentikus mennyegzõi,
kántálási és táncmelódiák.
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A népi vokális mûfajban is sikerült ritkaságokra bukkannia, például
jószágdédelgetõ dalokra és játékos húsvéti dalokra, siratóénekekre és
bölcsõdalokra.
A gyûjtõmunkában szerzett gazdag tapasztalataira építve Kobulej Emil
részletesen tanulmányozta a Bartók Béla által Kárpátalján rögzített anyagokat.
Meglehetõsen közeli kapcsolatban állt a nagy magyar zeneszerzõ és zenetudós
fiával, Bartók Istvánnal, aki lehetõvé tette számára, hogy tanulmányozza a
kárpátaljai hangfelvételeket a Budapesti Néprajzi Múzeumban és a Bartók
Archívumban. Kobulej Emil ennek alapján írta meg a Bartók Béla és az ukrán
folklór címû tudományos értekezését. Ez a kutatás szolgált alapul több
tanítványának diplomamunkájához is. Kobulej kimutatta, hogy Bartók Béla számos
ukrán zenei motívumot épített be egyes mûveibe, például a 44 hegedû duettbe, a
2. rapszódiába, vagy a Mikrokozmoszba.
A feltárt képek segítenek bemutatni Kobulej Emil népzenei érdeklõdését.
Folklorista tevékenységének mélyreható tanulmányozása külön kutatás témáját
képezhetné.
Epilógus helyett
Kobulej Emil Kárpátalján született és kívánságának megfelelõen ezen a hõn
szeretett földön helyezték végsõ nyugalomra.
A legutóbbi lembergi találkozóinkon arra kért, küldjek fényképeket Ungvárról,
a virágzó szakurákról és magnóliákról, a zenemûvészeti szakiskoláról, a
filharmóniáról, a várról. Kifaggatott a legújabb népzenei kutatásokról, a szakiskola
növendékeinek népzenei témájú munkáiról. Élete utolsó évében türelmetlenül
várta a Kárpátalja professzionális zenei kultúrája címû gyûjtemény megjelenését,
melybe õ is adott anyagot a vidék zenei életérõl és legkiválóbb zenemûvészeirõl
szóló visszaemlékezéseket.
A Kárpátaljához fûzõdõ kapcsolata soha nem szakadt meg.
A tehetség, az emberség és a hazafiság forrt, ötvözõdött benne, azaz a Zenész,
az Ember és a Kárpátaljai.
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Jakim Horak
A FELEJTHETETLEN TANÍTÓ ÉS BARÁT
Kobulej Emillel 1991-ben találkoztam elõször, amikor felvételiztem a Lembergi
Liszenko Zenemûvészeti Fõiskolára. Az elméleti-zeneszerzõi karra jelentkezõknek
tartott konzultációt. Középmagas, arisztokratikus külsejû, bajuszos és õsz haját
hátrafésülõ ember volt, öltözete: nyakkendõ, szemüveg, öltöny, de legalább zakó.
Tekintetébõl sugárzott a jóság. Hangját sohasem emelte fel. Azóta az ideális férfi
zenetanárt számomra mindig Kobulej Emil testesíti meg. A vizsgák elõtti
konzultációkon teljesen szabadon, kotta nélkül adta elõ az egyes darabokat a
zongorán. Az írásbeli megmérettetés után kijött a folyosóra, hogy rágyújtson
elmaradhatatlan cigarettájára, s mosolyogva mondta nekünk: „Ne izguljanak,
minden rendben van”.
A második évfolyamon a zenei formák elemzését oktatta nekünk. Ezek nem
voltak szokványos, akadémikus órák. Inkább beszélgetések, érdemi viták,
értékelések. Elevenek, megismételhetetlenek. Csodálatos, kerekre formált
gondolatai voltak, melyeket a hallgató azonnal megértett és emlékezetébe vésett.
Mert jegyzetelni nem is lett volna értelme, csak hallgatni, hallgatni… Emlékszem,
amikor egy individuális foglalkozáson szóban vázolta fel nekem Liszt Ferenc
magyar rapszódiáinak teljes formavilágát, olyan újszerû megközelítésben, melyet
azóta sem hallottam, illetve olvastam a zeneirodalomban.
Elõadásainak különleges hangulatot és szépséget adott az alapvetõ tézisek
zenei illusztrálása. Csak késõbb tudtam meg, hogy milyen csodálatos zongorista
és koncertmester. Mûelemzésnél azonnal lejátszotta kottából az alkotást vagy
részletet, s nem számított, milyen a mû stílusa és ki a szerzõje. Mûelemzéseiben
különösen szerette felhívni figyelmünket különbözõ inkvadrát jelenségekre és a
szimmetriára. Erõteljesen tudta szemléltetni a zenében az úgynevezett arany
középutat, amihez gyakran hozta fel példaként Bartók mûveit. Amennyiben egyegy mû különösen érdekelte, külön foglalkozás keretében mutatta be nekünk,
illetve elemezte. Az ilyen alkotások közé tartoztak például Beethoven szonátái és
Csajkovszkij zenemûvei.
Az elõadások mellett nagyon érdekesek voltak az egyéni foglalkozások.
Sohasem szabta meg, hogy ezekre milyen mûvet válasszunk, hozzunk, csupán
ahhoz ragaszkodott, hogy az alkotás megfeleljen a tárgyalt témának. Mivel ezek
az egyéni foglalkozások általában a zenetörténeti teremben folytak, más tanárok
is gyakran betértek ide, s Kobulej személyes varázsa miatt a foglalkozások tevékeny
résztvevõivé váltak. Ezekre az elemzésekre nagy örömmel vittem egyre több
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zenemûvet  Liszt, Brahms, Chopin, Szkrjabin és mások alkotásait. Kobulej Emil
többször elmondta, hogy az adott tantárgy jó oktatójává válhatok, de elõadni a
zeneelemzést csak öt-hat év múlva tudom majd igazán.
Amikor tanintézetem zeneelméleti tanszékén kezdtem dolgozni, Kobulej Emil
barátom és pártfogóm lett. Disszertációm elkészítésében is rengeteget segített.
Néha úgy éreztem, mintha sajnálta volna, hogy annak idején õ maga nem csinált
tudományos karriert Miközben konzultált, egyes zenei sémákat a keze ügyébe
került papírfecnikre vázolt fel. Több ilyen papírdarabkát ma is becses emlékként
õrzök.
Gyakran szólalt fel a tanszéki üléseken a tudományos munkák, illetve az egyes
problémák megvitatása kapcsán. E felszólalásait a megfontoltság, a munka szerzõje
iránti jóakarat jellemezte. A tantárgyat kell szeretni, nem pedig a tantárgyban
önmagunkat  mondogatta. Ezzel a hozzáállásával is vonzotta a fiatalokat, akiknek
eredeti, alkotó kutatásait mindig nagy érdeklõdéssel követte. A leendõ zeneszerzõk
koncertjein is mindig jelen volt, építõ, jó szándékú észrevételeivel, tanácsaival
segítve a fejlõdésüket.
Három-négy évi konzervatóriumi ténykedésem után Kobulej Emil egy folyosói
beszélgetés során nagy meglepetésemre közölte: Átadom önnek a teoretikusok
csoportját. Mint mondta, elfáradt, nincs már elég ereje, és a csoportot szeretné
biztos kezekben tudni. Több elõadásomat hallgatta végig és sok hasznos, általam
ma is követett észrevételt tett. Az elõadói stafétát váratlanul kellett átvennem
tõle. A 20032004-es téli vizsgaidõszaktól kezdve Kobulej egészségi állapota
annyira megromlott, hogy már képtelen volt bejárni az akadémiára és elõadásokat
tartani. Az egyik este telefonált nekem és ekkor bízta rám a csoportját. Amikor
több gyakorlati kérdés megbeszélése érdekében otthonában felkerestem, nagyon
megörült nekem. De ugyanígy fogadta mindazokat, akik akkoriban meglátogatták.
Szomorú kép fogadott. A tanár úr nagyon lefogyott, viszont, bár ezt nem lett
volna szabad, ugyanannyit dohányzott, mint korábban. Bár a lakásban nem volt
hideg, meleg ruhákba burkolózott és állandóan fázott. Suttogva, hörögve ejtette
ki a szavakat.
Két-három ilyen látogatás után nem kerestem fel többet. Tudtam, nem
segíthetek. Ennek ellenére mindnyájan reménykedtünk abban, hogy ismét erõre
kap
Halálának híre 2004. szeptember 21-én az akadémián ért bennünket a soros
évi aspiránsi konferencia alatt…
Meleg, simogató õszi napsütésben kísértük utolsó útjára. A Licsakivszkiji
temetõben özvegye, Eliska odalépett hozzám és azt mondta: Folytassa, amit õ
elkezdett. Õmiatta is.
Igyekszem, hogy méltó legyek hozzá.
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Erfán Mária
RÖVID EMLÉKEZÉS
Alig egy éve szomorú hír érkezett Lembergbõl. Kobulej Emil elhunyt. Emlékek.
Gondolatok. Ungvári évek. Igazi barátság.
1975-tõl 1980-ig voltam a konzervatórium növendéke. Kobulej nemcsak
tanárom volt, hanem osztályvezetõ kurátorom is. Bármit meg lehetett beszélni,
vitatni vele. A jó, bátorító szóval sohasem bánt fukarul  akár diákról, akár
kollégáról volt szó. Sajátos humora sokakon segített.
Mérhetetlenül sokat köszönhetek neki és családjának. Az utóbbinak,
úgymond, ötödik tagja voltam. Mindenben segített. Emberségével, megértésével,
jóságával. Példát adott és utat mutatott.
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Natália Pasztuhanova
EMLÉKEK KOBULEJ EMILRÕL
Kobulej Emil neve ifjú éveimmel asszociálódik. Három évig voltam tanítványa
a konzervatóriumban zeneelméleti szakon. Ezért most elsõsorban a pedagógusra
szeretnék emlékezni.
Korábbi tanintézetemben, a Hmelnickiji Zenemûvészeti Szakiskolában sokszor
hallottam Kobulej Emilrõl, akit komoly zenetudósként és tehetséges
pedagógusként emlegettek.
Elsõ konzervatóriumi elõadásai azonban némi csalódást okoztak: külsõleg
egyáltalán nem volt tekintélyt parancsoló, nyugodtan, tárgyilagosan beszélt.
Kezdetben õ sem hitt bennem. De a kapcsolatunk jótékony hatását igen hamar
tapasztalhattam. Kiderült az is, hogy a látszólagos higgadtság és tartózkodás
mögött heves temperamentum rejlik. Õszintén érdekelte, hogy miként telnek diák
hétköznapjaim, melyik a kedvenc irodalmi és színházi mûfajom, mi a véleményem
az egyik-másik elõadásról, koncertrõl, zenemûvészrõl vagy zenetudósról.
Tapintatos ember volt, értékítéletét nem erõltette senkire.
Velem szembeni kezdeti óvatossága  valószínûleg a megfelelõ hangnemet
kereste  hamar feloldódott. Csakhamar én is felszabadultabbnak, oldottabbnak
éreztem magam, a munka is sokkal könnyebben ment. Késõbb kiderült az is,
Kobulej Emil minden pedagógiai rugalmassága ellenére nagyon kemény
kritériumokhoz ragaszkodott. S mindenek elõtt azt szorgalmazta, hogy mi, diákok
hallgassunk minél több, fõleg új és modern zenét. Olyan zenehallgatásokat tartott,
amelyeken nekünk kellett játszani, interpretálni.
Osztályában különbözõ beállítottságú és törekvésû diákok voltak, de õ mindig
megtalálta velük a közös hangot és mindig tudta, hogy fejlõdésükhöz mire van
szükség. Engem például arra ösztönzött, hogy a tantervben szereplõ vokális és
hangszeres zenemûvek elemzésével foglalkozzam. Ez jó eszköz volt arra, hogy
végleg megszabaduljak belsõ gátjaimtól. Amikor behoztam az osztályba az újabb
mûelemzésem részletét, a tanár úr tüzetesen kifaggatott, milyen irányban és milyen
szellemben szeretnék tovább indulni, milyen anyagokat szeretnék felhasználni
gondolataim kifejtéséhez. Jóindulattal viszonyult hozzám és azt szorgalmazta,
hogy igazi zenetudós vagy elméleti pedagógus váljék belõlem. Nagyon rossz
néven vette, ha néha ellógtam egy-egy órájáról.
Rendkívüli memóriája közszájon forgott a diákok körében. Igazán nagy tudású
ember volt. Elsõsorban talán azért, mert lelkesen, odaadóan itta magába ezt a
tudást, mely olyan volt számára, akár a levegõ
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Nem volt magamutogató, dicsõséghajhász muzsikus, s nem kellett semmilyen
ravaszsághoz, kozmetikázáshoz folyamodnia ahhoz, hogy nagy sikereket érjen
el. A mûvészet igazi szolgája volt. Õ maga volt garanciája a komoly, szakavatott
munkának.
Gyakran megfordultam a Tanár úr otthonában, szobája házi filharmóniára
hasonlított a rengeteg zenetudományi kiadvánnyal, kottával, hanglemezzel és…
a csodálatos zongorával.
És milyen széleskörû ismeretekkel bírt! Gyakran vitatkozott filozófiai,
gazdasági, irodalmi és mûvészeti kérdésekrõl. Ma már nagyon sajnálom, hogy
akkori beszélgetéseink tartalmát nem rögzítettem valamilyen formában.
És még valami: egészségi állapotáról sohasem beszélt, mert tudta, ha
panaszkodna, egy másik embert is részesévé tenne a betegségének, problémáinak,
rabolva annak idejét és elrontva a kedvét. Tapintata, szerénysége soha nem
engedte meg, hogy saját gondjaival másokat terheljen.
Még a rendkívüli fizikai szenvedések közepette is rendületlenül hitt abban,
hogy minden ember nemes célok elérésére, jóra hivatott…
Kobulej Emil számomra nemcsak tehetséges zenetudós és pedagógus, hanem
az Élet tanítója is…
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Adrian Korcsinszkij
„ÜNNEP VOLT MINDEN TALÁLKOZÁS”
Az ember életében vannak olyan pillanatok, melyek késõbbi éveire is mélyen
rányomják bélyegüket. Hálás vagyok a Mindenhatónak azért, hogy a Lembergi
Sz. Kruselnicka Zeneiskola növendékeként 1976-ban találkozhattam Kobulej
Emillel. Már akkor rabul ejtett rendkívüli tehetsége és lelki gazdagsága. Abban az
idõben kezdtem foglalkozni zeneszerzéssel. Az õ hasznos útmutatásaival tettem
meg az elsõ lépéseket a zenei formavilág elsajátításában.
Amikor Kobulej Emil visszatért Ungvárra, két éven át szinte lelki ürességet
tapasztaltam. A többi pedagógus nem igazán talált utat lelkemhez, zeneszerzõi
próbálkozásaimat abbahagytam. Amikor a tanár úr visszatért Lembergbe,
elõadásai, a közös foglalkozások, a komponálási gyakorlatok ismét ünnepet
jelentettek számomra.
Az órák kitûntek eredetiségükkel: Kobulej Emil minden zenei frázisomat
kielemezte és a klasszikus zeneirodalomból vett példákkal illusztrálta. Kiváló zenei
és asszociatív emlékezettel bírt, s rendkívül érdekes zenei ismeretekkel gazdagított.
Gondolatait, véleményét mindig a legnagyobb precizitással támasztotta alá.
Késõbb, a Moszkvai Központi Zeneiskola hallgatójaként abban a
megtiszteltetésben volt részem, hogy együtt lakhattam az éppen ott kiküldetésben
tartózkodó Kobulej Emillel. Így lehetõségem nyílt arra, hogy emberi, ha úgy tetszik,
hétköznapi arcát is megismerjem: kiváló humorérzékét, eredeti életfelfogását, illetve
a zenemûvészet lényegének mély ismeretét. Késõbb már ritkábban hozott vele
össze a sors, ám ezek a találkozások mindig felejthetetlenek és gyümölcsözõek
voltak. Õszintén mondom: nem találkoztam még egy olyan pedagógussal, mint
amilyen Kobulej Emil volt.
Leveleit becses emlékként õrzöm. Emlékére komponáltam a Távoli csillag
fénye c. vonósnégyesemet.
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Jevhenyija Picur
Ó, muzsika, egek gyönyörû nyelve!
Szférák zenéje, harmóniáid betöltenek.
Érezlek téged és megértem hangodat,
Szárnyaltatni tudlak a zongorán,
És át tudlak adni növendékeimnek.
S mindazt a kincset, melyre féltõn vigyázok,
És azt, hogy a zene világát választottam,
Önnek és Jellonykának köszönhetem.
Az Ön tehetségének és türelmének, szeretetének és pedagógusi
tudásának,
Ihletettségének, kedves Tanítóm,
Emil Dmitrovics.
Önnek, akire hálával és szeretettel emlékezem.
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Andrij Szlavics
„GYERMEKEID VAGYUNK”
Kapcsolatunk Kobulej Emillel 1978-ban kezdõdött és élete utolsó napjaiig
tartott. Úgy emlékszünk rá, mint érzõ, tiszteletre méltó, igényes emberre, aki
jóakarattal, szinte apai módon viszonyult hozzánk. Mindig mosolygós, szívélyes
ember, csodálatos, igazán példamutató pedagógus és szakember volt. Már elsõ
találkozásunk alkalmával megcsodáltuk rendkívüli memóriáját, mely zongoristaként
és zenetudósként is egyik kiemelkedõ tulajdonsága volt. Elméleti következtetéseit,
téziseit a különbözõ korokhoz és stílusokhoz tartozó zeneszerzõinek mûveibõl
vett példákkal illusztrálta. Egyszerû, a fiatalok számára érthetõ nyelvezetet használt.
Ezzel, illetve szakmai tudásával, pedagógusi tapintatával és lelkes, átszellemült
elõadásával belopta magát a szívünkbe.
Oreszt Jarka: „Sohasem felejtem el azt az idõt, amikor a diplomamunkámat
írtam. A körülmények úgy hozták, hogy fiatal apaként kénytelen voltam feleségemet
és a fiamat is magammal hozni. Két hétre igazi otthonra találtunk Kobulej Emil
lakásában. A Kobulej családban uralkodó légkör ideális hátteret teremtett Emil
alkotó munkájához és mások számára is követendõ példa volt. Késõbb sokszor
találkoztunk. Nemcsak magánemberként, hanem akkor is, amikor Kobulej Emil
többször járt Drohobicsban, ahol az ottani zenemûvészeti szakiskola állami
vizsgabizottságának elnöki tisztét látta el. Sok hasznos és megszívlelendõ
észrevételt tett a szakiskolai növendékek oktatásával kapcsolatban.
Andrij Szlavics: „1982-ben a zenetörténeti és -elméleti kar hallgatói Kijevbe
utaztak Sztankovics Olga címû balettjének õsbemutatójára. Az utazást Kobulej
Emil szorgalmazta, aki már korábban megismertette diákjait a két kiváló zenész,
Kotljarevszkij és Sztankovics munkásságával Kobulej Emil tanácsai és
észrevételei mindig nagy segítségemre voltak, akkor is, amikor tanárként a
Drohobicsi Pedagógiai Egyetemen kezdtem dolgozni, s hasznomra válnak ma is.”
Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy ezzel a nagyszerû muzsikussal, e csodálatos
lelkû emberrel találkoztunk, akinek ragyogó emlékét örökre megõrizzük.

193

ÏÀÌßÒ² ÅÌ²Ë²ß ÊÎÁÓËÅß

Tetyana Roszul
ZENETUDÓS, ZONGORISTA, PEDAGÓGUS
Kobulej Milivel 1992-ben ismerkedtem meg, amikor az Ungvári Zádor Dezsõ
Zenemûvészeti Szakiskola végzõseként úgy döntöttem, hogy tanulmányaimat a
Lembergi Liszenko Zenemûvészeti Fõiskolán folytatom. Elhatároztam, hogy
tanácsért, konzultációért Kobulej Emilhez fordulok.
Korábban sokat hallottam a jeles zenetudósról, zongoristáról és pedagógusról.
Mi, kárpátaljaiak mélységesen tiszteltük, nevét különös nimbusz övezte. Kivétel
nélkül mindenki szerette: barátai, kollégái, ismerõsei, tanítványai.
Már ismeretségünk elsõ perceiben rabul ejtett jósága, kedves pillantása,
szerénysége, mûveltsége, kitûnõ zenei ízlése, zeneelméleti tudása. Mindig
naprakész volt az új ukrajnai és külhoni zenei áramlatokat és jelenségeket illetõen,
élénken érdeklõdött a kárpátaljai zenei újdonságok iránt.
Velünk, diákokkal egyszerûen, meggyõzõen és konkrétan társalgott.
Toleránsan. Önuralmát sohasem vesztette el. Egyetlen alkalommal sem telepedett
rá beszélgetõtársára. Növendékeit figyelmesen végighallgatta, majd gyengéd,
ám világos formában magyarázta meg és igazította helyre tévedéseinket. Nem a
skolasztikára épített, hanem a logikus gondolkozást, az új zenei irányzatok el- és
befogadását szorgalmazta.
Szakmáját, munkáját mérhetetlenül szerette. Bárkinek bármikor szívesen
segített. Lakásának – és lelkének – ajtaja mindig nyitva állt. Hálás diákjai így
emlékeznek rá.
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Uljana Babjuk-Koszmenko
KIVÁLÓ EMBER ÉS ZENÉSZ
Azt szokták mondani, hogy nincsen pótolhatatlan ember. Ez nem igaz.
Különösen akkor, ha egy olyan valaki távozik az élõk sorából, mint Kobulej Emil.
A zeneiskolai tanulmányoktól kezdve jól ismertük egymást és azt követõen is
gyakran találkoztunk. Családjuk a szomszédban lakott egy új, kilencszintes
épületben. Telefonjuk nem volt és sûrûn átjöttek hozzánk, hogy hazatelefonáljanak
Kárpátalján élõ szeretteikhez. Akkoriban még meg kellett rendelni a hívást és
sokszor órákig várni kellett a kapcsolásra. Ezt az idõt beszélgetéssel töltöttük,
megalapozva egyre szorosabb kapcsolatunkat.
Nagy hatással volt rám. Megfogott gyengédsége, sajátos világnézete, zenei
hozzáértése. Ujjainak könnyed mozgása a zongorán, lágy, kárpátaljai kiejtéstõl
ízes beszéde. Idõvel magánórákat vettem tõle az elméleti tantárgyakból:
összhangzattanból és szolfézsból. Rendkívül nagy figyelmet fordított a diákok
alkotói fejlõdésére, s tette ezt olyan átéléssel és játékossággal, hogy elõadásai,
tanórái mindig igazi esztétikai élvezetet okoztak. A hagyományos harmóniai
feladatokat is úgy tudta illusztrálni zongorajátékával, hogy megéreztük és
megértettük a muzsika fenségét. Szobájában a zongorán kívül rengeteg kottát és
partitúrát õrzött, és a zenei kiadványok mellett sok filozófiai, mûvészeti tárgyú
könyvet is.
Állandóan foglalkoztatta valami, s idõs korában sem vesztette el életkedvét
és életszeretetét. Ifjonti hévvel merült el a zene világában. Velünk, diákokkal is
egyenrangú félként társalgott, sohasem nevetett ki bennünket. Figyelmesen
végighallgatta érvelésünket, kimondott gondolatainkat.
Soha nem törekedett tudósi címekre, rangokra. De számomra kevés olyan
muzsikus létezik, mint õ, aki igazán megérdemelné a professzori címet. Nagy tudású
ember volt. Ez egyaránt elmondható zeneelméleti ismereteirõl, zongoratudásáról
és tanári kvalitásáról. S nem fanyalgott, nem idegenkedett akkor sem, amikor
Beethoven, Mozart és más romantikusok mellett az órákon a Queen vagy a Pink
Floyd számait hallgattuk, amelyeket velünk együtt értékelt és elemzett.
A zene volt az élete, és a zenének ezt a mérhetetlen szeretetét oltotta belénk
is. És a humort, illetve a könnyed, soha sem bántó iróniát.
Sok érdekes, szép és jó emberrel hozott össze a sors. De határozottan állítom:
Kobulej Emilt az én szememben még senki sem múlta felül. Nagy ûrt hagyott
maga után
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Okszana Sztaszjuk-Osztasevszka
A TISZTESSÉG A SZEMÉLYISÉG JELE
Emlékszem a távoli 1978-as esztendõre, a III. évfolyamra a lembergi
konzervatóriumban. Hogy miért olyan emlékezetes ez számomra? Azért, mert ekkor
kerültem az Ivano-Frankivszki Pedagógiai Fõiskoláról a lembergi
konzervatóriumba, mégpedig a Kobulej Emil vezette csoportba. Ugyanakkor
érkezett a csoportba Szvitlana Rojtenberg Asztrahanyból. Itt történt az alábbi
eset.
Nem kívánok részletekbe bocsátkozni, inkább Kobulej Emil szerepérõl
szeretnék szólni. Az történt ugyanis, hogy Szvitlana családjával együtt Amerikába
készült kivándorolni. De ez az akkori idõkben, az akkori politikai viszonyok között
Egyszóval, fentrõl arra utasítottak, hogy  tanárok és diákok egyaránt  ítéljük el
ezt a hazaárulást, diáktársunkat, ezt a tehetséges, rendkívül igyekvõ és rendes
fiatal lányt pedig bélyegezzük meg.
Kobulej Emil teljes mellszélességgel kiállt tanítványa mellett. Nyugodt
hangon, meggyõzõen érvelt, s a végén sajnálatát fejezte ki, hogy az egyik legjobb
diákja elhagyja a tanintézetet
Hogy miért említem ezt az epizódot? Azért, mert ez is rávilágít Kobulej Emil
tisztességére, gerincességére. Egész életében mindig a mûvészetet, nem pedig az
éppen aktuális ideológiát szolgálta. Az SZKP-nak sem volt tagja. Soha nem
kategorizálta, nem osztotta fel az embereket fehérekre és feketékre, sem
nemzetiségi, sem más alapon. Tulajdonságaik, magatartásuk alapján alkotott róluk
véleményt.
Mindig összetartott bennünket. Emlékszem például arra, hogy a negyedik
évfolyam végén csodálatos kirándulást tettünk a Kárpátokba, Vorohtára.
Nagyszerûen pihentünk. Mintha azokat a napokat is Kobulej Emil varázspálcája
tette volna könnyûvé, felhõtlenné, derûssé
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Alla Szirenko
NÉGY FELEJTHETETLEN ÓRA A TANÍTÓVAL
Amikor a régi lembergi értelmiség kerül szóba, mindig eszembe jut tanárom,
Kobulej Emil, akitõl a zenei formák elemzését tanultam a lembergi konzervatórium
zeneszerzõi szakán.
Mindig választékosan öltözködött és ajkáról sohasem fagyott le a hamiskás,
vidám mosoly. Amikor édesanyámnak beszéltem a tanáraimról és Kobulejt is
megemlítettem, elnevette magát. Kiderült, hogy évfolyamtársak voltak. Elmondta
azt is, hogy Emil nagy népszerûségnek örvendett a hallgatók, különösen a lányok
körében. S ezt a népszerûséget nem csupán megjelenésével vívta ki, hanem
kiemelkedõ tudásával, tehetségével is. A róla alkotott kép az idõ múlásával és
tanári mûködésével sem változott meg. Talán csak annyiban lett más, hogy a haja
õszbe csavarodott és egyre többet dohányzott.
Vele mindig érdekes volt eltársalogni a zenérõl, a zene különbözõ formáiról és
irányzatairól. Elõadásain többször tanácsolta: ne ragaszkodjunk mereven a
könyvekben lefektetett kánonokhoz, hiszen egy leendõ zeneszerzõnek meg kell
találnia a saját útját és az új zenei formákat. Intelmét  Legyél önálló, a
kompromisszumokat elvetõ, szabad alkotó!  örökre az eszembe véstem.
A konzervatórium befejezése után sorsom Angliába vezérelt. Zeneszerzõként
gyakran koncerteztem Lembergben, ahol találkoztam a barátokkal, rokonokkal, s
természetesen Kobulej Emillel is. Aktívan ténykedett a lembergi magyar
közösségben, szenvedélyesen népszerûsítette a kárpátaljai zeneszerzõk mûveit.
Barátai, kollégái, ismerõsei tudták: hozzá bármikor fordulhatnak segítségért.
Ott volt a Lembergi Operaházban az Aranypingvin c. operám bemutatóján.
Az elõadás végén õszintén gratulált, ami számomra ugyancsak nagyon sokat
jelentett.
Legutoljára egy csésze kávé mellett találkoztunk. Beszélgettünk a modern
zenérõl, felemlegettük a konzervatóriumot, azokat a tanárokat és professzorokat,
akik már távoztak az élõk sorából. „Talán nem kellene ennyit dohányoznom –
mormolta Emil. – De a cigarettafüst segít feledtetni az élet ocsmányságait…”
Meggyõzõdésem, hogy Kobulej Emil a vele kapcsolatba kerülõ emberek
mindegyikébe be tudta plántálni a benne munkálkodó jóság és alkotói lobogás,
nemeslelkûség és becsületesség egy részét. Részemrõl soha el nem fogyó
tisztelettel fogok emlékezni rá.
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Ljudmila Falengyuk
A CSODÁLATOS EMBERRÕL ÉS PEDAGÓGUSRÓL
Kobulej Emillel öt éves koromban ismerkedtem meg. Akkor az elsõ órán, emberi
tartása, vidámsága, szikár termete és mosolya fogott meg. Három évig tanultam
az Ungvári Csajkovszkij Zeneiskolában. S azt, amikor nem dicsért meg, szinte
katasztrófaként éltem meg. Egy-egy elismerõ szaváért bármit megtettem volna.
1968-ban immár a zenemûvészeti szakiskola gólyájaként az õ osztályába
kerültem. Mint késõbb kiderült, egyik utolsó zongorista növendéke voltam.
Felejthetetlen idõk voltak ezek. Szigorú értelemben vett tanórák nála nem léteztek.
S mint legfiatalabb tanítványt, gyakran küldött le a boltba egy doboz cigarettáért.
Majd pedig azon álmélkodtam, hogyan tudja a zongorán lejátszani a
legbonyolultabb futamokat, miközben ujjai között ott füstölög a dohányrudacska.
Különbözõ oknál fogva a foglalkozásokra gyakran az otthonában került sor. Sokat
beszélgettünk, s nemcsak a zenérõl. Felesége, Eliska paprikás sült krumplival és
igazi magyaros pirítóssal kedveskedett nekünk.
Külön visszaemlékezés témája lehetne a szüleim és Kobulej család közötti
kapcsolat. Sok családi ünnepet ültünk meg együtt. Emil szerette az ilyen alkalmakat
és a terített asztalnál is, vidámsága és közvetlensége folytán, a társaság lelke
volt.
…Amikor Chopin cisz-moll noktürnjét tanultam, sokáig képtelen voltam
beleélni magam a kulmináció emocionális világába. Emil szándékosan nem mutatta
meg nekem ezt a zenerészletet, hanem hagyta, hogy több napon át magam
keressem és találjam meg a szükséges intonációt, ütemet, frázisokat. Dicsérete
ma is a fülembe cseng és bátorít.
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Szeverin Tihij
A ZENEELMÉLET LOVAGJA
Diákként az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején az a szerencse ért,
hogy zeneelméletre egyszerre két kiváló pedagógus oktatott: Kobulej Emil és
Jarema Jakubjak. Õk ketten nemcsak az elemzéstudomány fõ irányait képviselték,
hanem sajátságosan közelítették meg ezeket a problémákat. Egyéniségek voltak.
Amíg Jarema Jakubjak szoros, koncentrált, lakonikus formában tolmácsolta
nekünk az elméleti anyagot, addig Kobulej Emil mint zenész és pedagógus,
zongorista és zeneszerzõ a zenemû hangzásának egyediségére hívta fel a figyelmet.
Bár Lembergben nem oktatott kompozíciót és nem volt tagja a zeneszerzõk
szövetségének, az Ungvári Zenemûvészeti Szakiskolában mindenben felkarolta
a tehetséges növendékeket. A hangokat rendkívül dallamosan szólaltatta meg.
Az adott darab eljátszása elõtt fokozatos ujj- és kézgyakorlatokat végzett. Erre
tanították annak idején a leendõ zongoristákat a Bécsi Konzervatóriumban. A
zongorai illusztráció vagy a lemezfelvétel meghallgatása után azonnal beszédbe
elegyedett a diákokkal a szerzõ egyéniségének jobb megértetése céljából. Csak
ezután tért rá a zeneirodalom ismertetésére. Növendékeit arra ösztönözte, hogy
önállóan minél több zenemûvel ismerkedjenek meg.
Számunkra nemcsak annak a nagy muzikalitásnak volt jelentõsége, mellyel az
elemzést illusztrálta, s ezek gyakran valóságos koncertté terebélyesedtek, hanem
annak is, ahogyan a növendékeivel kommunikált. Sok érzéssel, sok szenvedéllyel.
Amíg Jakubjak a deduktív, addig Kobulej az induktív módszert alkalmazta.
Kobulej Emil kétségkívül a lembergi konzervatórium ékessége volt, a régi, a
klasszikus és a modern zene kiváló ismerõje. Ezekrõl sokszor hevesen és átéléssel
értekezett. Kardot forgató lovagként azonosult a zeneszerzõ eszméivel és
elképzeléseivel, a zenealkotás csodájának részeseivé tette diákjait is.
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Okszana Kovaly
A GESZTUSAI, MINT A DELPHI JÓSÉ
Gyors, energikus járással és sugárzó mosollyal jött be az elõadóterembe,
ahol elsõ elõadásunk volt zenei formaelemzésbõl. Ez a szívélyes és jóságos mosoly,
dús bajusszal keretezve mindig az arcán volt. Testtartásában és modorában
érezhetõ volt a rá jellemzõ rendszeretet, jellegzetes összeszedettség. A derék
osztrák katonatisztre emlékeztetõ fegyelmével mindenkin csiszolt valamit. Az elsõ
találkozásunk óta így emlékezem Kobulej Emilre. A mi Tanítónk a lembergi
konzervatóriumban eltöltött gyönyörû diákévek elõadója volt.
Rendkívüli tehetsége volt minden zenei mûfajhoz. Az elõadásokon érdekes
beszélgetõ partner. A zenkutató diákok számára az egyéni találkozók voltak
különösen érdekesek. Kobulej Emil mély, alapos ismereteket adott az elemzésre
váró mûhöz, ismertette a kort, amelyben az adott mû született. A modern elõadónak
ugyanis néha elég nehéz feltétel nélkül hinni abban, amiben mélyen hitt az elmúlt
idõk zeneszerzõje. Természetesen az egyszerû vers csak a partitúrában van, vagyis
a mû tiszta szerkezetében, amit a kottafüzetben rögzítettek. Az eredmény:
megszületik a pontos forma tudatos elemzése.
Kobulej Emil képes volt nemcsak a sémára figyelmi, hanem közelebb hozta a
szerzõ teljes lelkivilágát, hitet lehelt bele. Attól vált a várt jelenség tudatos
elemzéssé.
Kobulej Emil figyelmesen hallgatta a zenét, amit elõadtunk, illetve elemeztünk.
Szigorú tekintete néha a meglepetését tükrözte. A tanár meghallgatta a feleletet,
majd pedig váratlanul tette fel a kérdéseit, olyan szenvedélyes gesztusokkal,
mintha õ lenne a delphi jós. Azonban elõfordultak olyan esetek is, amikor az ítélet
egyetlen szó volt: Jó. És ez bõven elég volt, hiszen a híres kobuleji jó a
legnagyobb elismerést jelentette. A Tanár úr kiválóan improvizált, azért játéka
mindig sikert aratott.
A hallgatók és a tanítványok, akik ismerték, a legnagyobb tisztelettel
õrzik emlékét ennek a valóban karizmatikus mûvésznek.
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Tetyana Frolova
A ZENE MA IS ÉL
(KOBULEJ EMIL RAGYOGÓ EMLÉKÉNEK)
– részlet –
A régi zongora sír Ön után.
És sóvárogja az utolsó hangot.
Lelkét nem értette úgy senki talán,
Mint Ön. Ezért is sikít bánatot…
Szomorúsággal telt néma zongora.
Mert a halált õ sem válthatja meg.
Ó, az Egeknek igazságos Ura,
Vedd magadhoz e jóságos lelket,
Melyben ott zeng a magasztos muzsika,
S a Világmindenségben szétárad…
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Az elméleti-zeneszerzõi kar 2004. évi végzõseinek
visszaemlékezései
NAGY EMBER. ZENÉSZ. PEDAGÓGUS
Zorjana Lasztovecka
A sors ajándéka, hogy találkozhattunk Kobulej Emillel, e rendkívüli
egyéniséggel, tehetséges zenésszel és csodálatos pedagógussal. Irányításával
sajátíthattuk el a zenei formák elemzését, az akadémiai csoport tagjaiként öt éven
át a közelében lehettünk. Nagyon szerettük. Utolsó végzõsei voltunk
Nagyon nehéz róla múlt idõben beszélni, s még inkább írni. Ma is úgy érezzük,
hogy most is jelen van a koncertjeinken, most is ott áll a zeneelméleti és zeneszerzõi
osztályok foglalkozásainak otthont adó elõadótermek ajtaja elõtt
A nagy korkülönbség ellenére úgy gondolkozott és beszélt velünk, mintha
kortársunk lenne. Mindig megõrizte fantasztikus frissességét és elfogulatlanságát,
éles észjárását és gyors reagálását. Valóságosan szerelmes volt a tantárgyába, s
ezért nagyon szerettünk járni az elõadásaira. Mindig csodáltuk gazdag tudását,
tehetségét, a mûvészetekben való jártasságát. Magyarázatait zongorajátékkal
illusztrálta, s tökéletes technikáját az utolsó éveiben is megõrizte.
Gyakran mondogattuk neki, hogy nemcsak csodálatos és mélyen tisztelt
tanárunknak tekintjük, hanem szellemi atyánknak is. Ha kellett, bölcs tanácsokkal
látott el, ha pedig szükség volt rá, mindig a védelmébe vett.
Hálásak vagyunk a Mindenhatónak ezért az emberért, aki egész életünkre
irányt szabott és gazdag útravalót adott.
Ljubava Szidorenko
Kobulej Emil rendkívül jóakaratú és õszinte emberként marad meg az
emlékezetünkben. Zenészek egész sora került ki a keze alól, akiket Ukrajna határain
túl is jól ismernek. Ezzel az igényes és maximálisan hozzáértõ pedagógussal való
kapcsolatunk, beszélgetéseink szellemi gazdagodásunkat, épülésünket szolgálta.
Iránytû, világítótorony volt az ukrán zenemûvészek sok nemzedéke számára.
Anna Skolnyikova
Kobulej Emillel való elsõ találkozásomat követõen  16 éves koromban 
világossá vált elõttem, hogy én is egyéniség vagyok. Erre õ ébresztett rá. És
diákéveim alatt meggyõzõdtem arról, hogy nemcsak bizonyos ismereteket adott
át, hanem meg tudott tanítani ezeknek az ismereteknek a hasznosítására. A
szolfézsórákon mindenekelõtt azt igyekezett elérni, hogy fejlesszük magunkban
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a polifonikus gondolkodást, megértsük a sokszólamúság logikáját. Útmutatásai
pontosak és tömörek voltak. Egy akadémiai óra alatt gyakran egymással
összefüggésben gyakran két-három tantárgyat is átvettünk. Neki köszönhetõen
a harmónia feladatok nem maradtak meg a skolasztikus sémák szintjén, hanem
igazi zenei miniatûrökké váltak.
Tanárdiák kapcsolatunk csodálatos volt. Mert nemcsak nagyszerû tanár
volt, hanem bölcs tanácsadó is, aki sokszor találó tréfával oldotta a feszültséget.
Bohdana Makszimenko
Egy közeli ember elvesztése után vele kapcsolatban általában csak a szépre
emlékezünk. Így van ez most is, amikor a tanárunk és tanácsadónk emlékét idézzük
fel, sorba fûzve az emlékgyöngyöket. Ez a tehetséges, jóindulatú, nyílt és jó
humorérzékkel megáldott ember csodálatos zenész volt mind a gyakorlat, mind
pedig az elmélet terén. A zenéhez való szakmai, ám ugyanakkor alkotó és egyedi
hozzáállásával mindig egy új világot nyitott meg számunkra.
A zenei formák elemzésének oktatása közben arra is megtanított, hogy ne
váljunk közömbössé a zene iránt, ne kezeljük a zenei elemzést formálisan. Számára
a zenemû elemzése során elsõsorban az volt a fontos, hogy jól ismerjük magát a
zenei anyagot, alakítsunk ki saját képet a zenei hangzásról, megértsük az alkotás
igazi mondanivalóját.
A sors úgy hozta, hogy a mi évfolyamunk volt az utolsó, amellyel Kobulej
Emil végig együtt dolgozott. Mindig csodálkoztunk azon, hogy idõs kora ellenére
is megõrizte optimizmusát és objektív valóságértékelését. Ekkor is változatlanul
érdekelték napjaink zenei irányzatai, sajátos véleményt nyilvánított az elõadók
lehetõségeirõl, s személyes tanácsokkal látta el õket az egyes elõadói problémákkal
kapcsolatban. A festészet szeretete, a kompozíció klasszikus törvényeinek
megértése és érzékeny befogadása lehetõvé tette számára, hogy elõadásait még
színesebbé, gazdagabbá tegye. A zenemûvek elemzésekor gyakran vont
párhuzamot az adott zenemû és a képzõmûvészeti alkotások között.
Ismételten hálásán köszönjük a szakmának és az életnek ezt az iskoláját.
Tanítványai voltunk és mindvégig azok is maradunk. A tõle kapottakat igyekszünk
hozzá méltóan továbbvinni tudományos és alkotói pályánkon.
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Tetyana Pjatnicska
Halk neszezéssel teríti az õszi szél arany palástját,
Az utcakövön színes takaró…
Erõtlen napsugár még megszépítené,
De tehetetlen, mert szomorú ez a nap.
A férfikórus hangja zeng, de mögötte ott a bánat,
S a feszes akkordok lassan elhalnak…
Megdöbbentõ a harmónia fájó hiánya,
Mert elnémult egy hang, a kottalap is fakóbb lett.
A büszke, tiszta hangzás nem remegett, s nem hajlott,
Ifjú szívekbe mindig a Tûzmadár hevét oltotta
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Az Ungvári Zenemûvészeti Szakiskola diákjai,
akik Kobulej Emil speciális zongoraosztályát végezték
(1958 – 1970)
1. Brinzej Eliska
2. Tadler József
3. Hosovszka Tamara
4. Ivancso Marija
5. Kuzmik Irina
6. Huszt Irina
7. Lohojda Tetyana
8. Sztecik Okszana
9. Seleszt Okszana
10. Liner Katalin
11. Kovcsi Marija
12. Kancseva Mahdalina
13. Dravecka Marija
14.Olhovics Jevhenyija
15. Havrilko Larisza
16. Tomcsányi Gabriella
17. Rokoszovik Sztepan
18. Szenyko Mahdalina
19. Illjasko Tetyana
20. Kosztik Irina
21. Bosicka Nelja
22. Falengyuk Ljudmila
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Az Ungvári Zenemûvészeti Szakiskola diákjai,
akik Kobulej Emil osztályában végezték el a zeneelméleti
kurzust (1964 – 1970)
1. Szolomka Tibor
2. Goldstein Judit
3. Bodak Irina
4. Begya Jeva
5. Sztecik Okszana
6. Jackiv Olena
7. Ember Tibor
8. Opalenik Olga
9. Czirikusz Katalin
10. Fuscsics Katerina
11. Ruszin Tetyana
12. Zseltova Alla
13. Rejder Alla
14. Jakubovics Olena
15. Kajtukova Marina
16. Nevzorova Adél
17. Valko Jelizaveta
18. Zseltvay Zsuzsanna
19. Otcsenas Marina
20. Hoteszman Olena
21. Akkerrman Judit
22. Jakubovics Ágnes
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23. Maszljanik Irina
24. Zsukevics Valentina
25. Mitrikina Inna
26. Olijnik Natália
27. Nitkulinec Olga
28. Pollák Tibor
29. Weis Geda
30. Edelstain Júlia
31. Doka Szvitlana
32. Roman Anna
33. Kubarics Natália
34. Weis Judit
35. Herskovics Irén
36. Nocsevnova Irina
37. Scserbacsenko Natália
38. Muravec Vera
39. Berkovics Sándor
40. Petrecky Éva
41. Jendrék Katalin
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A Lembergi Liszenko Állami Zeneakadémián a Kobulej Emil
szakosztályában végzett növendékek
(1970 –1990)
1. Kravciv Olha
2. Mokanu Ljudmila
3. Vjatkina Ljudmila
4. Hovda Vaszil
5. Ivanyiscsev-Szibirjakov Ihor
6. Szlivinszka Tetyana
7. Homangyak Uljana
8. Jarko Oreszt
9. Zaharkiv Miroszlava
10. Podzizej Tarasz
11. Suflat Nagyija
12. Erfán Mária
13. Piszmenna Okszana
14. Marcsenko Olekszandr
15. Ivanyiv Miron
16. Szolovij Emilija
17. Jendrik Katalin
18. Melnicsuk Jurij
19. Pasztuhanova Natalia
20. Baziv-Vojcicka Ljudmila
21. Sztempnyak Tetyjana
22. Kologyij Rokszolana
23. Zinics Oleh
24. Tverdohlib Halina
25. Szendecka-Novak Bohdana
26. Csajkovszka Olena
27. Krivorot Szvitlana
28. Csernyancsuk Inna
29. Liszeckij Vaszil
30. Dudkina Anna
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A KÖTET SZERZÕI
BABJUK LJUBOV, a Lembergi Liszenko Állami Konzervatórium zenetörténeti
tanszékének volt professzora, a filozófiai tudományok kandidátusa.
BERNACKA HALINA, a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia
zeneelméleti tanszékének docense.
BONISZLAVSZKY TIBOR, hegedûmûvész, a Hodinka Vonósnégyes
vezetõje, Magyarország, Budapest.
BULKA JURIJ, a mûvészettörténet kandidátusa, a Lembergi Liszenko Nemzeti
Zeneakadémia zeneelméleti tanszékének professzora.
HORAK JAKIM, a mûvészettörténet kandidátusa, a Lembergi Liszenko
Nemzeti Zeneakadémia zeneelméleti tanszékének docense.
ERFÁN MÁRIA, zenetudós, Magyarország, Nyíregyháza.
ÖRMÉNY JÓZSEF, Revuckij- és Ljudkevics-díjas zongoramûvész, a Lembergi
Liszenko Nemzeti Zeneakadémia speciális zongoratanszékének docense.
ZATINA NAGYIJA és BORISZ, az Ungvári Csajkovszkij Zeneiskola volt
tanárai.
KACAL MIKOLA, Ukrajna Érdemes Mûvésze, Nemzeti Sevcsenko-díjas, a
Dudarik Állami Kórus vezetõje, a Dudarik Énekmûvészeti Iskola igazgatója.
KIJANOVSZKA LJUBOV, a mûvészettörténet doktora, professzor, a
Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia zenetörténeti tanszékének vezetõje.
KOVALY OKSZANA, zenetudós, a Lembergi 2. Sz. Zeneiskola tanára.
KORCSINSZKIJ ADRIAN, zeneszerzõ, zongoramûvész, Moszkva.
KOSZMENKO (BABJUK) ULJANA, a Lembergi Ljudkevics Állami
Zenemûvészeti Szakiskola tanára.
KRAVCIV OLHA, teoretikus, tanár, módszerész, USA.
KRUSELNICKA MARIJA, a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia
professzora.
LEMISKO MIHAJLO, a Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia
zeneelméleti tanszékének docense.
LIHOVID (SZTECIK) OKSZANA, zenetudós, zeneszerzõ, költõ, az Ukrán
Zeneszerzõk Nemzeti Szövetségének tagja, New-York, USA.
LISZECKIJ SZTEPAN, a mûvészettörténet kandidátusa, a Drahomanov
Nemzeti Pedagógiai Egyetem professzora.
MARCSENKO OLEKSZANDR, zenetudós.
NEMES MARGIT, zongoramûvész, zenei közéleti tényezõ, Ungvár.
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NOVÁK (MAGYAR) VERA, az Ungvári Zádor Dezsõ Állami Zenemûvészeti
Szakiskola és a Donyecki Prokofjev Zeneakadémia Ungvári Levelezõ Tagozatának
tanára, a Kárpátok Népzenei Központ tudományos vezetõje, Zádor Dezsõ-díjas.
OSZTASEVSZKA (SZTASZJUK) OKSZANA, zenetudós, Edmonton,
Kanada.
PASZTUHANOVA NATÁLIA, a Rivnei Zenemûvészeti Szakiskola zeneelméleti
tanára.
PICUR (OLHOVICS) JEVHENYIJA, az Ungvári Csajkovszkij Zeneiskola
zongoraosztályának vezetõje.
PJATNICSKA TETYANA, zenetudós.
ROSZUL TETYANA, a mûvészettörténet kandidátusa, az Ungvári Zádor
Dezsõ Zenemûvészeti Szakiskola és a Dnyipropetrovszki Prokofjev Zeneakadémia
Ungvári Tagozatának tanára.
SZIRENKO ALLA, zeneszerzõ, Ukrajna  Anglia.
SZLAVICS ANDRIJ, a Drohobicsi Barvinszkij Zenemûvészeti Szakiskola
zenetörténeti- és zongoratanszékének vezetõ tanára.
SZTANKOVICS JEVHEN, zeneszerzõ, Ukrajna Népi Mûvésze, Nemzeti
Sevcsenko-díjas, a Kijevi Csajkovszkij Nemzeti Zeneakadémia professzora.
TADLER JÓZSEF, zeneszerzõ, zongoramûvész, karmester, Waldürn,
Németország.
TELICSKO VIKTOR, az Ukrán Zeneszerzõk Nemzeti Szövetsége Kárpátaljai
Szervezetének elnöke, az Ungvári Zádor Dezsõ Zenemûvészeti Szakiskola és a
Dnyipropetrovszki Prokofjev Zeneakadémia Ungvári Tagozatának tanára, Ukrajna
Érdemes Mûvészeti Tényezõje.
TIHIJ SZEVERIN, a mûvészettudomány kandidátusa, a filozófia professzora,
(Németország), Lembergi Liszenko Nemzeti Zeneakadémia zeneelméleti
tanszékének docense.
FALENGYUK LJUDMILA, az Ungvári Zádor Dezsõ Zenemûvészeti Szakiskola
speciális zongoratanszékének vezetõ tanára.
FROLOVA TETYANA, költõ.
CSORI JURIJ, drámaíró, költõ, prózaíró, etnográfus, Ungvár.
JARKA ORESZT, a Drohobicsi Barvinszkij Zenemûvészeti Szakiskola
zenetörténeti és zongoratanszékének vezetõ tanára.
JAROSZEVICS LJUBOMIRA, a mûvészettörténet kandidátusa, a Lembergi
Liszenko Nemzeti Zeneakadémia zenetörténeti tanszékének professzora.
2004-ben végeztek: LASZTOVECKA ZORJANA, MAKSZIMENKO
BOHDANA, SKOLNYIKOVA ANNA, SZIDORENKO LJUBOVA.
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