
 

 

   ВШАНУВАННЯ  ЮРІЯ  ФІЯЛИ 

 

 Двадцять другого вересня члени і гості Наукового Товариства імени Шевченка зібралися 

на першу осінню доповідь, щоб ушанувати музиканта і композитора Юрія Фіялу. Голова НТШ д-р 

Дарія Даревич привітала присутніх й особливо - доповідачів Любу й Іринея Жуків, д-ра Радослава 

Жука, д-ра Івана Яворського - небожа Юрія Фіяли, д-ра Лідію Войчишин - члена НТШ в Україні, а 

також оголосила дати й теми наступних доповідей та імпрез НТШ. До представлення шановних 

доповідачів д-р Даревич попросила музиколога д-ра Даґмару Турчин-Дувірак. 

 Д-р Турчин-Дувірак сказала, що обоє доповідачів є відомими піяністами, педагогами, 

популяризаторами української музики у світі. Їхні творчі біографії дуже багаті. Д-р Люба Жук 

викладає фортеп’яно в університеті МакҐіл. Вона виступала як солістка-піяністка разом з братом 

Іринеєм Жуком у багатьох країнах Європи і навіть на Далекому Сході. Її концерти транслювалися 

у програмах СВС, а також звучали на австралійському і польському радіо. Дуже багато творів 

українських композиторів уперше прозвучали на її концертах. Д-р Іриней Жук викладає музику і 

драму в університеті Квін у Кінґстоні. Він удосконалював свою майстерність у багатьох відомих 

музичних школах - у Лондоні, у Нью-Йорку. Разом з Любою Іриней Жук записав багато концертів, 

щоби пропагувати канадську й українську музику. Д-ра І. Жука часто запрошують членом журі на 

музичні конкурси в Україні і Канаді. Д-ри Люба й Іриней Жуки є заслуженими артистами України, 

а в Канаді були нагороджені Шевченківською медаллю. 

 Д-р Люба Жук виголосила доповідь про Юрія Фіялу. Вона зазначила, що Фіяла був 

яскравою постаттю у класичній музиці Канади. Після другої світової війни до Канади приїхала 

значна кількість музикантів і культурних діячів. Хоча вони мали добру європейську освіту, їм 

було важко влаштуватися до праці за фахом. Вони були активно заанґажовані у життя української 

громади, водночас продовжували писати музику. Назагал американські тенденції не мали впливу 

на їхню творчість. Юрій Фіяла писав як для відомих ансамблів, так і солістів; його твори 

друкували канадські видавництва. На підставі енциклопедичної статті,інформації, поданої 

небожем Фіяли, Іваном Яворським, споминів його знайомих та особистих споминів Ліди та Іринея 

Жуків була написана доповідь. Народився композитор 1922-го року у Київі в інтелігентній родині, 

багатій на музичні традиції. Це значно сприяло розвиткові його таланту. Батько - архітект і мати - 

лінґвіст були піяністами, а тітка - солісткою опери. Вдома часто були музичні вечори, також часто 

родина відвідувала театр. Батьки віддали Юрія до музичної школи, де він швидко вирізнився 

здібностями і почав писати музику. У тринадцять років уперше був нагороджений за мазурку. У 

1939-му році Юрій Фіяла закінчив середню музичну школу і на випускному вечорі виконав свій 

власний твір, відразу привернувши увагу музичних кіл столиці. Упродовж наступних двох років 

учився у Київській консерваторії ім. Чайковського у таких педагогів як Леопольд Левицький, 

Борис Лятошинський, Андрій Верхівський.  

 Бурхливий розвиток музики перервала війна. Родина Фіял опинилася в Німеччині, де Юрій 

продовжував навчання і здобув диплом доктора музикознавства. По смерті матері родина 

продовжила рух на захід. Завдяки трирічній стипендії Ватикану Фіяла вступає до Брюссельської 

консерваторії. Музична та інтелектуальна верхівка столиці захоплена його здібностями; приватні 

музичні сальони запрошують його виступати. Він зустрів молодих композиторів - представників 

модерної музики. За порівняно короткий час Фіяла написав понад сорок творів, але також і брав 

активну участь у житті української громади. Він організував хор, з яким виступав перед 

чужинцями, популяризуючи українську музику. На початку 1949-го року виїхав до Канади, 

оселився у Монреалі. Життя його тоді не було легким. Як дуже добрий піяніст Фіяла працював 

педагогом. Протягом 1957-1987 рр.  працював на державному радіо СВС і водночас писав нові 

композиції. Він був надзвичайно плідним - написав двісті творів ріжних жанрів. Прем’єра 

“Капрічіо” прислужилася до популярности Фіяли у Канаді. У 1967-му році з нагоди сторіччя 

Канади композитор написав “Кантату Канади”. Товариство української опери включило до 

репертуару Четверту симфонію Юрія Фіяли. У 1983-му році йому замовили святочну увертюру з 

нагоди роковин Українського Народного Союзу. У 1992-му році відбувся великий авторський 



 

 

концерт Юрія Фіяли. Його композиції для молоді включені до провідних канадських музичних 

інституцій, як Торонтська консерваторія. Юрій Фіяла був нагороджений Шевченківською 

медаллю; його творчість вписана великими літерами в історію канадської музики і світової 

культури. Д-р Люба Жук попросила до слова д-ра Іринея Жука.  

 Він сказав, що Юрій Фіяла жив, навчався і працював у ріжних країнах і природньо, що на 

його творчість уплинули музиканти і композитори, з якими його звела доля. Д-р І. Жук, зокрема, 

відзначив ролю Кабалевського і Шостаковича та кількох європейських композиторів у формуванні 

творчого стилю Юрія Фіяли. Процитувавши висловлювання музичного критика Тараса Філенка, д-

р І.Жук наголосив на думці про поєднання традиції з абстрактним думанням у композиціях Фіяли. 

Також важливий вплив на його творчість справив директор Королівської консерваторії у Брюсселі. 

Музичні композиції Юрія Фіяли подобалися навіть тим критикам, котрі не сприймали способу, 

котрим він послуговувався при їх написанні. Коли Фіялу питали про природу його музики, він 

казав, що вона закорінена в українській традиції. Його твори звучали у найпрестижніших залах 

Канади і Сполучених Штатів. Д-р І. Жук високо оцінив творчість Юрія Фіяли. Присутні мали 

нагоду почути уривки з творів Юрія Фіяли. 

 Небіж композитора Іван Яворський від імени родини подякував доповідачам, додавши 

деяку інформацію. Він сказав, що архіви Юрія Фіяли знаходяться в університеті в Калґарі, де є 

збірка, присвячена канадським композиторам. Там є і рукопис автобіографії композитора обсягом 

понад тисячу сторінок.  

Доповідь викликала велике зацікавлення, було багато запитань і жвава дискусія. 

 

        Галина Костюк 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 


