СИН «ПОДВИЖНИКА
БОРЖАВСЬКОЇ ДОЛИНИ»
Хто б ви не були і якою б не була ваша зайнятість, чи помічали
ви у наших коридорах доброго, усміхненого, привітного, галантного
викладача – Михайла Петровича Світлика?
Можливо, ви –
звичайний студент, який кожен день, поспішаючи на пари, не
помічає нікого навколо себе і забуває навіть привітатися з ним…
Можливо, саме Михайло Петрович веде у вас курси гармонії та
сольфеджіо і ви з радістю поспішаєте на ці пари… Можливо ви ще не
повністю оцінили його старання і не в захваті від цих пар… Можливо
ви – колеги цієї чудової людини, шануєте і цінуєте його…
З нагоди 70-річчя Михайла Петровича Світлика, давайте
познайомимося з ним ближче, зазирнувши в його будні, в його
думки та життя, що протякає насичено та цікаво!
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сестри, ніколи не мав психологічних проблем у сім’ї і згадки про цей
період найприємніші.

– Чи пам‘ятаєте твори, які виконувалися на Ваших
домашніх концертах?
– Ооо…! Так! Молодша сестра була в нас артистка і коли
збирались у нас гості, вона «перевтілювалась» у якогось героя і
веселила всіх. Ми підхоплювали її і відтворювали сценки. Потім
батько сідав за фортепьяно, а старші сестри співали, переважно
ліричні закарпатські пісні, Відтак у мене до тепер збереглася любов
до рідного фольклору. Коли тато грав, а всі інші співали… мене це
торкало до щему і назавжди залишилось у моїй душі.

– Ваше рідне село – Білки, де проходило Ваше
безтурботне дитинство, шкільні будні. Яким був Ваш
улюблений шкільний предмет? Чи ставили Вам двійки в
журнал?
– Школа - це приємна згадка для кожної людини… Молодість,
товариші, цікавинки... Хоча батько був директор школи, мама вчитель початкових класів, мене завжди «тримали під наглядом».
Були звичайно, і двійки, і п‘ятірки. В цілому я вчився добре і закінчив
школу із золотою медаллю.

– Що Ви хотіли змінити тоді в школі?
– Я над цим не замислювався, бо життя йшло легко…

– Розкажіть, чи з радістю Ви чекали на автобус, щоб
потрапити в м.Іршаву, на уроки в музичну школу? Чи
– Знаючи цікаві факти про «подвижника Боржавської пригадуєте свій перший урок сольфеджіо?
– Не пам’ятаю свій перший урок. Був період, коли я провчився
долини» – відомого на Закарпатті вчителя, хорового диригента,
самодіяльного композитора і поета – вашого батька Петра 3 роки і сказав батькові, що більше не буду ходити, мені не цікаво.
Михайловича Світлика, нам пощастило пізнати його сина – Часто я йшов в музичну школу, але замість занять грав у футбол. Було
й таке що отримував «2» за технічний залік, бо не готувався до нього.
саме Вас, Михайле Петровичу. Прошу, розкажіть, як саме
Музичну школу я закінчив «не ахті», але у мене був слух і бажання
творчість близької людини вплинула на Ваше життя?
– Мій батько закінчив Учительську семінарію у 20-30 рр. і
співав у хорі, який очолював відомий диригент – Олексій Приходько,
котрий створив хор в Ужгороді. Випускники семінарії дали обіцянку,
що також будуть організовувати хорові колективи там, куди їх
закине доля. Коли доля закинула батька у с.Білки (сам він з
Імстичева), він створив тут великий учнівський хор, адже сам був
директором школи. Я мав гарний голос і був солістом цього хору. Хор
гарно співав і нас запросили в Кошіце. Я мріяв, звичайно, поїхати з
батьком, але доля так повела, що я нікуди не поїхав. Загалом, нас у
сім’ї 6 дітей і 5 з них пов‘язали своє життя з музикою.

– Що у вас спільного з батьком?
– Голос… Голос дуже подібний. Одного разу до нас в училище
приїхав професор із Словаччини – Микола Мушинка, який
розповідав про те, що чехословацьке радіо у 1935 р. відрядило цілу
групу для того, щоб записати на платівки фольклор із різних куточків
області. Одну з груп готував мій батько. Це була група з Імстичева. І
ось цей М.Мушинка каже: «Послухайте, зараз буде звучати запис.
Співає дяк з Мукачева, прізвище цього дяка – Світлик». Батько дійсно
працював у Мукачеві дяком. І ось коли я послухав той голос… (це
минуло близько 40 років після смерті батька), у залі всі говорили
«наскільки подібний голос батька і сина».

– Як це: бути наймолодшим у сім‘ї? Якими емоціями Ви б
описали своє дитинство?
– Дитинство завжди приємно згадувати… Як п’ятий палець на
руці, так і молодша дитина: її завжди люблять, пестять. Хоча я
хлопець і навіть були драматичні епізоди, коли я тікав з дому і мама
шукала мене. Але я виріс у любові, особливо з боку мами та старшої

вчитися. Тому я все зумів наздогнати в музичному училищі, бо тут
були хороші викладачі - І.В.Попова, Г.В.Басараб, Й.Й.Гарчар,
Ю.А.Ярош.

– Що мотивувало Вас до вступу в музичне училище,
вплинуло на подальший вибір у сфері музичного мистецтва?
– Я виріс у музичній сім‘ї і хотів продовжити традиції тата,
братів, сестер і, звичайно тяжіння до музики.

– Як би Ви описали свої студентські роки в
Ужгородському музичному училищі?
– Це були цікаві роки. Я жив у гуртожитку, який знаходився у
нинішньому Краєзнавчому музеї. Там було 7 кімнат для студентів
музучилища. В кімнаті нас жило 14 чоловік і це було дуже цікаво.
Коли в понеділок ти приходиш на навчання і приносиш велику
сумку їжі, то вже до вівторка її не було, бо 14 хлопців мали гарний
апетит. І так ми по черзі приносили їжу (своєріднийі круговорот їжі
в природі). Якщо вже їжа закінчувалась, неподалік був сад, який
ніхто не охороняв і ми часто ласували там фруктами. Загалом
вільний час ми проводили там, часто грали у футбол. Вранці о 5.30
год. бігли в училище для того, аби займатись. Для мене завжди був
клас: там був сторож, який мене любив бо я приносив йому
гостинці.
На той час в училищі був заочний відділ і взимку приїжджали
здавати сесії студенти, Я часто заробляв тим, що писав для них
контрольні роботи.
Згадую цікаві поїздки, які організовувала Інна Василівна Попова.
Особливо запам‘яталась поїздка в Ленінград. Всі жили в гуртожитк,у
а я у знайомих. Одної ночі я сів у поїзд (нічний «Красная стрела»),

нічого не сказаши Інні Василівні, і поїхав у Москву. Яка мета?
Побувати на опері «Чіо-чіо-Сан» у Великому театрі. Наступного дня,
коли я повернувся, мене питає викладачка «Міша, ти де був? Ми
увесь день тебе шукали».
– «Я був на опері».
– «На якій опері?»
– «Я дивився «Чіо-чіо-сан»
– «Не було такої постановки».
– «Я був у Москві».
Потім студенти шкодували, що не поїхали зі мною у Великий
театр. Таким чином, моя мрія здійснилася. Напевно, більше у
Великому театрі не зможу побувати через політичні проблеми.

був сад, виноград, дерева. І ця любов до такої праці збереглася. У
мене великий сад, близько 50 дерев. Саджаю різні овочі, а в цьому
році перейшов на вирощування кавунів. Таким чином, моє хобі
пов'язане з садом.
Ще я люблю готувати. Тяга до кулінарії в мене через те, що я
виріс «біля мами» і спостерігав за тим, як вона готує. Вмію варити
борщ, суп з курки. Кожного року колегам на день народження
приношу
яблучний пиріг і вони завжди нагадують «не забудьте яблучний
пиріг». Кажуть, він дуже смачний. Ви запитайте у викладачів, якщо
скажуть: несмачний, то не буду більше випікати.

– У Вас великий стаж викладання теоретичних дисциплін
– Чи не вплинула служба в армії після 2 курсу
у нашому коледжі. На Вашу думку, чи зростають успіхи
музучилища на Ваш подальший вибір професії?
студентів?
– Я служив у штабі з командиром полка і начальником штабу.
– Відверто скажу що навпаки, через перебудову у самій освіті.
Вони побачили в мені дисциплінованість і дуже просили мене
– Як боротися з «ненавистю» до акордових
вступити в комуністичну партію та залишитись працювати в штабі.
послідовностей на уроках сольфеджіо та секвенціями на уроках
Але я на це не згодився, бо коли людина обирає шлях, то потрібно
йти до своєї мети. Я обрав музику. Тож потрібно добиватися того, гармонії?
– Це – невеличка частина роботи на уроках і свого роду
щоб досягнути мети, не піддаючись сумнівам.
– Які життєві уроки Ви засвоїли під час служби у технічні вправи, які розвивають музичний слух. Щодо секвенцій – це
підготовка до гри цікавої музики.

м.Бердичеві за 2 роки?

– Ваша думка щодо ефективності дистанційного
– Служба - це дисципліна. Чіткий розпорядок дня, що дуже
навчання? Чи можливо музикантам пристосуватися до таких
допомагає в буднях студентського життя.

– Якими цікавими моментами запам’яталися роки умов?
– Дистанційне навчання не навчає – це лише спосіб для того,
навчання у Київській державній консерваторії
щоб не перервати навчання. Вона нічого не дає в професійному
ім.П.Чайковського?

плані. Просто треба пережити цей період. Навчання – це коли
– Згадую з приємністю консерваторські роки, бо є що згадати. викладач дивиться студенту в очі і навпаки.
Чудові друзі, навіть іноземці зі Швеції, Монголії, Ми з усіма ладили,
– З яким девізом Ви йдете по життєвому шляху?
допомагали один одному. Була така практика - збирали цукрові
– Основний – передати свої знання молодому поколінню.
буряки (один буряк мав 5-10 кг). Але для мене це не було складно,
Кажуть, за життя необхідно встигнути зробити три речі: «побудувати
адже я повернувся з армії у розквіті сил і збирав їх як маленькі
будинок, народити доньку і посадити дерево». Я вже усе це виконав,
огірки. Я швидко зібрав один ряд (2 км) і лягав спати.
але я б ще додав: передати досвід і знання молодому поколінню, щоб
– Чи була у Вас мета стати відомим музикантом?
професійна лінія не переривалася.
– Я ніколи не ставив цього собі за мету, оскільки я народився у
– Ваші побажання нашим студентам
вчительській сім‘ї, тяжів до педагогічної діяльності.
– Ви самі знаєте, що я скажу, як казав Ленін: «вчитись, вчитись

– Як склалося Ваше особисте життя? Коли Ви вперше і ще раз вчитись». Бути здоровим, радіти життю, бо воно швидко
зустріли свою майбутню дружину?
проходить. В цьому році я відсвяткував 70-річчя і оглядаючись,
згадую слова російської пісні: «Жизнь - это миг между прошлым и
– Вона навчалася на 1 курсі теоретичного відділу, коли я її
будущим…» Намагайтесь прожити життя так, щоб було про що
побачив, я тоді був на 4-му. Зародилось кохання. До 3 курсу я дуже
згадати.
сумлінно вчився, а на 4-му курсі вже дозволяв собі побачення.
Шановний Михайле Петровичу!
Одружились ми, коли я був на 4-му курсі консерваторії, а вона
Ми щиро вітаємо Вас з чудовим ювілеєм! Бажаємо Вам
закінчувала музичне училище.

– Що для Вас «кохання» і яким музичним твором воно
відображається у Вас?
– Кохання - це стан душі…Це коли постійно думаєш про нього/
неї…
Твором…Знаєте, є у П.Чайковського у симфонічній увертюрі-фантазії
«Ромео і Джульєтта» «тема кохання». Будете вчити, згадайте.

– Чи є у Вас хоббі? Чим Ви займаєтесь зазвичай на
вихідних?
– У нас був такий викладач Панченко, котрий завжди
рекомендував змінювати фізичну працю на інтелектуальну і
навпаки. Тобто, не займатись постійно наукою, наукою. І це правило
я постійно використовую щоб переключитися. Ми жили в селі і у нас

міцного здоров‘я та довгих літ життя! Хай щастя
ніколи не покидає Вас, хай у житті будуть присутні
хвилини, котрі дарують усмішку Вашому обличчю!
Нехай всі задуми та цілі будуть здійснені!
Дякуємо за те, що Ви ділитесь своєю мудрістю та
знаннями! нехай Ваша плідна праця завжди буде для нас
взірцем!

Розмову вела Неля Дешко

НАЖИВО ЧИ ДИСТАНЦІЙНО: PRO ET CONTRA
Із введенням тотального карантину нас наздогнала проблема
неможливості проведення музичних конкурсів і концертів у звичній
для нас формі. На допомогу приходять сучасні технології – інтернет,
відеозапис і прямі трансляції. Однак, у кожної сторони є дві медалі.
Спробуймо проаналізувати обидві.
Якщо ви коли-небудь брали участь в музичних конкурсах,
значить ви точно знайомі з такими відчуттями, як трепет перед
виходом на сцену, гордість за себе, коли йдеш, відігравши свою
програму, і нестерпність очікування результатів. І також всім відомо,
що спроба виконати програму буде тільки одна, переграти,
виправити негативні моменти шансу вже не буде. Це все є в живих
конкурсах, з живою публікою і журі.
Однак, з'являються зовсім інші нюанси, коли ми говоримо про
форму проведення таких заходів онлайн, що передбачає відеозапис
творів вдома. Із власного досвіду хочу зауважити, що зробити це не
так просто, як здається на перший погляд

Перший нюанс: вдома ти не один.
Не завжди можна попросити своїх «домашніх» не шуміти.
Особливо, коли ти знімаєш кімнату в квартирі у чужих людей. Щоб
зробити конкурсний запис, мені довелося зробити безліч відео через
сторонні звуки. Коли ти виступаєш наживо, навіть якщо під час
твого виступу щось впало, або хтось чхнув – це не стане проблемою.
Коли ж робиш запис для участі в онлайн конкурсі – тут все не так
однозначно.

Другий нюанс: можливість почати все заново.
З одного боку, в цьому є свої плюси, адже якщо ти помилився –
можна просто все перезаписати. Однак сама думка про це може
змусити тебе помилятися більше, ніж зазвичай.
Ти можеш
прекрасно грати, поки твої рухи не ловить об'єктив, і все може бути з
точністю до навпаки, як тільки включать запис.

Третій нюанс: інструмент, що не відповідає
очікуванням.
Звичайно ж, мова йде про фортепіано. Ми звикли, що в залах,
де проводять конкурси і концерти, стоять роялі, які, навіть якщо і
старі, то хоча-б налаштовані. Зрозуміла річ, що на роялі і грати
приємніше, і звук об'ємніший, і відчуваєш себе інакше, сідаючи за
нього.
Ось тільки вдома у переважної більшості стоять старі
радянські піаніно, які у багатьох розстроєні в кращому випадку на
чверть тону.
І звук, який ми чуємо в записі гри на такому
інструменті, залишає бажати кращого.

і оцінювання, і вручення дипломів. Не приїхав в призначену дату –
другого шансу взяти участь не буде.
Коли конкурс проводиться онлайн, на прийом ваших
конкурсних записів відводиться більший термін.
З концертами так само неоднозначна ситуація.
Пам'ятаєте це відчуття очікування, коли глядачі ще шукають
свої місця, а в повітрі ширяють звуки налаштування струнної групи
оркестру? Або коли в місто приїжджає іменитий піаніст, і ти
слухаєш оголошення ведучого в передчутті майбутнього блискучого
виконання знаменитих творів ... З друзями ти прийшов на концерт
або ж один, незмінним залишається факт того, що навколо тебе живі
люди. Це не можна порівняти ні з чим. Карантинні обмеження
крадуть у нас ці незабутні відчуття, розміщуючи людей перед
екранами своїх мобільних пристроїв.

Перший мінус: відсутність відчуття присутності на
концерті.
Це стосується як глядачів, так і виступаючих музикантів.
Безперечним є той факт, що виконавцю важливо, щоб його гра була
кимось почута, йому важливий відгук публіки.
Вподобайки і
захоплені коментарі все ж не стоять в порівнянні з живими
оплесками і вигуками «браво». Також не всім легко вести пряму
трансляцію з виступом з порожнього залу, коли вже за довгі роки
звикли до живої публіки.

Другий мінус: несерйозне ставлення глядачів.

його можна поставити на паузу, додивитися, коли буде час.
Трансляцію ж на паузу не поставиш. Тут можна провести паралель
між живим концертом і його записом. Чи буде сприйматися відео
виступу так само, як якщо б ми були присутні на заході?
Отже, можна без сумнівів сказати, що дистанційні форми
проведення музичних заходів не є чимось однозначно негативним
або ж позитивним. Це те, з чим нам довелося зіткнутися, і що
доводиться приймати таким, яке воно є на даний момент. Однак
одне мені відомо точно: атмосферу живих виступів і відвідувань
концертів з друзями не замінить ніщо, хоч і онлайн-альтернатива
дає теж чимало нових можливостей.

Анна Кур’янова

Цікавинки зі світу музики
1 жовтня для великої когорти фахівців є особливим днем, адже
увесь світ святкує Міжнародний день музики. Це чудове свято було
засновано за ініціативи музичної ради при ЮНЕСКО в 1973 р.
Традиційно, в цей день відкриваються концертні сезони,
проводяться фестивалі, організовуються прем’єри та презентації
аудіо- та відеозаписів. Тобто, повсюди звучать кращі твори
музичного мистецтва.

Перегляд концерту в домашній обстановці, з чашкою чаю в
одній руці і телефоном з «концертом» в ньому в іншій, накладає свої
відбитки.
Можливість в будь-який момент вийти з прямої
трансляції й легко повернутись до неї «розслабляє» глядачів, а якщо
в подальшому пряме включення з концертної зали можна буде
переглянути в записі – імовірність того, що початкова кількість
присутніх не зміниться в негативну сторону, сильно впаде.

З вищенаведеного ми можемо зробити висновок, що не так
Однак, є і позитивні моменти. Вони багато в чому
вже й просто буває записати відео на конкурс. Однак в онлайнперегукуються з плюсами дистанційної форми проведення
форматі є і свої плюси:
конкурсів:
1. Відкриваються нові конкурсні горизонти.

1.Ти можеш «побувати» на будь-якому концерті у
Завжди хотів взяти участь в міжнародному конкурсі, місце
будь-якій точці світу.
проведення якого знаходиться за межами України? Тепер ти можеш
це зробити! Для цього тобі потрібен лише твій інструмент, добре
Хочеш відчути, що слухаєш в реальному часі виступ іменитого
зроблена програма і записуючий пристрій.
закордонного симфонічного оркестру з тисячами глядачів зі всієї
земної кулі не виходячи з дому? Тепер це не мрія, це стає нашою
2. У конкурсі може взяти участь більша кількість
реальністю.
людей.
2. Зазвичай немає обмеження за кількістю присутніх.

Звичайно, з приростом учасників зростає і конкуренція. Проте, хіба
не чудово, що ті, хто з багатьох причин не змогли б приїхати на Знайома ситуація, коли приходиш до каси, щоб купити квиток на
подібний захід, щоб виступити наживо, тепер мають шанс проявити довгоочікуваний концерт, а квитки вже розкупили?
Тут така
себе? Цей момент не може не радувати.
проблема стирається.
3.Терміни проведення збільшуються.
І все ж, виникають розбіжні нюанси. Один з них – можливість
Зазвичай для офлайн конкурсу відводиться певна дата. В цей переглянути онлайн-трансляцію в запису. Звичайно, такий запис
окремий день здебільшого проводиться і прослуховування учасників, буде отримувати з кожним днем все ширші кола аудиторії. Адже

Вікторія Панько

Услід за Міжнародним днем музики, першої неділі жовтня в
світі відзначають день, присвячений нашим шановним
педагогам — День працівника освіти. Щодня вони
пробуджують музику нашого серця, щодня допомагають
нам розвивати наші таланти і надають мотивацію не
зупинятись на мистецькому шляху.

Третій мінус: нестабільне інтернет підключення.
Цей момент зачіпає і глядачів, і виконавців. Для других воно
відіграє значну роль в успіху трансляції виступу. Ніхто не знає, чи не
перерветься з'єднання на половині концерту.
І, звичайно ж, аж ніяк не позитивним моментом для артистів
є те, що
більшість концертів, проведених в онлайн-форматі,
прибутку не приносить.
Організатори змушені робити такі
концерти безкоштовними, тому що багато людей, на жаль, не хочуть
платити за «віртуальні» виступи.

Микола Колесса (102 р.) з гордістю можуть носити звання
композиторів-довгожителів.
• Сучасні експерименти зі звуковидобуванням дійсно
вражають. Чимало сучасних музичних тенденцій втілюються через
взаємодію звуку та візуальної складової. Пропоную вам
ознайомитись із одним з наймасштабніших фестивалів
аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА, який щорічно із
захопленням приймає гостей у Львові. Надзвичайні та видовищні
перфоманси, неймовірна палітра кольорів звучання, візуалізація та
перевтілення форм звукової тканини – все це є втіленням технологій
та людської чуттєвості. Чи це не є фантастичним?
• Чи чули ви колись про фестиваль, на якому б були
представлені твори тільки одного композитора? Таким досягненням
пишається відомий на весь світ німецький композитор Ріхард
В а г н е р. В и с т а в и й о г о о п е р щ о р і ч н о в и ко н у ю т ь ся н а
всесвітньовідомому Байройтському музичному фестивалі. В Україні
проведено фестивалі музики Мирослава Скорика, Євгена
Станковича, Левка Колодуба. Сподіваємось, така традиція буде мати
тривалу історію.
Музика – це міжнародна мова, що зрозуміла кожному. Здавна вона
о б’ є д н у в а л а п р и х и л ь н и к і в ц ь о г о в и д у м и с т е ц т в а . Не ю
самовиражалися відомі митці та захоплювалися поціновувачі.
Талант, глибина виразу думки, осмисленість світосприйняття… - все
це, неймовірна барва кольорів, що дала змогу існувати музиці
дотепер та нести в собі повноцінний філософський задум. Тож нехай
музика завжди надихає і стає натхненням для кожного!

Як на мене, знайомство з невідомою вам, але надзвичайно
цікавою інформацією пов’язаною з музичним мистецтвом, дасть
змогу краще пізнати життя відомих митців, секрети створення
музичних інструментів, красу поєднання витворів мистецтва
минулого та сьогодення, сучасний погляд на створення музики. Чи
цікаво вам ознайомитися з топовою добіркою найцікавіших фактів
музичної спадщини?
• Українець, що мешкає в Туреччині, самотужки зміг
виготовити дійсно унікальний за розмірами та звучанням фагот.
Його особливістю стали металеві деталі, що дали змогу грати на
цьому дивовижному інструменті турецьку музику. Як мені стало
відомо, ринкова ціна фаготу складає близько 1,3 тисячі євро.
• В історії композиторського мистецтва є чимало відомих
чоловічих імен, та чи тільки їхніми надбаннями ми можемо
пишатися?
Неймовірно великий творчий доробок має значна
частина талановитих жінок- композиторів, серед яких Клара
Шуман, Луіза Фарранк, Дора Пеячевіч, Емі Біч, Лілі Буланже, Леся
Дичко, Ганна Гаврилець, Богдана Фроляк та багато інших яскравих
імен. Хіба це не вражає?
• А скільки ви знаєте композиторів, які змогли прожити
століття? Такі відомі постаті як Станіслав Людкевич (100 р.) та

Дорогі педагоги! Ми дякуємо за те, що ділитеся з нами своїм
досвідом, знаннями і любов‘ю до музики навіть у такі
непрості часи. Ви не зупиняєтесь на місці, завжди
привертаєте нашу увагу новими і цікавими матеріалами.
І як іноді не було б складно вирішувати задачі з гармонії чи
ілюструвати оперні арії… завдяки Вам бажання вчитися
далі і дізнаватися щось нове не згасає, а навпаки, спалахує
ще сильніше!
Як казав відомий поет і драматург Михайло Свєтлов:
«Справжній учитель — не той, хто тебе постійно виховує,
а той, хто допомагає тобі стати самим собою.»
З Вами ми віднаходимо своє справжнє «Я». Бажаємо Вам
міцного здоров’я, благословенних днів та творчої наснаги!
Дякуємо за те, що Ви є.
Студенти 3-го курсу
спеціалізації «Теорія музики»
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