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(на прикладі листів та листівок спадщини композитора)

розглянуто цілеспрямоване комплектування особового фонду Ю. с. мей
туса у Всеросійському музейному об`єднанні музичної культури імені 
м. і. глінки.
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Зберігання та дослідження документів, що виникли у результаті 

діяльності видатних діячів мистецтва та інших сфер, є актуальним за
вданням, оскільки це дає можливість з`ясувати історичні, психологічні, 
професійні чинники творчості, взаємини особистості з іншими людьми, 
із суспільством у цілому. для історії важливо також з`ясувати, яким чи
ном виникають, формуються і використовуються зібрання документів 
в архівах, музеях. В цьому нерідко певну позитивну роль грають осо
бисті стосунки з майбутнім фондоутворювачем.

у центрі уваги нашого дослідження – процес формування особо
вого фонду, відображений у листуванні, та співвіднесення структури 
творчої спадщини композитора і утвореного фонду.

нами досліджено та опубліковано певну кількість документів спад
щини, наприклад, творчі рукописи, листи1, з`ясовано основні місця збе
рігання документів2. але історія формування документних комплексів 
в цих закладах нами ще не досліджувалась.

Шляхи їх формування досить різноманітні – від цілеспрямованого 
комплектування до одноразового, одномоментного.

Прикладом передання композитором на зберігання частини спад
щини, яку він відібрав на свій власний розсуд, є передання документів у 
Центральний державний архівмузей літератури і мистецтв (Цдамлм 
україни), м. київ: “документальні матеріали фонду Ю. с. мейтуса 
були передані архівумузею у 1968 та 1970 роках самим фондоутво
рювачем в стані розсипу обсягом 12 кг” та у 1983 р. також “особисто 
композитором, мейтусом Ю. с.”3. В архівімузеї було утворено фонд 
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182 мейтус Ю. с. Після смерті вдови композитора – о. і. Васильєвої у 
2005 р. утворений раніше фонд був суттєво поповнений чималою кіль
кістю документів.

Прикладом цілеспрямованого комплектуванняформувння особис
того фонду Ю. с. мейтуса можна вважати передання у 1982–1983 рр. 
композитором частини документальної рукописної та друкованої спад
щини до державного центрального музею музичної культури імені 
м. і. глінки (нині Всеросійське музейне об`єднання музичної культури 
імені м. і. глінки – далі Вмомкг), м. москва. В цьому музеї було та
кож утворено окремий фонд мейтуса Ю. с. № 362. Передавання було 
здійснене на прохання дирекції цього закладу. Про це свідчить наступ
на цитата з листа директору дитячої музичної школи (дмШ) м. кіро
вограда, де утворювався меморіальний музей композитора, уродженця 
м. Єлисаветграда (нині – кіровоград): “Что же касается памятных мате
риалов, фото, нот, то я надеюсь оказать Вам всемерную помощь и пред
оставить их Вашей школе. Пару лет тому назад я передал по просьбе 
музея имени глинки в москве много материалов и с некоторых, воз
можно, придется снять копии”4. 

Про процес формування, а не передавання, свідчить листування 
Ю. с. мейтуса та Ю. о. александрова – працівника Вмомкг, музи
кознавця, котрий безпосередньо займався утворенням та опрацюван
ням даного фонду. александров Юрій олександрович (1939–1993) – 
молодший син о. В. александрова (про нього див. нижче) від другого 
шлюбу, в 1962 р. закінчив історикотеоретичний факультет москов
ської консерваторії, з цього часу працював у Вмомкг, з 1972 р. – 
старший науковий співробітник. опублікував статті, праці, зокрема, 
нотобібліографічні довідники, присвячені о. В. александрову (1980 р.) 
та о. т. гречанінову (інформацію надав Володимір іванович сорокін, 
професор російської академії музики ім. гнесіних).

листи Ю. с. мейтуса до Ю. о. александрова зберігаються у 
Вмомкг5. листи та листівки Ю. о. александрова до Ю. с. мейтуса 
зберігаються в кіровоградському музеї музичної культури ім. к. Ши
мановського (далі – кммкШ). розглянемо їх детальніше.

№ 1
Александров Ю. О. Поштова листівка Мейтусу Ю. С. 

29 квітня 1983 р.6

текст
“Юлий сергеевич! Пишу вдогонку за первой еще открытку. я тут 

перечитывал Ваши материалы и меня очень заинтересовал факт Вашей пе
реписки с Б. Бартоком. Потом я вспомнил, что Вы мне лично говорили, что 
его письма к Вам не сохранились. Было бы очень интересно узнать, о чем он 
писал Вам (речь, кажется, шла об открытках). м. б. Вы вкратце, обобщен
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но вспомните и напишете мне. Ведь это очень важно для будущего. также 
интересно узнать, опубликованы ли Ваши письма к нему. я занимался обра
ботками отца, а здесь важны сравнение и любые детали. как дела с иваном 
грозным? какова дальнейшая судьба оперы?”

“іван грозний” – опера, яку композитор завершив у 1982 р.7

№ 2
Александров Ю. О. Лист до Мейтуса Ю. С.

10 травня 1983 р.8

лист написаний російською мовою на чотирьох сторінках подвійного ар
кушу пожовклого паперу. текст написано кульковою ручкою з пастою синьо
го кольору. 

на конверті рукою мейтуса проставлена дата і підпис “25.V.83 Юлм” 
простим олівцем, на якому потім наведено кульковою ручкою з пастою си
нього кольору; перед датою – коло розміром з літеру червоним олівцем. на 
штемпелі: “москва 14 05 83”, “киев 16 05 83”. конверт білого кольору, краї 
потерті.

текст
“москва. 10/V1983 г. дорогой Юлий сергеевич!
Послал Вам две открытки, и на следующий же день обнаружил в почто

вом ящике Ваше письмо с поздравлением. спасибо! теперь о деле. как я Вам 
уже сказал, отложив на время архив Ю. с. милютина (он у меня был запла
нирован ранее, т. к. большой объём), я стал обрабатывать Ваш архив. сейчас 
систематизирую письма. до фото доберусь позже. о Вашей заявке с резолю
цией екатерины николаевны я еще раз напомнил зав.[едующей] изоотделом 
Ветлициной и. м. (в ее ведении находится фотолаборатория), она перегово
рила с фотографом, но все дело в том, что он сможет сделать копии, когда я 
полностью обработаю фонд и его примут в наш арх[ивно]рук[описный] от
дел. так что дело только во времени. ждать не так уж долго. м.[ожет] б.[ыть] 
мне удастся договориться сделать копии в процессе отработки, то есть до при
емки архива, я думаю это вполне реально. Юлий сергеевич! разбирая ваш 
архив, систематизируя материалы, у меня возник ряд вопросов. не могли бы 
Вы сообщить мне вкратце биографические и др.[угие] данные о карлиеве и 
тергевондяне? кроме того в письме ярустовского Б. к Вам я не совсем ра
зобрал фамилию пианистки – аккомпаниатора (помоему Пиразова или нет?). 
Внесите, пожалуйста, уточнение. и еще: в ряде писем (Паторжинского, Благо
видовой и др.) упоминается ряд Ваших камерних сочинений, которых (я про
верял) у нас в музее нет. а ведь Вы написали более 200 романсов. конечно, 
хотелось бы иметь их в музее. ну, вот пока и все до свидания. наилучшие 
пожелания Вам и Вашей супруге александре ивановне александров Ю. а. 
и еще возник один вопрос: Почему вы посвятили вок.[альный] цикл “мать” 
д. д. Шостаковичу, именно ему? с чем это связано? или, может, здесь нет 
никакой связи, а только чувство уважения к выдающемуся художнику совре
менности. напишите, пожалуйста. м.[ожет] б.[ыть] у Вас были с ним какието 
беседы. Все это очень интересно. Ведь время может стереть все эти важные 
исторические факты”. 

Піаністкаакомпаніатор, про яку йдеться – це елєонора Пірадова, заслу
жена артистка урср, котра брала участь в концертах9.
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№ 3
Александров Ю. О. Лист до Мейтуса Ю. С.

8 червня 1983 р.10

на конверті рукою Ю. с. мейтуса зазначена дата: “2.07.83 Юм”. текст 
на конверті: “москва 090683 киев 120683”

лист написано на папері, з одного боку аркуша у верхній частині типо
графський малюнок зеленого кольору, на обох аркушах. на аркуші 1/1 нижче 
місця та дати написання на малюнку, з лівого боку, наклеєна марка, присвя
чена “а. В. александрову” (рос.) з його портретом, до 100річчя дня його на
родження. на кожній сторінці проставлені номери сторінок.

дати проставлені Ю. с. мейтусом на багатьох листах, висловимо припу
щення, що таким чином Ю. с. мейтус позначав дату відправлення відповіді. 
наприклад, дата на цьому листі збігається із датою написання одного з листів 
до Ю. о. александрова11.

стосовно комплектування фонду в ньому містяться наступні рядки.
“москва, 8 июня 1983 года. дорогой Юлий сергеевич! Большое Вам 

спасибо за такое интересное и обстоятельное письмо. материалы о Б. Бар
токе и “избранные романсы” обязательно вложу в Ваш фонд. Пожалуйста, 
напишите дарственную бумагу, что Вы передаете гЦммк [государственно
му центральному музею музыкальной культуры] им. глинки эти материалы. 
Этого требует, так сказать, официальный статус. а потом перешлите мне.” <> 
“Выставка к 100летию а. В. александрова имеет успех. на одном из стендов 
Ваша фотография (помните, с харьковскими композиторами). я не знаю, как 
Вы относитесь к филателии, но посылаю Вам марку с изображением отца. 
Юлий сергеевич! я неплохо понимаю поукраински, но все же хочу у вас 
спросить: что такое сяну (имею в виду романс “от сяну до дону”)? Что это? 
географическое место или чтото иное? теперь о текущих делах. обработка 
Вашего фонда идет по плану, так что скоро я смогу передать фотографу Ваш 
заказ. <...> Что касается камерных Ваших сочинений, то в следующем письме 
я сообщу Вам, какие сочинения хотел бы иметь музей. (Этого требует более 
тщательный анализ). Юлий сергеевич! Почитайте “советскую музыку” № 5, 
1983 год. там моя публикация об отце (и кстати Ваше письмо ко мне). Это 
письмо – свого рода – прекрасная реприза. Юлий сергеевич! еще к Вам у 
меня одна просьба: не могли бы Вы сказать (хотя это очень трудно), какую 
из своих опер Вы считаете лучшей, какая Вам особенно дорога и почему? 
а также, какой цикл романсов, или романс, Вы считаете особенно удачным, 
выстраданным? Ваше мнение, как автора, очень интересно и ценно, ибо одно 
дело – музыковедческий анализ, разбор, другое – “кредо” самого автора. ну, 
вот, пока и все. желаю Вам всего хорошего, главное, здоровья. Поклон алек
сандре ивановне. до свидания. алксандр[ов Подпись]”.

особа, про яку йдеться у листі – олександр Васильович александров 
(1883–1946), радянський композитор і хоровий диригент, народний артист 
срср (1937 р.), професор московської консерваторії ім. П. і.Чайковського, 
організатор (1928 р.) і перший художній керівник ансамблю пісні й танцю 
(рос. “пляски”) радянської армії12.
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№ 4
Александров Ю. О. Поштова листівка Мейтусу Ю. С. 

10 червня 1983 р.13

текст
“Юлий сергеевич! кажется, забыл Вам написать адрес музея (новый). Вот 

он 125047 ул. Фадеева. д. 4[.] не символично ли? сразу вспоминается Ваша 
“молодая гвардия”. и еще: как часто исполняются Ваши камерные сочинения 
(имеется в виду не только украина), чье исполнение наиболее удачно?”.

№ 5
Александров Ю. О. Лист до Мейтуса Ю. С.

23 червня 1983 р.14

лист написано на папері, з одного боку аркуша вгорі типографський ма
люнок зеленого кольору. лист містить список творів, яких на той момент ще 
не було у фонді. Звіримо його із записами у каталозі Вмомкг, у квадратних 
дужках зазначимо їх наявність, отже, Ю. с. мейтус виконав прохання.

текст
“г. москва, 23 июня 1983 года. дорогой Юлий сергеевич! Высылаю Вам 

список (далеко не полный) тех сочинений, которые были упомянуты в пись
мах к Вам плюс тех, которые я дополнил в список по другим источникам, и 
которых у нас нет. Это: “Від сяну до дону”15, “на краю скалы крутой”, “лю
бовь большую мы несём”, “любисток”, “В тумане морском”, “Безмятежная 
ночь”16, “спомин”, “твої очі”, “Про зайчика”, “три поезії (л. Первомайский)”, 
“набат (сл. о. гмирьова[?])”, “две оды партии (а. досталь)”17, “Баллада о 
матросе”18 и “сильнее смерти” (л. Забашта)19, “кохай мене” (м. упеник)20, 
“аврора на вечной стоянке” (а. Прокофьев), “новоселье” (его же), “комсомо
лец” (В. сосюра)21 [л. 1/2] “не льда[?]”, “куперен?”, “Вы [слово не прочита
но]”. конечно, это малая часть. извините, если не точно указал названия, – в 
некоторых письмах названия неразборчивы. я понимаю, что слишком много, 
но чтото, что Вы считаете наиболее удачным, хотелось бы иметь в музее. 
недавно прочёл книжечку е. с. Зинькевича о г. майбороде. оказывается он 
тоже написал оперу “ярослав мудрый” (в 1973 году). я этого не знал. как 
поживаете, как здоровье? <...> да, как на украине, в частности, в киеве был 
отмечен Ваш юбилей? у меня нет сведений об этом. до свидания. наилучшие 
пожелания вам и ал.[ександре] ив.[ановне]”.

Ювілей Ю. с. мейтуса – 80річчя – був відзначений, зокрема, авторським 
концертом у колонному залі ім. м. В. лисенка київської державної філармо
нії, саме в день народження композитора – 28 січня 1983 р.22 

№ 6
Александров Ю. О. Поштова листівка Мейтусу Ю. С.

19 липня 1983 р.23.
текст
“москва, 18 июля 1983 года
дорогой Юлий сергеевич! Посылку получил. Большое Вам спасибо. спа

сибо также за исчерпывающие ответы на мои вопросы. 6 стихотворений Эд. 
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межелайтиса у нас есть, но год издания у нас 1966. м. б. здесь ошибка? “коб
зареві” на слова а. малышко у нас нет. желаю Вам и александре ивановне 
всего хорошего до свидания!”

Цикл – “Шесть стихотворений Э. межелайтиса для среднего голоса и 
фортепиано” – створений композитором у 1964 р. і мав три видання: 1966, 
1976, 1982 р.24. Цикл “кобзареві” створений у 1962 р., виданий у 1963 р.25.

№ 7
Александров Ю. О. Лист до Мейтуса Ю. С.

30 грудня 1984 р.26

лист написаний російською мовою на подвійному аркуші паперу. текст 
написано кульковою ручкою з пастою синього кольору. текст прочитаний по
вністю. 

анотація. текст документа містить віршпривітання з новим роком та 
прохання висловитися щодо сучасного стану воєннопатриотичної пісні.

на штемпелі конверта: “2185 [2 января 1985 г.] москва”, “050185 [5 ян
варя 1985 г.] киев”. конверт білого кольору, краї потерті. на конверті рукою 
мейтуса проставлена дата и підпис “24.01.[19]85 Ю[лий]м[ейтус]” блакит
ним чорнилом.

можливо, всі нагальні питання з комплектування були вирішені, ділові 
відносини переросли в більш дружні, тому лист містить поздоровлення у ви
гляді вірша та деякі інші питання. “<...> Юлий сергеевич! Будучи в сочи, в 
книжном магазине я видел проспект издательства “мистецтво” (там сказано, 
что в 1985 году выходят Ваши романсы). соответствует ли это действитель
ности? напишите, пожалуйста. Что Вы сейчас пишите? (точнее творите). и 
еще один вопрос. не было ли у Вас когдалибо контактов с краснознаменным 
ансамблем, или м[ожет] б[ыть] с Б. а. александровым, нынешним руководи
телем ансамбля. очень интересно было бы узнать Ваше мнение о нынешнем 
творчестве ансамбля, о творчестве Бориса александровича александрова. 
Возможно, что Вы об этом никогда не думали, это даже наверняка, и все же, 
если Вы черкнете мне об этом несколько слов, повторяю, это было бы инте
ресно в аспекте значения армейской песни, военнопатриотической музыки и 
т. д. и т. п. мне важно знать Ваше мнение, как автора “молодой гвардии”, – 
есть ли у нас действительно художественные удачи в жанре военнопатриоти
ческой музыки (имеется в виду время, в которое мы с Вами живем). Впрочем, 
это большая тема. и всеже я жду от Вас высказывания (конечно ввиду Ва
шей занятости – короткого). еще раз – горячие поздравления Вам и алексан
дре ивановне (третий раз – не миновать!) до свидания! [Подпись] алексан
дров Ю. а. 30/XII–1984 г. г. москва”. 

у 1885 р. дійсно були видані “три романси Ю. с. мейтуса на слова 
П. усенка” у видавництві “музична україна”27.

ансамбль, про який згадується у листі – це знаменитий двічі Черво
нопрапорний академічний ансамбль пісні і танцю російської армії імені 
о. В. александрова. о. В. александров очолював ансамбль упродовж 18 ро
ків. Потім до 1987 р. (41 рік) керівником був його син – герой соціалістичної 
праці, народний артист срср, лауреат ленінської і державних премій срср, 
генералмайор Борис олександрович александров (1905–1994)28. Це – брат 
автора листа.
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отже, з цих листів випливає, що формувався фонд цілеспрямовано, 
докомплектовувався, виходячи з наявності у музеї тих чи інших твор
чих документів (№ 2, 5, 6) і з врахуванням їх оцінки авторомкомпози
тором (№ 3). Здійснював це працівник музею – висококваліфікований 
фахівець у галузі музики – музикознавець, котрий, крім того, здійсню
вав також музикознавчі розвідкиопитування (№ 1–4, 7). 

тепер розглянемо структуру фонду (за каталогом) та порівняємо 
жанри музики, в яких працював Ю. с. мейтус (за списком творів29) та 
представлені у фонді жанри. у фонді № 362 виділені наступні групи: 1. 
музичні рукописи; 2. листи; 3. друковані матеріали; 4. Зображувальні 
матеріали. 

у першій групі представлені такі групи творів (виділені жирним 
шрифтом) та жанри. Опери: опери; Твори для симфонічного орке-
стру: симфонія, симфонічна поема; Камерно-інструментальні твори: 
твори для фортепіано; Вокальні твори (романси і пісні): балади, ро
манси, вокальний цикл, твори для хору з оркестром, обробки народних 
пісень для голосу і оркестру, обробки народних пісень для голосу і 
фортепіано, твори для голосу з камерним оркестром, твори для голосу 
з фортепіано. 

Виділимо жанри, зазначені у списку творів, але яких немає у 
Вмомкг (також за групами). Твори для симфонічного оркестру: 
сюїта (для симфонічного оркестру), увертюра; Камерно-інструмен-
тальні твори: варіації та п`єси для скрипки і фортепіано; Вокальні 
твори (романси і пісні): ритмодекламація; естрадні пісні, твори для 
хору з фортепіано, кантата; Музика для театру та кіно.

отже, основні види та жанри, в яких працював Ю. с. мейтус, 
представлені у фонді, створеному у Вмомкг. із 17 опер, написаних 
композитором, 12 не представлені у фонді. Це “Перекоп”, “гайдамаки” 
“абадан” “лейлі і меджнун”, “Заря над двіною” (або “Північні зорі”), 
“махтумкулі”, “Вітрова донька”, “анна кареніна”, “марьяна Пінеда”, 
“іван грозний”, “марія Волконська”, “антоній і клеопатра”. Цьому є 
кілька причин: дві останні опери написані після утворення фонду. кіль
ка опер композитор вже передав до Цдамлм. Хоча більшість опер 
композитора не представлені у фонді, але представлені ті, що мали 
(крім “махтумкулі” та “украденого щастя”, переданих в Цдамлм) 
яскраве сценічне життя: “молода гвардія”, “Брати ульянови”, “ярос
лав мудрий”, “ріхард Зорге”.

не представлено у фонді й музики для театру та кіно, але можна 
висловити припущення про відсутність у композитора цих творів (ру
кописів, видань тощо).

у другій групі представлено листування з особами, а також з уста
новою30. 
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у третій групі представлені різні види друкованих документів. Ви-
дання: монографії про життя і творчість композитора, газети й жур
нали із статтями про Ю. с. мейтуса, вирізки з газет, списки статей 
та рецензій: Афіші: оперних вистав, авторських концертів, концертів 
виконавців; Програми: опер, авторських концертів, концертів; Запро-
шення: білетзапрошення; Проспект клавіру опери.

у групі зображувальних матеріалів представлені фотографії на
ступних груп. Особи: портрет однієї особи, портрет особи в ролі пер
сонажа опери, груповий портрет, фото з учасниками оперної вистави; 
Події: сцени з оперних вистав. сюди ж належать і декілька особистих 
речей.

на наш погляд, склад фонду досить повно відображає основні жан
рові напрями творчості композитора.

отже, утворення особового фонду Ю. с. мейтуса у Вмомкг є 
прикладом цілеспрямованого формування з подальшим докомплекту
ванням особового фонду композитора за ініціативою музею. у фонді 
представлені майже всі основні жанри творів Ю. с. мейтуса, котрий 
брав активну участь у формуванні фонду.

у подальшому планується узагальнити дані про різні шляхи утво
рення комплексів документів творчої спадщини Ю. с. мейтуса в му
зеях та архівах.
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рассмотрено целевое комплектование личного фонда Ю. с. мейтуса 
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