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Шановні колеги, ви тримаєте в руках унікаль-
не раритетне видання, яке вперше ознайомить 
вас із останнім завершеним масштабним твором 
відомого вітчизняного композитора Віктора Ди-
кусарова (1932–1992).

Ні в якому разі не претендуючи на розлогу і 
вичерпну характеристику його композиторської 
спадщини, вважаю за потрібне на сторінках дано-
го видання висловити декілька міркувань щодо 
творчості дорогої моєму серцю людини і музикан-
та (царствіє йому небесне).

Коли ми говоримо про баянну класику, то повинні говорити і про Дикусарова як про 
її яскравого представника, її творця. Що ж було характерним для творчих здобутків Ди-
кусарова?

За своїм складом Віктор Васильович Дикусаров не був композитором-новатором, 
який проклав нові шляхи в музиці. Але ж ми з вами добре знаємо, що в історії музики 
всіх епох новаторами є одиниці. Що стосується Дикусарова, то не будучи, як я вже сказав, 
новатором, він створив свій яскраво виражений, підкреслено романтичний стиль, який 
має власну інтонацію і характерну тільки для нього манеру письма. Це також віддзерка-
лилось і в жанрових уподобаннях композитора (зокрема, в тяжінні до таких їх різновидів 
як концерт, соната, прелюдія, скерцо, вальс, романс, етюд тощо), і в гармонічних ладових 
сполученнях, завжди дещо несподіваних, і в сміливих тональних співставленнях, і, голо-
вне, у виключній щирості та глибині образного строю, завжди властивого музиці Дикуса-
рова. Він може бути сміливо названим прямим продовжувачем всього кращого, накопи-
ченого композиторами-романтиками. І не тільки продовжувачем, а й художником, який 
сміливо розвинув і збагатив славні традиції цієї гілки світової баянної музики.

На жаль, сьогодні музика Віктора Дикусарова виконується вкрай рідко. Треба чесно 
і відверто сказати, що останнім часом в репертуарі виконавців перелік творів нашої ба-
янної класики поступово звужується. А якщо говорити загалом, то не тільки нашої... Це 
явище не може не турбувати. Щодо музики Дикусарова, то вона повинна звучати, і, я пе-
реконаний, буде звучати, як повинна і буде звучати вся наша класика.

Талановитий і самобутній композитор, який вписав свою яскраву сторінку в літопис 
баянного мистецтва України, Віктор Васильович Дикусаров все своє життя наполегливо 
культивував свою інтонацію, за якою ми легко впізнаємо стиль композитора.

Отже, не будемо здавати до архіву творчість Дикусарова, незабутньої людини і музи-
канта, якому в поточному році виповнилось би 85...

Анатолій Семешко

Віктор Дикусаров
(1932–1992)
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