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СЕМЕШКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (01.08.1949, 
г. Апостолово Днепропетровской обл.) — извест-
ный украинский музыкант-баянист, педагог, ме-
тодист, активный участник современного музы-
кально-общественного движения. Заслуженный 
деятель искусств Украины (1993), профессор 
(1993), академик Петровской академии наук и ис-
кусств (Россия, Санкт-Петербург, 2007), обла датель 
«Серебряного диска» РАМ имени Гнесиных (2010), 
секретарь Национального всеукраинского музы-
кального союза, президент Ассоциации баянистов 
и аккордеонистов Украины.

Лауреат Всеукраинского (1977, г. Киев, I пре-
мия), дипломант I Всесоюз ного конкурса баяни-
стов-аккордеонистов (1979, г. Новосибирск).

С сольными концертами, а также в составе 
профессиональных творче ских групп гастролиро-
вал во многих странах Европы, Азии и Америки.

Первый исполнитель произведений В. Зубиц-
кого (Джаз-партита № 1), А. Белошицкого (Сюита № 2, «Романтическая»), Ю. Шамо (Соната 
№ 1, Партита-пикколо, Концертный диптих, Вариации, Импровизация и бурлес ка, Детская 
сюита).

За годы педагогической деятельности воспитал целую плеяду высоко классных му-
зыкантов-исполнителей, дирижёров, педагогов. В их числе: на родный артист Украины, 
лауреат Национальной премии имени Т. Г. Шев ченко, художественный руководитель 
и главный дирижер Национального заслуженного академического симфонического ор-
кестра Украины В. Сиренко (дирижёрская специализация в Киевской консерватории), 
заслу женные артисты Украины А. Ивченко, В. Олейник, лауреат Государственной премии 
Казахстана, заслуженный артист Татарстана Д. Султанов, лауреа ты многих престижных 
международных конкурсов К. Жуков, Б. Мирончук, В. Марунич, Д. Загородний, О. Коломи-
ец, Д. Тылько, М. Грузинский, А. Тонконог и др.

Главный инициатор, артдиректор и художественный руководитель первого в Украине 
Международного конкурса баянистов-аккордеонистов «Кубок Кривбасса», вице-прези-
дент Международного конкурса-фестиваля профессионального баянно-аккордеонного 
исполнительского искусства «AccoHoliday».

Член жюри многочисленных международных и национальных конкурсов, участник 
международных семинаров и конгрессов Всемирной конфедерации аккордеонистов 
(С.М.А.). Дважды награждался Почётными дипломами этой организации «За выдающи-
еся достижения в области музыкальной педагоги ки и подготовку победителей «Трофея 
Мира» (1995, 2001).

Анатолий Семешко — автор многочисленных публикаций. В их числе: мо нографии, 
учебные пособия, книги, хрестоматии, буклеты и т. д. Как редак тор-составитель, автор пе-
реложений, вступительных статей, комментариев и методических рекомендаций подго-
товил и издал целую серию сборников концертного и педагогического репертуара (око-
ло 50). Автор статей в СМИ и специализированных изданиях (включая и зарубежные).
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Франк – це завжди МУЗИКА, крім того це 
завжди чудесна  музика. К. Дебюссі

Немає імені чистішого, ніж ім’я цієї великої 
щиросердечної душі. Майже всі, хто зустрічав-
ся з творчістю Франка, відчули на собі його 
чарівність. Р. РолланШановні колеги, пропоноване видання, яке адресується  насампе-ред учнівській та студентській молоді, є лише невеличким унікальним фрагментом творчості Сезара Франка (1822–1890) – художника, ко-трому належить безперечна першість у розвитку французької симфо-нічної та камерно-інструментальної музики другої половини ХІХ сто-ліття.Досить масштабний, але, на жаль, незавершений і практично за-бутий цикл С. Франка «Органіст» створювався паралельно із ши-роко-відомою тріадою «Три хорали для великого органа» в останні півтора-два роки життя композитора (саме смерть, на думку дослідни-ків творчості майстра, не дозволила йому завершити вищеназваний цикл). За задумом композитора, твір призначався для виконання на фісгармонії, або так званому малому органі. Перша публікація остан-нього шедевра Франка була здійснена вже після смерті композитора у Парижі 1905 року.На наш погляд, унікальність представленого на сторінках даного видання циклу С. Франка полягає не тільки і не стільки в його «воскресінні», відкритті для молодих музикантів, а перш за все у тому, що інструмент для якого він створювався (тобто, фісгармонія), за своїми конструк-тивними особливостями та за природою звуковидобування, був практично передвісником сучас-ного акордеона та баяна, про що свідчать всі існуючі музичні енциклопедії та довідники. Саме ця надзвичайно важлива обставина наштовхнула нас на думку (можливо, дещо несподівану на перший погляд) про те, що твори, написані у ХІХ столітті для фісгармонії такими грандами сві-тової музики, як С. Франк, Ф. Ліст, К. Сен-Санс, Л. Боельман та ін., ми можемо абсолютно сміливо вважати ОРИГІНАЛЬНИМ класичним акордеонно-баянним репертуаром неповторно яскравого романтичного забарвлення.Франківський цикл «Органіст» складається з 63 п’єс і включає в себе дев’ять самостійних мі-ніциклів (сюїт), кожен з яких містить по сім самостійних п’єс. До того ж сьома (остання) п’єса кож-ної сюїти акумулює тематизм усіх шести попередніх частин. Цікавою та абсолютно очевидною є і така деталь: кожен із мініциклів будується автором у чіткій послідовності на ступенях хроматич-ної гами (C – Cis – D – Dis – і т. д.). Обривається цикл на «Семи п’єсах в ля-бемоль мажорі та соль-дієз мінорі».Всі п’єси циклу не складні, але дуже різноманітні за характером. Серед них зустрічаються тво-ри і поліфонічного складу, і пісенного типу. Не зважаючи на скромну мету та невеликі масштаби, п’єси наповнені чарівною поезією, в них відчувається рука справжнього і неповторного майстра, особливий стиль Франка: типові для нього гармонічні та мелодичні звороти, свобода модуляцій, ладова мінливість. За словами сучасника Франка, відомого французького органіста Луї Верна, «щедрість франківського винаходу просто чудова: незрівнянна за багатством поліфонія, в якій мелодія, гармонія та архітектоніка змагаються в оригінальності, – хвилююча знахідка, осяяна іс-крою справжньої геніальності.» (цит. за. кн..: Рогожина Н. Сезар Франк. – М., 1969. С. 31).Тож, шановні колеги, не втрачайте наданої вам щасливої можливості уважно ознайомитись з унікальним останнім шедевром великого Сезара Франка. Переконаний – не пожалкуєте!Приємних вам естетичних вражень і натхненного музикування!

З повагою,
Анатолій Семешко
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