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українського  композитора,  піаніста,  хорового  диригента,  фундатора 
української  композиторської  школи  Миколи  Віталійовича  Лисенка 
(22(10).03.1842-06.11.(24.10).1912)

 Народився  в  с.  Гриньки(  нині  село  Глобинського  р-ну  Полтавської 
обл..)  у  сім’ї дворянина  зі  старовинного  козацько-старшинського  роду 
Віталія Романовича Лисенка та Ольги Єреміївни Луценко.

В 1859 р. закінчив гімназію й поступив до Харківського університету 
на природничий факультет. В 1865 р. захистив дисертацію( про розмноження 
нитчастих водоростей) й отримав науковий ступінь кандидата природничих 
наук. В 1867р. поступив до Лейпцизької консерваторії, фортепіано навчався в 
І.Мошелеса,  К.Рейнеке,  Е.Венцеля,  композиції  –  в  Е.Ріхтера.  Займався 
викладацькою  діяльністю.  В  1874  р.  поступив  до  Петербурзької 
консерваторії,  де  в  класі  М.  Римського-Корсакова  удосконалював 
майстерність у галузі симфонічної інструментовки.

Створив кілька хорових колективів, давав з ними  концерти української 
музики  по  містах  України.  В  1904  році  відкрив  Музично-драматичну 
школу(це  був  перший  український  заклад,  в  якому  можна  було  отримати 
вищу музичну освіту за програмою консерваторії), викладав там фортепіанну 
гру.  В  1905р.  разом  з  О.Кошицем  заснував  хорове  товариство  «Боян», 
диригував на його концертах.

В  цілому  його  музична  спадщина  складається  з  10  опер,  серед  них 
найбільш  відомі  «Тарас  Бульба»,  «Наталка  Полтавка»,  «Енеїда», 
«Утоплена»…  Він  започаткував  також  наукову  українську  музичну 
фольклористику.  Записав  1500  українських  народних  пісень,  опублікував 
кілька фольклористичних праць. 

Центральний державний архів-музей літератури і  мистецтва  України 
зберігає ряд документів, пов’язаних з Миколою Віталійовичем Лисенком. Ці 
документи представлені розвідками, статтями, спогадами, ескізами до опер, 
дослідженнями  з  життя  і  творчості  М.Лисенка,  з  фондів  українських 
літературознавців,  театрознавців,  акторів,  режисерів,  художників, 
мистецтвознавців,  композиторів,  музикознавців,  які  зберігаються  в 
ЦДАМЛМ України.

Значний  інтерес  становлять  спогади  про  митця,  серед  яких  ми 
знаходимо спогади сина, О.М.Лисенка «Про Миколу Лисенка»(ф.212, оп.2, 
спр.345), спогади  Ф.М. Колесси «Спогади про Миколу Лисенка» (ф.23; оп.1; 
спр.59).

Статті  про композитора зберігаються в особових фондах :  А.Й. Кос-
Анатольського «До 120-річчя з  дня народження М.В.Лисенка (ф.124; оп.1; 
спр.257), Л.П. Калиниченка, Є.С.Мамолата «Михайло Лисенко» (ф.241; оп.1; 
спр.49),  Ф.М.Бурлаки  «Великий  український  композитор»  (ф.414;оп.1; 
спр.16).  Дослідження  К.Квітки  «Фольклористична  спадщина  Миколи 
Лисенка».( ф.326; оп.1; спр.62)
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Підбірку газетних  публікацій  про  творчість  Лисенка  М.В.  ми 
знаходимо  у фонді І.П.Багряного( ф.1186; оп.2; спр.408).

 У  фонді  історика,  літературознавця  М.М.Ткаченка  зберігаються 
архівні  копії  донесення  київському  окремому  цензору  про  заборону 
друкувати «Збірник українських пісень» М.Лисенка українською мовою та 
заборона їх розповсюдження в Російській імперії.( ф.256; оп.1; спр.35)
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