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МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ПТУШКІНА ВОЛОДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА 

У статті на основі аналізу довідкової літератури представлена творча 

спащина Харківського композитора В. Птушкіна, його творчий дороботок, 

творчі аспекти. 

In the article on the basis of analysis of certificate literature it is presented the 

creative heritage of the Kharkiv composer Ptushkin V., his creative improvements and 

aspects. 

Ключові слова: музична спадщина, В. Птушкін, спадщина 

Keywords: cultural heritage, V. Ptushkin, heritage. 

Постановка проблеми. Увагу музикознавців привертає творчість 

композиторів-професіоналів. Музична культура нашого краю невелика, але дуже 

цікава. Один з найяскравіших представників Харківщіни - це  композитор 

В. М. Птушкін, який є не тільки відомим музикантом, а також практикуючим 

педагогом. Нажаль не всі ознайомлені з творчістю цього музиканта-педагога, ця 

стаття має мету саме ознайомити та розкрити потенціал сучасного композитора. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Узагальнення результатів 

наукових пошуків дозволяє констатувати, що питання музичної спадщини 

В. Птушкіна розглядали такі сучасні науковці, як Л. Деркач, Г. Серебрянська та 

інші. 

 Мета статті полягає у розширенні знань та ознайомленні сучасного 

покоління з творчістю  харківського композитора, оглядом творчої спадщини 

його сучасних творів. 
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Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Як відомо на 

творчість композитора впливає і епоха, отчення, батьки і становлення власної 

особистості. Тому звернемо увагу на бібліографічні дані Володимира  Птушкіна. 

Народився він 29.01.1949р. у Луганську, в 1972 році закінчив Харківський 

інститут мистецтв - фортепіанний факультет (клас доцента Р. Папкової), а вже в 

1973 році - композиторський (клас професора Д. Клебанова). 

Після закінчення працював музичним керівником Харківського 

академічного драматичного театру ім. О. Пушкіна, з 1992 року займається 

педагогічною діяльністю в Харківському університеті мистецтвю. Вже в 1998 р. 

- доцент, а з 2004 року займає посаду професора кафедри композиції та 

інструментовки. 

За своє життя отримав багато відзнак та став лауреатом багатьох премій. 

Найяскравіші з них: 

1.Заслужений діяч мистецтв України. 

 2. Лауреат Міжнародного конкурсу композиторів (2004 р. м. Санкт-Петербург). 

3. Лауреат Муніципальної премії ім. І.Слатіна (1998 р.). 

4. Лауреат Всеукраїнського конкурсу ім. В.Косенка. 

5. Лауреат Премії ім. В.С.Косенка (2007). 

6.  Лауреат Премії ім.Б.М.Лятошинського (2011). 

Володимир Птушкін написав симфонію, концерти для симфонічного  

оркестру, сюїти, створені з театральної музики, сонати для скрипки з фортепіано, 

альта з фортепіано, для кларнету, камерно-вокальні та хорові твори,  його  часто 

звуть «українським Шаїнським» [1]. 

Ім'я Володимира Птушкіна добре відоме не тільки у рідному місті та країні. 

Його творчість протягом багатьох років здобула тривалу зацікавленість та 

визнання різноманітних слухачів, він охоплює майже усі жанри. Це опера «Дива 

дивні», багато інструментальних концертів, симфонії, камерні та хорові твори, 

кантати та вокальні цикли на вірші Данте, Ахматової, Пушкіна, Чичибабіна, 

поетів епохи Відродження, твори для дітей, пісні та мюзикли, театральна музика. 

В. Птушкін бере участь у виконанні своїх творів в багатьох концертах 



 

ІІІ. ВИДАТНІ ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА СВІТОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ 

ОСВІТИ  

106 

різних міст країни та за її межами, як соліст-піаніст та концертмейстер. В 

багатогранному творчому багажі особливе місце займають фортепіанні твори, 

які з успіхом виконуються в концертах, на престижних міжнародних конкурсах: 

Володимира Крайнєва в Харкові (як обов'язкові), пам'яті В. Горовиця Києві, 

ім. Д. Шостаковича у Москві. 

Особливе місце в творчості цього автора займає музика, що написана 

більш як до 40 вистав драматичних театрів Харкова, Москви, Тбілісі, Чернігова, 

Ужгорода. 

Співпраця з Харківським театром ім. О. Пушкіна сприяла появі цікавих 

робіт в галузі театральної музики до п'єс за Шекспіром, Мол'єром, Островським, 

Лопе де Вега, Горіним, Симоновим, Булгаковим та іншими авторами [1]. 

Численні авторські концерти, які відбулись в Колонному залі імені 

Лисенка Національної філармонії України, Харківському оперному театрі та в 

інших концертних залах України, свідчать про те, що композитор знаходиться в 

постійному творчому пошуку. Він використовує великий спектр стилістичних 

засобів: від класико-романтичного до сучасного, залишаючись здебільш у сфері 

традиційної мови. Автор має власні доробки у галузі мелодичних і ладових 

гармонічних засобів, що у значній мірі й створює його індивідуальний стиль [5]. 

Композиторська творчість буває дуже тісно пов'язана з тембровим 

переінтонуванням , так як вони удвох не можуть існувати в далі від таких 

псиологічних процессів, як сприяття, мислення, уява, пам'ять. 

При створенні музичного твору , композитор вкладає у нього певний сенс. 

У процессі творчого переосмислення раніше створеної ідеї з'являється  її нове 

втілення у жанрах перекладу або транскрипції. Так, наприклад, М. Борисенко [2] 

каже що жанр транскрипції  «формується на базі "чужої" композиції - відправної 

точки для якісно нового стильового трактування - і є своєрідним з'ясовуванням-

інтерпретацією змісту першоджерела, який у транскрипційних зразках набуває 

статусу моделі музичного буття вихідної цілісності у її ж власних мовних 

структурах» [2]. 

Це не дивно, бо закази різних театрів України  В. Птушкін писав музыку 
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до 30 драматичним спектаклям.  

Його твори потраапляли у концертну естраду [5]. Так з'явилися сюїты для 

фортепіано у 4 руки («Мещанин во дворянстве», «Виндзорские проказницы», 

«Гулливер»), пісні до спектаклю «Предел возможного» та інші. [3]. 

Висновки. Творча діяльність В. М. Птушкіна є прогресивним музично-

педагогічним явищем, бо вона сприяла збагаченню творчого  спадку харківщини, 

збагатила форми, методи педагогічного процесу, сприяє розвитку національного 

виховання. 
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