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20 лютого 2014 року виповнилось 125 років від дня народження Левка 

Миколайовича Ревуцького композитора, педагога, музично-громадського 

діяча.  

Народився 20 лютого 1889 р. в с. Іржавці на Чернігівщині. Навчався в 

приватній музичній школі М. Тутковського в м. Києві (з 1903 р., учень 

М.Лисенка), у 1906—1908 рр.-в музично-драматичній школі М. Лисенка. 

1907 р. вступив на юридичний факультет Київського університету; водночас 

навчався на фортепіанному відділі Київського музичного училища (закінчив 

у 1916 р.). В студентські роки написав перші музичні твори (сонату сі-мінор, 

вальси і прелюдії для фортепіано та ін.). У 1913—1916 рр.- студент 

композиторського факультету Київської консерваторії (учень Р. Глієра). 

1916 р. мобілізований до війська; у 1918—1924 рр. перебував у м. Прилуках, 

де працював над кантатою «Хустина» (на слова Т. Шевченка) та іншими 

творами. У 1924—1934 рр. викладав у Київському музично-драматичному 

інституті ім. М. Лисенка, з 1934 р.- у Київській консерваторії; з 1935 р.— її 

професор. З 1934 р., після офіційної критики своїх творів (зокрема 2-го 

концерту для фортепіано), тимчасово відійшов від композиторської 

діяльності. Під час 2-ї світової війни очолював кафедру історії й теорії 

музики Ташкентської консерваторії. У 1944—1948 рр.- голова правління 

Cпілки композиторів України. Відзначений Державними преміями CРCР 

(1941 р.) і УРCР ім. Т. Шевченка (1966 р.). Учнями Л. Ревуцького були 

В. Гомоляка, М. Дремлюга, Г. Жуковський, О. Зноско-Боровський, 

В. Кирейко, Г. та П. Майборода, А. Cвєчников, А. Філіпенко та інші визначні 

композитори. Помер 30 березня 1977 р., похований у м. Києві. 

ЦДАМЛМ України зберігає особовий фонд Л. Ревуцького (ф. 198, оп. 1, 

2 од. зб. 154, крайні дати документів 1895-2004 рр.). Документи до архіву 

передавалися особисто Левком Ревуцьким у 1969 р., у 1979 р. вдовою 

Ревуцькою Зоєю Георгіївною, згодом, у 2005 р. сином композитора Євгеном 

Львовичем Ревуцьким. 

Творчі документи представлені рукописами композитора кантата-поема 

«Хустина» на слова Т. Шевченка, пісня для хору «Ода пісні», монолог Тараса 

Бульби з опери М. Лисенка, окремі аркуші симфонії № 2 (з циклу «Чотири 

прелюди для фортепіано»), пісні на слова Олександра Олеся, М. Рильського, 

П. Тичини, Т. Шевченка та ін.  

Матеріали до біографії Левка Ревуцького представлені копією свідоцтва 

про одруження Л. Ревуцького та С. Писарєвою (1915 р.), членськими 

квитками Спілки композиторів СРСР, службовими посвідченнями 

Ташкентської та Київської державних консерваторій, квитками депутата 

Верховної Ради УРСР. 

Найбільшим розділом є образотворчі документи, які містять 

індивідуальні фото Л. Ревуцького за 1909-1973 рр. групові фотографії за 

1899-1970-і рр., фотографії членів родини композитора, фотографії краєвидів 



с. Іржавець, фотографії інших осіб, фотокопій живописних портретів 

Л. Ревуцького. 

Зберігаються також документи матері і батька композитора, старшого 

брата Дмитра Миколайовича Ревуцького – музикознавця, фольклориста, 

літературознавця, а також сина Євгена Львовича Ревуцького. 

З архівними документами Левка Миколайовича Ревуцького можна 

ознайомитися в читальному залі ЦДАМЛМ України, який працює з 10 до    

17 год., крім суботи і неділі та останнього дня місяця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформацію підготував  

Нестерчук Д.В. – головний спеціаліст відділу використання  

інформації документів 


