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УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ  

О.О. МАРТИНСЕНА 

 

У 2017 році виповнюється 120 років від дня народження 

Олександра Оскаровича Мартинсена (1897-1941) російського 

музиканта, домриста, композитора, диригента, який зробив вагомий 

внесок у створення та розвиток професійного народно-

інструментального мистецтва в Україні, зокрема, в Харкові та Києві, а 

також у Білорусі, де навчав і українську молодь. 

Музичну діяльність починав у Москві, керував різними 

колективами народних інструментів, активно працював в 

інструментознавчій секції Інституту музичної науки (ДІМН). 

Із 1928 року О. Мартинсен працював в Україні. В його творчій 

біографії наступне десятиріччя виявилося найбільш плідним. Він 

проводив активну громадську діяльність у різноманітних комісіях. У 

1929 році його обрали членом Музичного бюро при Харківській 

обласній раді профспілок. Разом із відомими музичними діячами – 

П. Козицьким, К. Данькевичем, К. Квіткою за дорученням Управління 

мистецтв Народного Комісаріату освіти України О. Мартинсен 

працював у складі комісії з вивчення перспектив розвитку 

музикознавства в Україні, брав активну участь в організації Харківської 

робітничої консерваторії – першої в Україні безкоштовної музичної 

школи для дорослих із 2-х річним курсом навчання (нині Харківська 

школа мистецтв для підлітків та дорослих). Із її відкриттям, у квітні 
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1929 року був призначений заступником директора з навчальної роботи 

(з інших джерел очолював заклад). Він віддавав чимало часу організації 

навчального процесу, підбору кваліфікованих викладачів. У ті роки там 

працювали професори С. Богатирьов і Я. Палфьоров, досвідчені 

спеціалісти Л. Гайдамака (бандура), В. Кобеляцький (балалайка), 

Л. Калінін (домра), артист струнного квартету імені Леонтовича О. Шор 

(скрипка), Л. Куриленко (вокал) та інші. О. Мартинсен викладав у 

класах домри і баяна. Вважаючи неодмінним для кожного педагога 

постійно працювати над удосконаленням своєї виконавської 

майстерності, він уже протягом першого навчального року організував 

звітні концерти педагогів [2, с. 43]. 

У перші роки своєї педагогічної діяльності в Харкові 

О. Мартинсен створив при Харківському обласному радіокомітеті 

домровий квінтет із чотириструнних домр, із яким у 1932 році 

неодноразово виступав (соло на гітарі) диригент симфонічного 

оркестру радіокомітету Натан Рахлін [1]. Ансамбль із чотириструнних 

домр поряд із традиційною музикою для народних інструментів 

пропагував нові твори українських композиторів. Так, наприклад, у 

жовтні 1933 року квінтет взяв участь у концерті-рапорті молодого 

харківського композитора М. Коляди (1907-1935). 

У 1929-1930 роках О. Мартинсен випустив одні з перших в 

Україні партитури для домрово-балалайкового оркестру – 9 видань 

народних пісень, а пізніше у 1934 році – 2 видання творів українських 

композиторів. Перед нотним текстом видання його композиції на тему 

української народної пісні «Задумав дідочок» для оркестру народних 

інструментів стоїть напис: «Шановному вчителеві моєму 

профес. О.В. Нікольському присвячується». Йдеться про композитора, 

фольклориста, музичного етнографа та педагога Олександра 

Васильовича Нікольського (1874-1943). Саме він познайомив та зблизив 

О. Мартинсена з Григорієм Павловичем Любимовим (1882-1934) – 

виконавцем на домрі, диригентом, музичним діячем, етнографом, 

створювачем чотириструнної домри власної конструкції, засновником 

квартету чотириструнних домр, ансамблю народної пісні, першого 

професійного Державного оркестру домр, творча діяльність якого, 

вочевидь, вплинула на О. Мартинсена. 

О.В. Нікольський ще з років навчання в музично-драматичному 

вчилищі Московського філармонічного товариства був знайомий з 

Г.П. Любимовим, а потім, з 1918 року, разом вже з колегою викладав у 

музичному технікумі імені А.Г. й Н.Г. Рубінштейнів та працював у 
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«Пролєткульті», Державному Інституті музичної науки і ще довгі роки 

в Московській консерваторії, де навчався О. Мартинсен. 

Із втратою Харковом столичного статусу багато українських 

закладів та установ переїхали до Києва, нову столицю Радянської 

України. Переїжджали до Києва і люди в пошуках перспективи свого 

майбутнього. З 1934 до 1937 року О. Мартинсен викладав у Київській 

консерваторії, вів курс інструментовки, клас домри і продовжував 

керувати ансамблем домристів (тоді вже септетом). Створений ним при 

Київській філармонії ансамбль народних інструментів, в який входили 

баяни, бандури й гуслі (є записи на грамплатівках), був у 30-і роки 

одним із найкращих колективів у жанрі народно-інструментальної 

музики [5, с. 70]. 

У грудні 1936 року О.О. Мартинсен одружився з українською 

письменницею Зінаїдою Павлівною Тулуб (1890-1964), класиком 

української радянської літератури, автором знаменитого історичного 

роману «Людолови», яку вже у липні 1937 року було заарештовано за 

звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації і 

засуджено. Ось як це описувала сама З. Тулуб: «… Нарешті, у грудні 

1936 року (за 7 місяців до арешту) я вийшла заміж за палко кохану 

людину *. І все це розбити, знищити себе, своє щастя, честь і славу 

могла би тільки божевільна», там само показано: «* Йдеться про 

композитора Олександра Оскаровича Мартинсена» [3, с 284]. Можливо 

тільки здогадуватися про реальну причину від’їзду О. Мартинсена з 

Києва до Мінську, але не можливо не враховувати ті драматичні події 

та жах репресій того часу. 

Наприкінці 1930-х років О. Мартинсен очолював оркестр 

народних інструментів при Білоруському радіо. У 1938 році журі під 

його керівництвом провело радіо-конкурс, прослухавши записи 

колективів із обласних міст. Той період дуже важливий для українських 

дослідників, фахівців, тому що тоді до Білорусі за О. О. Мартинсеном 

поїдуть його вихованці, учні, студенти для подальшого навчання у 

маестро. З 1939 по 1941 рік він керував відділом народних інструментів 

Мінської консерваторії, викладав у класі домри. 

У 1939 році О.О. Мартинсен входив до складу журі Першого 

Всесоюзного огляду виконавців на народних інструментах у Москві під 

головуванням народного артиста СРСР композитора У. Гаджибекова. 

До складу журі також входили найвизначніші музичні діячі 

Радянського Союзу того часу: народний артист СРСР Р.М. Глієр, 

народний артист Узбецької РСР С.Н. Василенко, заслужений діяч 
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мистецтв Киргизької РСР П.Ф. Шубін, народний артист Грузинської 

РСР К. Постхверашвілі, професор Київської консерваторії А.М. Луфер 

та інші [4, с. 59]. Серед учасників огляду кращими стали п’ять 

виконавців на чотириструнній домрі, вихованців О.О. Мартинсена: 

Г. Козаков (Харків  Київ, 2-а премія); С. Якушкин (Київ, 2-а премія); 

А. Троїцький (Харків  Київ, 3-я премія); М. Лисенко (Харків – Київ – 

Мінськ, 3-я премія); Н. Марецький (Мінськ, 3-я премія). Олександр 

Оскарович Мартинсен загинув на Дніпрі під Києвом у перші дні війни 

літа 1941 року. 

Багато методичних принципів О. Мартинсена широко 

використовується в сучасній навчально-методичній роботі, педагогічній 

практиці. Традиції народно-інструментального виконавства, закладені 

О. Мартинсеном розвивають і примножують його послідовники. 

Визначна роль і важливе значення російського музиканта та 

громадського діяча О.О. Мартинсена як організатора професійних 

народно-інструментальних колективів, пропагандиста української 

музики, ентузіаста впровадження народних інструментів в навчальних 

закладах України. Його варто по праву вважати одним із засновників 

професійного народно-інструментального мистецтва в Україні. 
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