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Київський оперний театр у 1930-х рр.: погляд крізь призму логіки 

його історії 

1930-ті роки увійшли в історію вітчизняної культури як одна з 

найтрагічніших її сторінок. Тоді штучно, волюнтаристськими засобами «згори» 

було перервано процеси, що визначили сутність попереднього періоду її 

еволюції, розкрили українську культуру як суб’єкт світового культурного 

контексту. Зазнали нігілістичної критики, були вилучені з обігу науки, 

культури цілі їх галузі, величезна кількість конкретних явищ, концепції та 

теорії, а носії відповідних художніх та наукових ідей стали жертвами репресій, 

багатьох із них було позбавлено життя. Приміром, практично припинився 

розвиток духовної композиторської творчості, на початку десятиліття навіть 

народна пісня тлумачилась як пережиток буржуазного минулого. До середини 

1930-х рр. майже не створювалися музично-історичні дослідження, відтак 

українське історичне музикознавство, в той час, фактично, припинило своє 

існування як наукова дисципліна, а написані в 1920-х роках розвідки було 

піддано жорсткій критиці за їх зв’язок із концептуальними засадами 

української класичної історіографії (насамперед в особі М. Грушевського). 

Зникли з культурного обігу імена вітчизняних і зарубіжних композиторів, у 

творчості яких мали місце риси модерних течій і напрямів початку ХХ ст. 

Перелік подібних, часто непоправних втрат може скласти не одну сторінку.  

Водночас 1930-ті рр. є одним із найскладніших для осмислення і 

водночас іще малодосліджених об’єктивно періодів історії української 

культури. Саме в 1930–1940-х роках певною мірою імпліцитно, у специфічних 

формах, позначених нерозривністю деструктивних і конструктивних аспектів, 

протікали процеси, без яких неможливим був би ренесанс 1960-х років. Адже 

лише каузальних чинників недостатньо для досягнення мистецтвом або наукою 

певних вагомих здобутків. Для цього мають визріти іманентні умови. Не можна 

заперечити й низку високих, світового рівня злетів українського мистецтва в 

трагічні 1930-ті рр. Одним із них було мистецтво Київського оперного театру, 
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хоч, безумовно, воно було невід’ємною складовою тогочасної культури, а 

відтак у його постановках у специфічних формах далися взнаки й усі регресивні 

тенденції, що стали визначальними на межі 1920–1930-х років. Перехід від 

властивого 1920-м рокам плюралізму художньо-естетичних і стильових засад 

мистецтва до їх уніфікації й утвердження соцреалізму як його єдиної естетичної 

основи спричинив зникнення вже з 1931 року з репертуару новочасних західних 

творів; припинення експериментування, пов’язаного з проявами на сцені театру 

рис модернізму початку ХХ ст. Натомість особлива увага приділялася 

постановкам (не завжди художньо досконалим) опер на сучасну тематику, 

присвяченим подіям жовтневого перевороту та громадянської війни, 

витлумаченим у героїчному ключі, загостреному розкриттю соціально-класових 

колізій (“Тихий Дон” і “Піднята цілина” І. Дзержинського, “У бурю” 

Т. Хренникова, “Панцерник “Потьомкін” О. Чишка та ін.). Утверджувалися 

нові для українського оперного театру, проте типові для доби соцреалізму 

художньо-виражальні прийоми, сценічна образність, позитивні герої, риси 

естетики масової культури, монументальний постановочний стиль, як 

наприклад, у виставах опер “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського 

й “Наталка Полтавка” І. Котляревського – М. Лисенка, що в тогочасних 

режисерських прочитаннях і музичних редакціях перетворилися на помпезне 

оперне дійство в дусі ґранд опера [13, 16, 28]. Відповідно до одного з базових 

для соцреалізму принципу класовості мистецтва у літературній редакції лібрето 

названих опер було поглиблено соціальний зміст. Тлумачення національної 

специфічності лише як зовнішньої, «формальної» ознаки мистецтва, натомість 

надавання виняткового значення його народним ознакам, що, на відміну від 

початку ХХ ст., також розкривалися під кутом зору офіційної ідеології, 

спричинювали нівелювання глибинних проявів народно-національної сутності 

багатьох музично-сценічних образів, їх примітивізацію, посилення в них 

етнографічного начала. Зворотним боком пропаганди нової оперної естетики 

була надто категорична, нігілістична, характерна для тоталітарної доби критика 
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окремих вистав, як-от “Тараса Бульби” М. Лисенка (режисер Й. Лапицький, 

сценограф А. Петрицький).  

Водночас у 1930-х роках у становленні театру відбулися зміни, що 

об’єктивно сприяли його розкриттю як непересічного явища в українській 

культурі. 1934 року столицю України було перенесено з Харкова до Києва. 

Київський оперний театр тоді отримав назву Столичний академічний театр опери 

та балету УРСР, а з 1939 року, у зв’язку зі 125-річчям від дня народження 

Т. Шевченка театрові було присвоєно його ім’я (Державний академічний театр 

опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка). Він став головним центром оперно-

балетної культури України. Інаугураційна вистава (1 вересня 1934 року) – 

“Кармен” Ж. Бізе. Зміна статусу театру означала його реорганізацію – зміцнення 

матеріальної бази, технічне переобладнання, переведення на річний бюджет, 

розширення активного сезону до восьми місяців, збільшення штату колективу (у 

тому числі оркестру, хору, цеху солістів, балету, що дозволило здійснити низку 

нових масштабних постановок, як-от “Садко” М. Римського-Корсакова) тощо.  

Серед найважливіших чинників, що визначили стан і рівень розвитку 

театру в той час, було його кадрове наповнення. У 1930-х роках у ньому 

об’єдналися найкращі мистецькі сили республіки, він став одним із провідних у 

колишньому СРСР. Низка цих митців невдовзі стала окрасою столичних театрів 

колишнього Союзу. Серед штатних і запрошених фахівців, які визначили своєю 

творчою діяльністю обличчя тогочасного Київського оперного театру: 

диригенти – А. Пазовський В. Дранишников (почергово – головні), В. Йориш, 

В. Пірадов; хормейстер М. Тараканов; режисери – Й. Лапицький (головний), 

В. Манзій, М. Смолич, М. Форрегер; балетмейстери – Г. Березова, М. Болотов і 

П. Вірський (окремі постановки), В. Литвиненко, С. Сергеєв; художники-

сценографи – Л. Косміна, І. Курочка-Армашевський, А. Петрицький, 

О. Хвостенко-Хвостов. Однією з найкращих у Європі стала оперна трупа, що тоді 

поповнився провідними співаками України. Поміж них: В. Борищенко, З. Гайдай, 

М. Гришко, М. Донець, М. Донець-Тессейр, А. Іванов, Ю. Кипоренко-

Доманський, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинський, О. Петрусенко, 
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О. Ропська, М. Сокіл-Рудницька, О. Станіславова, Є. Циньов, М. Частій та багато 

інших. Серед провідних солістів балетної трупи: О. Бердовський, А. Бєлов-Дубін, 

А. Васильєва, К. Васіна, Н. Верекундова, О. Гаврилова, Л. Герасимчук, 

М. Дельсон, В. Дуленко, Г. Лерхе, З. Лур’є, К. Манкутевич, Н. Скорульська, 

О. Соболь, О. Сталінський, Б. Таїров, М. Трегубов, В. Шехтман-Павлова, 

А. Яригіна та ін.  

Навіть при поверхневому погляді на репертуарну афішу театру помітним 

був його солідний кількісний показник при стильовій і географічній 

різноплановості, пропорційному поєднанні класичних і сучасних композицій, 

водночас наявність у ньому як українських творів, так і багатьох найскладніших 

композицій світової класики, постановки яких є своєрідним іспитом на мистецьку 

зрілість для будь-якого оперного театру. Це опери: “Запорожець за Дунаєм” 

С. Гулака-Артемовського, “Наталка Полтавка” І. Котляревского – М. Лисенка, 

“Тарас Бульба” М. Лисенка, “Розлом” В. Фемеліді, “Щорс” (“Полководець”) 

Б. Лятошинського, “Перекоп” Ю. Мейтуса, В. Рибальченка, М. Тіца, “Шевченко” 

(“Поетова доля”) В. Йориша, “Іван Сусанін” М. Глінки, “Русалка” 

О. Даргомижського, “Борис Годунов” М. Мусоргського, “Князь Ігор” 

О. Бородіна, “Царева наречена”, “Снігуронька”, “Ніч перед різдвом” 

М. Римського-Корсакова; “Мазепа”, “Євгеній Онєгін”, “Пікова дама” 

П. Чайковського; “Демон” Ант. Рубінштейна, “Алеко” С. Рахманінова, “Даїсі” 

З. Паліашвілі, “Севільський цирульник” Дж. Россіні, “Травіата”, “Аїда”, 

“Ріґолетто”, “Отелло” Дж. Верді; “Паяци” Р. Леонкавалло, “Лонґрін” Р. Ваґнера, 

“Фауст” Ш. Ґуно, “Гуґеноти” Дж. Мейєрбера, “Продана наречена” Б. Сметани, 

“Чіо-Чіо сан” (“Мадам Баттерфляй”), “Тоска” Дж. Пуччіні; балети – “Ференджі” 

(“Вогонь над Гангом”) Б. Яновського, “Пан Каньовський” М. Вериківського, 

“Червоний мак” Р. Глієра, “Лілея” К. Данькевича, “Лебедине озеро”, “Спляча 

красуня” П. Чайковського, “Бахчисарайський фонтан”, “Кавказький бранець” 

Б. Асаф’єва, “Серце гір” А. Баланчівадзе, “Дон Кіхот” Л. Мінкуса, “Коппелія” 

Л. Деліба тощо. Останній сезон перед початком війни було завершено виставою 
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“Отелло” Дж. Верді (15 червня 1941 р.; диригент – В. Пірадов, режисер. – 

М. Смолич). 

Творчі здобутки Київської опери отримали тоді високе визнання за 

межами України. На першій Декаді української літератури і мистецтва в Москві в 

березні 1936 р. [5, 6] спектаклі Київського оперного театру (перший – 

“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, 11 березня; наступні – 

“Наталка Полтавка” І. Котляревського – М. Лисенка, “Снігуронька” 

М. Римського-Корсакова) мали великий успіх, були високо оцінені, зосібна, 

К. Станіславським. Тоді Київський театр (раніше, ніж Великий театр) було 

нагороджено орденом Леніна, а М. Литвиненко-Вольгемут і П. Саксаганський 

першими серед українських акторів отримали звання народного артиста СРСР. 

Влітку 1935 р. група артистів Київського балету виступала в Лондоні на 

міжнародному фестивалі народного танцю. Це був перший тріумфальний вихід 

українського балету на світову арену. Гопак відтоді став модним танцем у 

Лондоні. 

Творчий колектив театру вирішував складні художні завдання, що були 

під силу лише Московському й Ленінградському театрам. Тоді велися пошуки 

щодо створення сучасного українського репертуару, осмислення проблем 

оновлення опери як сучасного жанру сценічного мистецтва, її співвідношення з 

драматичним театром, зміцнення зв’язків із українськими композиторами й 

драматургами [13, 28], у співтворчості низки видатних диригентів, режисерів, 

співаків, музикантів-інструменталістів, художників-сценографів шліфувалися всі 

сфери фахової майстерності, що створюють синтетичну цілісність оперного 

спектаклю. На цьому шляху театр мав видатні мистецькі досягнення. Попри 

переривання багатьох плідних театральних традицій, припинення сміливих 

творчих пошуків на межі 1920–1930-х рр. фахова майстерність творчого 

колективу Київського театру в 1930-х роках досягла вищого рівня, засвідчуючи 

зрілість його сценічної культури. Найкращі тодішні оперні постановки 

[“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, “Золотий обруч” 

Б. Лятошинського (обидві – режисер В. Манзій), “Снігуронька” М. Римського-
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Корсакова (диригент – А. Пазовський, режисер – Й. Лапицький) та ін.] 

демонстрували: режисерську думку; близьку принципам українського класичного 

театру, детальну розробку режисерської партитури вистави, що базувалася на 

єдності режисерських партитур окремих ролей і вистави в цілому, викінченість 

мізансценування; особливу увагу до розкриття психології героїв, пластичну 

виразність кожного образу; побудову масових хорових епізодів без штучних 

зовнішніх прийомів, на основі індивідуалізації учасників і водночас масштабно, 

узагальнено (на відміну від властивої 1920-м рокам зовнішньої динамічності 

масових сцен за рахунок їх експресивної ритмізації) [28]; досягнення образної 

виразності насамперед завдяки тонкому резонуванню в усіх компонентах 

сценічної культури емоційних, жанрових, інтонаційно-стильових особливостей 

музики, логіки музичної драматургії; гармонійне поєднання всіх компонентів 

вистави; насичення сценічної дії узагальненою театральністю, натхненною 

поетичністю, романтичною піднесеністю (на відміну від побутової 

правдоподібності, перенесення прийомів драматичного театру в оперу, що часто 

мали місце в попереднє десятиліття).  

В умовах суворої регламентації творчих пошуків у художній діяльності 

оперне мистецтво значною мірою було націлене на відтворення національної і 

світової класичної спадщини періоду становлення національних композиторських 

шкіл ХIХ ст. Властиве естетиці соцреалізму визнання класичної української, 

російської, значною мірою також західної художньої спадщини тієї доби як 

еталонної щодо розуміння народності в музиці, відтак зразкової для композиторів 

радянського часу, пріоритетність відповідних творів у діючому репертуарі, однак, 

засвідчували не лише цензурні обмеження творчого процесу в оперному театрі. 

Музично-художні твори епохи романтизму містили в собі глибокі філософські, 

морально-етичні, психологічні концепції, зі спробами відтворення яких на сцені 

нерозривно пов’язувалося формування класичних традицій українського театру, 

його провідних мистецьких засад. Отже, попри спроби редагування цих творів 

відповідно до світоглядної парадигми сталінського часу, звернення до них діячів 

театру сприяло підтримуванню високої вокальної, інструментальної, 
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танцювальної, режисерської, сценографічної культури, збереженню набутих у 

попередні десятиліття фахових театральних традицій [44]. Реалізації глибинних 

зв’язків у найкращих постановках із надбаннями попередніх періодів сприяло й 

те, що низка представників творчого колективу театру сформувалася в минулий 

період. Зв’язок часів особливо наочно виявився у виставах перехідного періоду 

(1929 р.– перша половина 1930-х років; “Дума Чорноморська” Б. Яновського, 

“Розлом” В. Фемеліді, “Золотий обруч” Б. Лятошинського тощо), що розкрились 

як сполучна ланка між експериментальними постановками 1920-х років і 

реалістичними виставами другої половини 1930-х рр.  

Мистецькі досягнення Київської опери, здійснені низкою конкретних 

творчих персоналій (диригентів, режисерів, сценографів, акторів-співаків, 

танцівників), їх неповторний, часто видатний внесок в українське й 

“загальносоюзне” оперно-балетне мистецтво переконливо стверджували не лише 

здобутки відповідних мистецьких галузей, але й винятково важливу роль окремих 

талановитих митців в умовах приниження значення особистості в культурі, 

нищення проявів неординарної творчої думки. Так, художніми досягненнями 

стали неповторні, часто еталонні для української оперної сцени інтерпретації 

різними співаками одних і тих самих музично-сценічних образів, як-от: Одарки 

(М. Литвиненко-Вольгемут, яка продовжувала традиції театру М. Садовського, й 

О. Петрусенко, яка спиралась на інтерпретацію цієї ролі П. Саксаганським) і 

Карася (М. Донець та І. Паторжинський) в опері “Запорожець за Дунаєм” 

С. Гулака-Артемовського, Діда Мороза (Є. Циньов і М. Частій) в опері 

“Снігуронька” М. Римського-Корсакова (учасники – також З. Гайдай, 

О. Петрусенко, О. Ропська, А. Іванов), вистава якої стала одним із найвидатніших 

режисерських досягнень Й. Лапицького. Постановка опери “Отелло” Дж. Верді 

стала однією з найвизначніших інтерпретацій В. Пірадова й М. Смолича. У 

балетній трупі також працювало сузір’я видатних майстрів – О. Гаврилова 

(започаткувала романтично-піднесений виконавський стиль), А. Яригіна 

(продовжувала в той час розвиток героїчно-експресивного стилю, започаткований 

нею в попередній період), В. Литвиненко (віртуозний класичний танцівник), 
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балетмейстер Л. Жуков (обидва виховані на традиціях московського Великого 

театру), А. Васильєва, Г. Березова (учениці А. Ваганової, отже, у своїй творчості 

продовжували традиції ленінградського балету), О. Соболь (знавець народної 

хореографії, найяскравіше розкрився в українських балетах), М. Верховинець 

(прихильник автентики) та ін. Вагомий внесок у розвиток балету в Київському 

театрі зробили тоді П. Вірський і М. Болотов. Фахова майстерність диригентів, 

режисерів, співаків-акторів поширювалась і на деякі менш вдалі в художньому 

сенсі опери перших радянських десятиліть, надаючи їх постановкам мистецької 

переконливості.  

Таким чином, попри ідеологічний тиск на театральне мистецтво, 

об’єктивно мали місце прояви тяглості традицій, діалогу протилежних за своїми 

світоглядними й художніми засадами історичних періодів, єдності українського 

театрального процесу, а звідси – підготовки позитивних змін в українській 

культурі 1960-х років, особливо важливі для існування театру в умовах нігілізму 

щодо його здобутків минулих періодів. Тим самим художні досягнення 

Київського оперного театру 1930-х років мали непересічне значення для 

виявлення об’єктивної історичної логіки мистецтва, яка зазнала тоді істотних 

штучних викривлень.  

Більші можливості для розкриття творчого начала, іманентних художніх 

закономірностей, ніж опера, мав балет, що внаслідок своєї видової мистецької 

специфіки позначався меншою конкретністю. Не випадково, попри жорсткий і 

прямолінійний тиск у той час ідеології на культуру, в балеті в 1930-х відбулися 

істотні якісні зрушення, зокрема, на шляху становлення його як сфери 

українського мистецтва, досягнення ним якісно наступного щабля історичного 

розвитку.  

У той час у ньому в специфічних формах рельєфно виявився процес руху 

від етнографізму до синтезу академічного (сприйнятого в Київському театрі 

переважно через досвід московського Великого й Ленінградського театрів) і 

народного національного начал. Поступово поглиблюючись у різних сферах 

української світської художньої культури впродовж ХIХ – початку ХХ ст., цей 
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синтез визначив собою її поступове розкриття як суб’єкта світового культурного 

контексту. У балетному виконавстві в Київському оперному театрі започатковані 

раніше дві тенденції в інтерпретації народного танцю – його театралізація, 

збагачення віртуозною технікою та акробатикою (П. Вірський) і автентичне 

відтворення (В. Верховинець, який у другій половині 1930-х років очолював у 

Київському оперному театрі групу виконавців народних танців) – у середині 

1930-х років почали об’єднуватись [16, 28]. Відтак на основі взаємодії 

українських народних танцювальних традицій та елементів класики, сучасної 

пластики формувалася національно специфічна лексика українського балету, що 

була принциповим, історично перспективним здобутком, однопорядковим із 

кристалізацією української національної. музичної мови у творчості М. Лисенка 

та його старших і молодших сучасників. Це виявилось у таких постановках, як 

“Пан Каньовський” М. Вериківського, хореографічних фрагментах опер 

“Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, “Тарас Бульба” М. Лисенка 

тощо.  

Водночас той період в еволюції танцювального мистецтва на сцені 

Київського оперного театру позначений рухом від досягнутого синтезу народного 

національного і академічного начал до створення на цій основі індивідуальних 

художніх картин світу, що репрезентували історично наступний етап його 

еволюції. Цей процес був типологічним для українського мистецтва, із певними 

хронологічними розбіжностями, у своєрідних формах мав місце в різних його 

галузях, відтак його прояви в тогочасному балеті Київського театру засвідчували 

причетність останнього до глибинних історичних закономірностей еволюції 

української художньої культури. Мистецьки довершене перетворення елементів 

національного і світового духовного досвіду в індивідуальних образно-стильових 

системах також найбільшою мірою засвідчувало розкриття балетного мистецтва 

на сцені Київського театру як невід’ємної складової світової культурної 

скарбниці. Характерним у цьому сенсі стало втілення в українському, зокрема 

Київському балеті 1930–1940-х років жанру балету-драми (хореографічної драми, 

хореодрами) [33, 42, 43]. Це було одним зі свідчень того, що, попри штучне 
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відокремлення культури колишнього СРСР від відповідних світових надбань, у 

вітчизняному мистецькому процесі у складних, часто завуальованих формах 

діяли не лише специфічні локальні, а й ширші закономірності, притаманні 

культурі цивілізованого світу на певних етапах його історичної еволюції. 

Зокрема, жанр хореодрами був тоді поширеним і в російському балеті, й на 

Заході (зокрема, С. Лифар). Йому властиві: драматургічна стрункість лібрето; 

часто втілення засобами танцю видатних творів літератури (наприклад, 

“Бахчисарайський фонтан” Б. Асаф’єва); спирання на досвід драматичних 

режисерів, приміром, К. Станіславського й В. Немировича-Данченка в балетах 

Р. Захарова, який створив у радянському балеті традицію режисерського 

прочитання балетної музики (потім вона виявилась у творчості П. Вірського, 

постановки якого на київській та інших оперно-балетних сценах вплинули на 

формування художньо-стильових особливостей українського балетного театру 

загалом); психологізація, в якій жест ставав аналогом слова (щоправда інколи 

мало місце перебільшення ролі принципів драми, танець відходив на другий 

план, вистави ставали переважно пантомімічними); здатність через танець 

показати типове в характері окремих персонажів (в українських балетах – також 

українського народу загалом); важлива драматургічна роль танцю в оперних 

постановках, репрезентація його як досягнення української театральної культури. 

Низка цих рис утілилась, наприклад., у постановці П. Вірським Гопака в 

четвертому акті (редакція В. Йориша) “Запорожця за Дунаєм” С. Гулака-

Артемовського, що, як зазначала тодішня центральна преса, “поставив на ноги 

буквально весь [Великий – О. Н.] театр”.  

Першим узагальненням на шляху створення оригінальної. української 

танцювальної лексики в балетному театрі стала постановка “Лілеї” К. Данькевича 

(перший балет за творами Т. Шевченка, серпень 1940 р.; балетмейстер-

постановник – Г. Березова), де було поєднано лексику українського народного й 

класичного танців, сучасну пантоміму, створено ряд виразних індивідуалізованих 

образів, викристалізувалися стильові особливості жіночого й чоловічого танцю 

українського класичного балету [10, 28]. Відтворення в танці певного 



 11 

узагальненого образу багатьох трагічних шевченкових героїнь, пов’язане з цим 

віднайдення хореографічних відповідників симфонічному розвиткові музики, 

отже, виявлення елементів хореографічного симфонізму, перетворення засобами 

танцю глибоко народної за своєю ментальністю поетичної образності Шевченка, 

де синтезувалася інтонаційність народних джерел і поетичного слова, – усе це 

засвідчувало непересічну роль творчості Кобзаря також для становлення 

національної лексики в українському балеті. Цей здобуток також виводив його на 

рівень найкращих досягнень національного мистецтва.  

На київській сцені асимілювалися історично перспективні творчі 

досягнення балету колишнього СРСР (крім Р. Захарова, також В. Чабукіані, 

Л. Лавровського, Г. Уланової, М. Семенової, О. Лепешинської, Н. Дудинської 

та ін.), драматичного театру, частково інших суміжних мистецтв. Поміж проявів 

проникнення в балет Київського театру елементів новочасного мистецтва, 

зокрема, поширених за межами колишнього СРСР рис балетного театру: 

виявлення елементів сучасної пластики, форм естрадного ревю, чарльстону, 

принципів кіно (так званий наплив, кінотитри), тобто перетворення балету на 

характерну для того часу синтетичну виставу, де широко використовувалися 

виражальні засоби суміжних мистецтв (напр., “Ференджі” Б. Яновського; 

балетмейстер – В. Литвиненко) [28]. Таким чином, до початку 1940-х років 

хореографічне мистецтво в Київському оперному театрі, поряд із оперним, 

розкрилось як цілком зріла складова української театральної культури. Не 

випадково саме в 1930-х роках у назві театру вперше було поєднано поняття 

опери та балету.  

Таким чином, 1930-ті рр. відіграли виняткову роль в історії Київського 

оперного театру. На відміну від 1920-х рр., коли панорама вистав театру була ще 

надто контрастною, окремі видатні явища, які сягали європейського рівня, 

співіснували з багатьма експериментальними, недосконалими, дискусійними в 

художньому відношенні постановками, тепер він уперше за свою історію 

виступив як значно більш зріле, європейського рівня явище української 

художньої культури. Його мистецтво стояло в одному ряду з найвидатнішими 
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досягненнями української художньої творчості в різних галузях, дістало високе 

визнання за межами України – в колишньому СРСР, а також на Заході. Саме в ті 

роки почався його золотий вік, що, однак, був перерваний війною, і дістав своє 

продовження вже в повоєнний час. Звідси логічно виникає природна для науки 

проблема пояснення цього феномена, певною мірою парадоксального в контексті 

вищезгаданої специфіки соціокультурного контексту 1930-хроків.  

Безумовно, дуже великою мірою видатні досягнення тодішнього 

Київського оперного театру пояснюються його кадровим наповненням, 

діяльністю тут когорти вищеназваних співаків, артистів балету, диригентів, 

режисерів, балетмейстерів, сценографів, творчі праці яких сьогодні, вже на 

відстані часу, оцінюються як класичні для відповідних галузей українського 

мистецтва. Адже талант, фаховий досвід ніколи не можуть зникнути зовсім, 

шукають шляхи власної реалізації за будь яких соціальних обставин, в умовах 

будь-якого стану культури.   

Не можна не зважати й на певну дволику сутність культури зазначеного 

періоду. Так, штучно насаджувана тоді теорія безконфліктності, оптимістичність 

світогляду, як відомо, мали обов’язково даватися взнаки в художніх концепціях, 

спрямованих на відображення радянської дійсності. Насправді ж кращі 

представники нації, які особливо гостро відчували і справжній трагізм 

тогочасного радянського соціокультурного буття, сповненого масових репресій, і 

атмосферу другої світової війни, що невідворотно насувалася, були носіями 

загострено драматичного світовідчуття. Цей імпліцитний світоглядний аспект, 

прояви якого тоді всіляко нівелювалися, часом концентрував свою енергію в 

окремих мистецьких творах (приміром, у симфоніях Б. Лятошинського), які, як 

правило, піддавалися тоді нищівній критиці з відповідними наслідками для їх 

авторів. У цьому контексті виняткової ваги для збереження спадкоємності 

конкретних наукових і мистецьких традицій і, через їх сукупність, основного 

фонду культурних національних і світових здобутків, стало функціонування в 

контексті тогочасної культури низки явищ, які акумулювали в собі досвід 

важливих історико-культурних традицій, часто – їх найвищі здобутки, однак, 
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відносно опосередковано стосувалися «ідеологічної надбудови» або зовні навіть 

відповідали положенням соцреалізму про народність і реалізм мистецтва. Так, 

поряд із втратами, яких зазнала тоді опера як жанр композиторської творчості, 

нерозривно пов’язаний зі словом, конкретним сюжетом, мали місце високі злети 

у сферах балетного, інструментального, вокального, в тому числі оперного 

виконавства, розвиток виконавських шкіл, непересічні постановки класичних 

українських, російських, західних опер і балетів. Культура, позбавлена свободи, 

затиснута лещатами суворої цензури, говорила мовою цих явищ, у них 

концентрувався її духовний і фаховий досвід.  

Значною мірою високі злети мистецтва Київського оперного театру було 

зумовлено зв’язками з попередніми історико-культурними, зокрема, 

театральними традиціями, процесами становлення, зокрема, в Києві фахових 

академічних вокальних та інструментальних шкіл. Адже логіка історії культури 

також повністю й назавжди не може бути знищена. Вона може бути 

знівельованою лише на певний час, однак у кінцевому підсумку у специфічних 

формах, імпліцитно, на глибинних, не помітних для поверхневого погляду рівнях 

«проростає» за різних, навіть найнесприятливіших обставин. Значення названих 

чинників увиразнювалося в 1930-х роках тим, що переважна більшість співаків, 

творчість яких визначила собою «обличчя» тогочасного Київського оперного 

театру сформувалась у попередні десятиліття. Відтак отримані тоді фахові 

навички, що пронизували не лише технологічний рівень мистецтва, але 

виявлялись у своєрідності інтерпретації музично-сценічних образів, де 

резонували ментальні, духовні, національні, культурні особливості мистецтва, 

його фундаментальні традиції, що, таким чином, продовжували жити на сцені 

театру в 1930-х роках, особливо виразно даючись взнаки у творчості його 

найвидатніших представників.  

Завдання ґрунтовного аналізу історико-генетичного аспекту 

багатогранного синтетичного оперного й балетного мистецтва на сцені 

Київського театру виходить за межі завдань окремої наукової статті. Відтак 

«пунктиром» окреслимо причетність Київського оперного театру лише до деяких 
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мистецьких традицій. Проте навіть уже окремі спостереження такого роду 

дозволяють говорити про те, що до початку 1930-х рр. у мистецтві театру було 

сфокусовано низку вузлових здобутків української музичної та театральної 

культури, які мають смислоутворювальне значення для історії цих галузей. 

Відтак, як уже вказувалося, закономірним стало виявлення цих здобутків на його 

сцені і в аналізований період.  

Так, межа ХIХ–ХХ ст. позначена активним формуванням у 

Наддніпрянській Україні відносно розвиненої структури світської академічної 

музичної культури, в тому числі мережі фахової музичної освіти. Цей процес 

було ознаменовано виникненням спочатку приватних, а також заснованих ІРМТ 

музичних шкіл і класів, потім музичних училищ, а в перших десятиліттях 

ХХ ст. – вищої ланки – Київської, Харківської та Одеської консерваторій, 

музично-драматичних інститутів, Музично-драматичної школи М. Лисенка, що 

за рівнем викладання відповідала консерваторії. Це означало кристалізацію на 

українських теренах виконавських вокальних та інструментальних шкіл, біля 

джерел яких на перших порах через брак власних кадрів стояла низка іноземних, 

часто маститих і навіть визначних російських і західних музикантів. Логічним 

наслідком такої ситуації стало те, що вже в першій третині ХХ ст. педагогічний 

склад цих музичних закладів поповнила когорта їх вихованців – вітчизняних 

фахівців, засвідчуючи наявність власної кадрової бази для кристаліації основ 

національної академічної музичної культури. Частина цих фахівців та їхніх учнів 

прийшла до Київського оперного театру й продовжила тут свою творчу 

діяльність у 1930-х роках. Це мало основоположне значення для утвердження в 

Києві оперного театру як українського національного явища в першій третині 

ХХ ст. Так, вихованці Київського музичного училища ІРМТ ще в ХIХ ст. 

систематично поповнювали склад хору й оркестру Київської опери. У різні роки 

другої половини ХIХ – початку ХХ ст. сольний спів в училищі викладали, 

зосібна, К. Еверарді, М. Алексеєва-Юневич та ін. Їхні учні – Є. Азерська, 

В. Зарудна, Ф. Стравинський, І. Тартаков, Д. Усатов, В. Лоський, М. Литвиненко-

Вольгемут та ін. – виступали на сцені Київського театру. У наступні роки 
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вокальну школу в Києві репрезентували викладачка Музично-драматичної школи 

М. Лисенка (1906–1918), Музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка (1918–

1934), згодом завідувачка кафедри сольного співу в Київській консерваторії 

О. Муравйова. Серед її учнів – солістів Київської опери: З. Гайдай, Л. Руденко, 

Н. Захарченко, В. Борищенко, Р. Разумова, Б. Полякова, М. Шостак, 

О. Уляницька, В. Бабенко, В. Пекарський. Впродовж багатьох років завідувачем 

кафедри сольного співу в Київській консерваторії був її учень Д. Євтушенко. На 

сцені Київського оперного театру вже в повоєнний час також виступала когорта 

його вихованців – Н. Гончаренко, В. Грицюк, В. Любимова, Е. Томм, 

М. Шевченко, Г. Шоліна та ін. Зазначене свідчить, що розвиток принципів 

вокальної школи О. Муравйової у виконавській і педагогічній діяльності її учнів, 

а також їхніх вихованців зумовили утворення фундаментальної традиції 

національної вокальної культури ХХ – початку ХХI ст. [44]. Викладачами 

фортепіано також були одні з найавторитетніших в історії української 

фортепіанної педагогіки фахівці. Так іще в музучилищі ІРМТ викладали 

вихованці російської піаністичної школи – Г. Ходоровський, А. Єсипова, 

В. Пухальський (поміж учнів – багаторічний концертмейстер Київської опери 

Н. Скоробогатько). Упродовж останньої третини ХIХ ст. тут було відкрито класи 

практично всіх оркестрових інструментів, де часто викладали учасники оркестру 

Київської опери. Поміж найвідоміших педагогів, які викладали в училищі та/або 

відкритій 1913 року на його базі консерваторії – О. Шевчик, М. Сікард (скрипка), 

Б. (Ф.) Воячек, В. Алоїз, Ф. фон Мулерт, відомі солісти оркестру Київської 

опери – О. Химиченко, А. Проценко (флейта), Л. Хазін (кларнет), 

М. Подгорбунський, а з 1907 року його учень В. Яблонський (труба) та ін.  

Таким чином, період, що охоплює кінець ХIХ – першу третину ХХ ст., не 

лише ознаменований формуванням на Наддніпрянській Україні, зокрема в Києві, 

основних виконавських шкіл, що утворили власну фахову базу й для Київського 

оперного театру. Важливим є й те, що з розвитком традицій цих шкіл пов’язано 

входження в контекст української музичної культури великої когорти музикантів 

найвищого рівня, діяльність яких безпосередньо стосувалась Київського 
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оперного театру. Отже, об’єктивна історична логіка й конкретні реалії 

формування академічної музичної культури в Україні, зокрема в Києві впродовж 

кінця ХIХ – першої третини ХХ ст. великою мірою сприяли розкриттю названого 

театру в 1930-х роках як видатного явища української культури.  

Продовжуючи цю думку, варто зазначити, що Київський оперний театр 

акумулював у своєму мистецтві «енергію» не лише процесу становлення 

виконавських шкіл в Україні, але й інших базових для становлення вітчизняної 

культури історичних процесів, зокрема, багатовікового розвитку театральної 

культури на українських теренах. Так, уже побудова в перші роки ХIХ ст. 

(1805 року, за іншими відомостями – 1806 або 1807 року) в Києві першого 

міського театру на вимогу культурної громадськості міста зумовлювалося 

інтенсивним розвитком і усталенням систематичності тут театрального життя. У 

подальшому театр був в епіцентрі всіх провідних мистецьких подій у місті. На 

його сцені гастролювали відомі тоді драматичні, оперні та балетні російські й 

західні трупи, відбувалися постановки класичних опер і балетів, перших 

українських музично-драматичних і оперних творів (зокрема «Наталки 

Полтавки» І. Котляревського, згодом – однойменної опери І. Котляревського – 

М. Лисенка, «Різдвяної ночі» М. Лисенка тощо), що в історичній перспективі 

розкривались як важливі крови на шляху становлення театру як явища 

української національної культури, утвердилися постійні оперні сезони, зокрема, 

завдяки діяльності італійських оперних і балетних труп за часів антрепризи 

Ф. Бергера (1863–1874 рр.), відкрився перший у «провінції» Російської імперії 

стаціонарний російський оперний театр (1867 р.) тощо.  

У період заснування останнього й водночас активного визрівання 

передумов власне українського оперного театру в Києві в другій половині 

ХIХ ст. найважливішими для нього з погляду його історичної перспективи 

виявилися дві театральні традиції – російська оперна й українська музично-

драматична. З діяльністю російських оперних антреприз (Ф. Бергер, Й. Сєтов, 

І. Прянишников, М. Савін) пов’язано освоєння на київській сцені основного 

класичного оперного й балетного західного та російського репертуару, залучення 
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до підготовки вистав висококваліфікованих диригентів (І. Альтані, Й. Прибік), 

режисерів, співаків, серед яких були й уродженці України (О. Сантагано-

Горчакова, Д. Усатов, В. Гагаєнко, В. Ейген, Н Забела-Врубель, П. Кошиць, 

Ф. Левицький, О. Мишуга, Н. Сєтова М. Алексеєва-Юневич, В. Зарудна, 

Ф. Стравінський, І. Тартаков та ін.), балетмейстерів (С. Ленчевський) та артистів 

балету (у балетній трупі, зокрема, Х. Ніжинський), утвердження постановочної 

культури високого фахового рівня (щоправда, часом лише в кращих 

постановках), контакти з видатними російськими композиторами – 

П. Чайковським, М. Римським-Корсаковим та ін., гастролі багатьох відомих тоді 

музикантів [17, 18, 21, 34]. На початку ХХ cт. на київській оперній сцені 

посилилася тенденція до перетворення оперного спектаклю на своєрідний 

концерт у костюмах, проте у творчості прогресивних диригентів (А. Пазовський, 

І. Паліцин, Л. Штейнберг, згодом А. Маргулян), режисерів (М. Боголюбов, 

О. Улуханов, згодом Й. Лапицький, Я. Гречнєв, В. Манзій), співаків 

(К. Воронець-Монтвід, М. Донець, М. Литвиненко-Вольгемут, В. Лоський,. 

М. Микиша, Ф. Орешкевич, О. Петляш,. В. Селявін, П. Цесевич, згодом 

З. Гайдай, М. Гришко, Ю. Кипоренко-Доманський, П. Норцов, І. Паторжинський, 

О. Ропська, Л. Собінов, М. Cтефанович, Є. Циньов та ін.) продовжувалися 

пошуки щодо розкриття постановок оперних творів як синтетично-цілісних 

музично-художніх концепцій.  

Водночас контекст національного культурного руху, і, насамперед, розвиток 

української драматургії зумовили зростання в другій половині ХIХ ст. фахового й 

художнього рівня українського драматичного театру, що вже в 1880–1890-х став 

одним із вершинних явищ вітчизняної художньої культури (мандрівні трупи 

театру корифеїв), національно визначеною мистецькою школою [38, 39]. У його 

середовищі також визрівали важливі передумови українського оперного 

мистецтва. Так, написання українськими авторами в той час низки творів, що 

перебували на межі музично-драматичних п’єс і оперет, а також кількох опер, 

водночас фахова спеціалізація українського театру в процесі зростання його 

професійної зрілості мали своїм наслідком поступову диференціацію 
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синкретичної цілісності національного музично драматичного театру на власне 

драматичний і музичний, зокрема оперний. У виставах (у тому числі київських) 

театру корифеїв дедалі рельєфніше виявлялася власне музична режисура. 

Історично формуючись як невід’ємний аспект режисерських традицій 

синкретичного українського музично-драматичного театру, тепер вона поступово 

окреслювалась у своїй специфіці, будучи одним із проявів поглиблення фахової 

диференціації національного театрального мистецтва. Поміж її принципів: 

безпосередня зумовленість режисерських рішень музичною драматургією і, 

звідси, нерозривна єдність вокального й акторського аспектів виконавського 

мистецтва; музикальність побудови мізансцен і масових епізодів (особливо у 

трупі М. Старицького, в репертуарі якої переважали музичні вистави); створення 

режисером оригінальних сценічних інтерпретацій оперних партитур; уміння 

побудувати злагоджений ансамбль (ансамблеву виставу); поки що не типові для 

тогочасного театру зв’язок хореографічних номерів із режисерською концепцією, 

застосування новаторських на той час хореографічних режисерських прийомів, 

як-от хореографічної поліфонії [одночасне поєднання різних пластичних. 

лейттем – “кожна пара танцює щось своє” (М. Кропивницкий)]. Утверджувалася 

сценографія, спрямована на створення історично й етнографічно достовірного й 

водночас опоетизованого, мальовничого сценічного середовища. Як невід’ємний 

аспект художньо-цілісного спектаклю формувалося мистецтво гриму. 

Український театр останньої третини ХIХ ст. часто відігравав роль “лабораторії” 

української опери й оперети, де здійснювались їх остаточні музично-сценічні 

редакції [20].  

Ця тенденція кореспондувала з тогочасними реформами європейського 

оперного театру – посиленням у ньому музично-драматичного начала, 

поглибленням комплексної специфіки театрального мистецтва, пошуками, 

націленими на розкриття синтетичної природи оперного спектаклю, досягнення 

художньої цілісності, виявлення психологічного, емоційно-образного змісту 

специфічними засобами всіх складових вистави. У цьому сенсі непересічного 

значення набула Ваґнерівська реформа оперного театру. Характерні з цього 
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погляду думки наприкінці ХIХ ст. висловлював Л. Cобінов. Ф. Стравінський і 

Б. Корсов, працюючи над оперними партіями, вивчали відповідні історичні 

джерела. У московській приватній опері С. Мамонтова, де виступав тоді 

Ф. Шаляпін, музична й постановочна частини були об’єднані, формувалася 

“зображальна режисура”, художники були співрежисерами, співаки – одночасно 

драматичними акторами. Імператорські театри вже не могли ігнорувати ці 

відкриття, зокрема, завдяки Ф. Шаляпіну. На початку ХХ ст. працівники МХТ 

організовували експедиції для збирання історичного й етнографічного 

матеріалів, запрошували консультантів-археологів та істориків. Й. Лапицький, 

продовжував їхні принципи, однак, на противагу Ф. Шаляпіну, підходив до 

оперної вистави значною мірою з позицій драматичного театру.  

Таким чином, українська оперно-балетна культура значною мірою 

народжувалася в синкретичній єдності з національно визначеним і водночас уже 

достатньо зрілим у другій половині ХIХ ст., відомим і визнаним у своїх 

найкращих проявах не лише в Україні, а й у російських столицях, українським 

музично-драматичним театром. Тим самим генетично закладалася база високого 

мистецького рівня й водночас виразної національної самобутності, виявленої в 

усіх аспектах, у найглибших духовно-ментальних, психологічних, етико-

естетичних, фахово-акторських основах синтетично-цілісної оперної творчості.  

Попри визначні досягнення українського драматичного театру, вони, на 

перший погляд, не могли впливати на становлення оперної культури в Києві, 

особливо якщо зважити на постійні утиски національної театральної традиції 

(Валуєвський циркуляр, 1863; циркуляр від 5 жовт. 1871; Емський акт, 1875), 

ізоляцію Києва від українського театру до початку 1890-х років включно 

[заборона на виступи українських труп у київському генерал-губернаторстві 

(Київська, Подільська, Волинська губернії) від 1883, що діяла понад 10 років] 

тощо. Однак, попри всі перепони, еволюція українського театру від аматорського 

до професійного стосувалася формування в Києві національного оперного 

мистецтва безпосередньо. Так, перші українські опери, що в 1930-х роках 

ставилися в Київському оперному театрі (зокрема, «Наталка Полтавка» 
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І. Котляревського – М. Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-

Артемовського), були невід’ємною складовою репертуару багатьох тогочасних 

мандрівних драматичних труп. З початку ХХ ст., коли вже існував певний фонд 

українських оперних творів, які ще продовжували ставитися переважно на 

драматичній сцені (зокрема, в театрі М. Садовського), почала виявлятися взаємна 

зацікавленість прогресивних діячів Київської російської опери та театру 

М. Садовського творчими здобутками обох театральних колективів. На 

драматичній сцені почався творчий шлях низки українських співаків – майбутніх 

солістів Київського оперного театру, зокрема, Л. Собінова, М. Литвиненко-

Вольгемут, М. Гришка, на якій значною мірою трималися партії лірико-

драматичного сопрано в Київській опері впродовж 1930-х – початку 1950-х років, 

та ін.  

Отже, генетична пов’язаність Київського оперного театру із зазначеними 

здобутками обох театральних традицій, нагромадження відповідного 

колосального фахового досвіду, наявність реальних механізмів його передачі – 

усе це зумовило неможливість безслідного зникнення, і навпаки, «проростання» 

цього досвіду на сцені театру в наступні періоди, зокрема, в 1930-х роках.  

До найважливіших для пояснення унікального феномена мистецтва 

Київського оперного театру належить іще один його аспект – творчість на сцені 

театру плеяди вищеназваних співаків, чиє мистецтво належить до золотого фонду 

української оперної культури, стало відомим і визнаним не лише в Україні, але й 

за її межами. Саме з цією когортою співаків найбільшою мірою пов’язано 

поняття «золотого віку» Київського оперного театру. Безумовно, як уже 

вказувалось, їх непересічну роль в історії національного оперного мистецтва 

зумовлено насамперед тим, що всі вони були неординарними й неповторними 

творчими особистостями. До того ж вони мали можливість шліфувати свою 

фахову майстерність у творчому спілкування з раніше названими видатними 

диригентами, режисерами, партнерами по сцені, творити в мистецькому 

середовищі, в якому давалися взнаки прояви вищезгаданих плідних традицій 

української театральної культури. Проте звертає на себе увагу ще один факт: 
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через цих солістів вокальне мистецтво Київського театру пов’язано з цінними не 

лише для вітчизняної, але й для зарубіжної вокальної культури вокальними 

традиціями. Приміром, М. Донець-Тессейр – учениця О. Мишуги в Музично-

драматичній школі М. Лисенка в Києві, який навчався співу, зокрема, в Мілані та 

Парижі. М. Донець – вихованець О. Сантагано-Горчакової, яка також навчалась у 

Мілані. Частина співаків цієї плеяди – представники вокальної традиції, яка 

усталилася в цьому місті. Останню представлено низкою визначних вокальних 

шкіл – О. Муравйової та її учня Д. Євтушенка, К. Брун, М. Донець-Тессейр та ін. 

Так, О. Петрусенко навчалась у Київському музично-драматичному інституті, 

В. Борищенко й З. Гайдай – учні О. Муравйової, М. Литвиненко-Вольгемут –  

М. Алексеєвої-Юневич у Київському музучилищі ІРМТ. За радянської доби, коли 

неможливим було вільне переміщення вітчизняних митців по світу, учні названих 

вокальних педагогів часто належали до провідних солістів більшості провідних 

оперних театрів колишнього СРСР, включаючи Великий театр у Москві. Учениця 

Д. Євтушенка, народна артистка України, одна з провідних солісток Київського 

оперного театру в 1950–1970-х роках В. Любимова згадувала: коли учні 

Д. Євтушенка приходили на пробу до будь-якого оперного театру, практично не 

було випадків, щоб їм відмовляли. Так само й ця співачка ще студенткою 

четвертого курсу Київської консерваторії прийшла на пробу в Київський оперний 

театр, витримала складний конкурс і була зарахована стажисткою театру. Їй 

одразу запропонували декілька перших партій, і вже на наступний рік взяли на 

Декаду українського мистецтва в Москву, де вона, зокрема, співала другий 

спектакль (партія Одарки) «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 

(перший спектакль співала М. Литвиненко-Вольгемут, яка і запропонувала на 

другий спектакль саме цю молоду співачку). Отже, доцільним для осмислення 

феномена Київського оперного театру 1930-х років є хоча б побіжно окреслити 

специфіку згаданої вокальної традиції [45]. 

Кристалізація структури власної музичної культури на підросійських 

українських землях лише у ХХ ст., як уже вказувалося, означала основоположну 

роль до того часу російської та західних (істотною мірою італійської та 
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французької) вокальних шкіл у формуванні місцевої академічної вокальної 

культури. Водночас не можна забувати, що на цих землях уже давно існували 

власні – національно неповторні й розвинені вокальні традиції. Це – український 

народно-пісенний пласт, інтонаційність якого, зокрема, була адаптована 

вітчизняною композиторською творчістю, міське побутове музикування, що 

також знайшло відбиття, зокрема, в композиторській камерно-вокальній ліриці, 

хоровий спів православної церковної традиції, розвинений тут іще з XVII ст., 

паралітургіка. У живій творчій практиці різні вокальні надбання часто 

взаємодіяли, виникали їх синтези, що знаменували народження нових якостей 

вокалу, виникнення на цій основі власних неповторних вокальних традицій. 

Зрештою, це було невід’ємним аспектом відповідного, позначеного багатьма 

міжетнічними й міжнаціональними взаємодіями процесу творення української 

культури.   

Так, іще впродовж ХIХ ст., коли в театрі почергово працювали різні іноземні 

антрепризи, поміж їх учасників були місцеві співаки, природно, пов’язані з 

основами культури, в межах якої вони виховувалися. Зокрема, утвердження 

Києва з другої половини ХVII ст. як визначного на українських землях центру 

церковного хорового співу, щільне взаємопроникнення духовної і світських 

співочих традицій, пов’язаність музичної освіти до кінця ХVIII ст. переважно з 

церковною практикою, спрямованість освітянського процесу в початковій школі 

насамперед на виховання християнина – усе це в кінцевому підсумку 

безпосередньо стосувалося характерної риси національної ментальності – 

органічного вкорінення в неї релігійного світовідчуття й світорозуміння. Відтак 

закономірно, що наприклад, хористи – церковні півчі – трупи К. Шмідгофа 

привносили в театральні вистави елементи манери співу, нюанси інтонування, 

властиві церковному співочому мистецтву. Участь церковних півчих у виставах, 

інші форми зв’язків оперного співу з духовною хоровою традицією мали місце й 

на пізніших етапах розвитку оперного мистецтва в Києві. Це простежується, 

зосібна, у виконавському мистецтві Н Забели-Врубель (Н. Забіли), 

О. Меньшикової, П. Кошиця (вихований на традиціях Київської духовної 
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семінарії, Московської консерваторії та водночас міланських вокальних 

педагогів), О. Мишуги, Я. Калішевського (вокальна й хормейстерська творчість 

якого є втіленням синтезу принципів італійського вокального стилю бельканто й 

збережених на кінець ХIХ ст. елементів співочих традицій різних Київських 

монастирів) та ін. Маючи винятковий вплив на становлення не лише сучасного 

йому українського духовного хорового виконавства, а й мистецтво наступних 

поколінь українських хорових диригентів, водночас працюючи хормейстером 

російської опери в Києві, він істотно вплинув на формування відповідної манери 

хорового співу в цьому театрі на межі ХIХ–ХХ ст. З цього погляду характерно, 

що згадана раніше співачка В. Любимова своїм учням неодноразово говорила про 

те, що витоки вокальної кантилени школи Д. Євтушенка значною мірою 

коріняться саме в церковному хоровому співі, що, при всіх точках дотику між 

вітчизняною та італійською вокальними школами, докорінно їх відрізняє, в 

кінцевому підсумку виводить на різницю у специфічно ментальних рисах [45].  

За радянської доби, коли взаємодія світської театральної і духовної культури 

не могла виявлятись у фактах безпосередніх контактів, вона простежувалась у 

глибинних основах вокального інтонування, особливостях прочитання вокально-

сценічних образів у вітчизняних і зарубіжних операх. Звукозаписи співаків 

Київського оперного театру ХХ ст. (зокрема вихованців київської вокальної 

школи), у виконавському мистецтві яких дається взнаки поєднання таких рис, як 

піднесена внутрішня експресивність і водночас зовнішня емоційна стриманість, 

психологічна зосередженість, пов’язана з цим смислова концентрованість, 

особливий пієтет до етичних, моральних аспектів сценічних образів, глибоке 

осягнення ментальної специфіки характерів духовних осіб (наприклад, в операх 

М. Мусоргського), релігійних почуттів персонажів у тих чи інших життєвих 

ситуаціях (переважна більшість українських і російських класичних опер 

ХIХ cт.), засвідчують проникнення елементів світовідчуття, властивих духовним 

традиціям, на оперну сцену [44].  

В останній третині ХIХ ст., коли паралельно співіснували дві розвинені 

театральні традиції – російська оперна (на сцені Київського міського театру) й 
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українська музично-драматична, вони, на перший погляд, не мали точок дотику. 

Насправді між ними існувало багато очевидних, зовнішніх [співпраця в театрі 

російських і місцевих українських співаків, обмін мистецькими кадрами між 

Київським і Маріїнським, Великим театрами, навчання в Росії українських 

композиторів – авторів опер (як-от С. Гулака-Артемовського, М. Лисенка та ін.), 

твори яких згодом ставились у Київському театрі] і більш глибоких історичних 

взаємозв’язків. Так, запозичення російською музичною культурою українських 

духовних хорових традицій, систематичні набори співаків з України до Росії ще з 

ХVIII ст. зумовили широке проникнення української інтонаційності до 

російського інтонаційного фонду (першим в українському музикознавстві це 

питання вивчав М. Грінченко), на якому виросла російська композиторська й, 

відповідно, вокальна школа. Водночас на сцені київської російської опери 

виступали співаки, які отримали музичну освіту в петербурзькій і московській 

консерваторіях, учились або вдосконалювалися на Заході, часто в провідних 

європейський музично-освітніх центрах, зосібна Є. Азерська, О. Борисенко (у 

мистецтві синтезовано елементи традиції Петербурзької співацької капели й 

італійської вокальної школи), В. Ейген (у Харківському музичному училищі, 

потім – у Парижі) та багато інших. У цьому контексті значно складнішим, ніж на 

перший погляд, виступає факт орієнтації української музичної творчості, в тому 

числі оперного театру на російське композиторське й виконавське мистецтво. 

Становлення Київського театру як центру оперної культури, його зв’язки із 

західними митцями були важливою умовою активного вбирання київським 

оперним мистецтвом принципів провідних тоді західних оперних шкіл. Так, 

К. Еверарді, у вокальному мистецтві якого синтезовано принципи італійської і 

французької вокальних шкіл, здійснив фундаментальний внесок у становлення 

вокальних шкіл у Петербурзі й Москві. Водночас близько десяти років він 

викладав сольний спів у Київському музичному училищі ІРМТ, тобто в період 

започаткування тут фахових виконавських шкіл він стояв біля джерел київської 

вокальної традиції, низка представників якої виступала на сцені Київської опери. 

Пізніше через ученицю К. Еверарді Е. Павловську принципи його вокальної 
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школи, зокрема, італійського бельканто, сприйняла О. Муравйова. Водночас 

факти визнання Е. Павловської як однієї з найкращих виконавиць романсів 

П. Чайковського (зосібна, самим композитором) свідчать також про те, що 

мистецтву співачки був притаманний характер інтонування, властивий згаданій 

синтезованій російській вокальній школі, який вона передавала своїм 

вихованцям, у тому числі О. Муравйовій. Через іншого свого педагога – 

О. Олександрову-Кочетову (дочку протоієрея російської місії в Берліні) – 

О. Муравйова, імовірно, засвоїла деякі риси інтонування, властиві російській 

православній духовній вокальній традиції, що, як уже зазначалося, історично 

також щільно взаємодіяла з українською. Водночас О. Муравйова підтримувала 

творчі контакти з українськими композиторами (М. Лисенком, Б. Лятошинським, 

Л. Ревуцьким, Р. Глієром, В. Косенком), багато уваги приділяла праці над 

камерно-вокальною, в тому числі українською класикою. Враховуючи, що вона 

вважала принцип “розумного співу” (тобто точне прочитання, глибоке 

проникнення в текст музичної композиції) одним із основних для вокаліста, 

можна з великою долею вірогідності зазначити, що українська інтонаційність 

також впливала на формування її вокальної школи. Унікальні риси останньої, 

засновані на синтезі різних вокальних традицій, проросли в мистецтві її 

вихованців, у тому числі солістів Київської опери ХХ ст., і київських вокальних 

педагогів наступних поколінь, насамперед Д. Євтушенка, низка учнів якого, як 

уже зазначалося, також доповнила склад провідних солістів цього театру, а 

потім – у виконавській творчості їхніх вихованців. Подібних прикладів, що 

свідчать про щільне переплітання російської, західної та питомих українських 

вокальних традицій у мистецтві Київської опери вже на початкових етапах її 

існування як українського національного оперного театру, безліч. Таким чином, 

«вживлення» згаданих інонаціональних елементів в оперне виконавство в Києві 

на межі ХIХ–ХХ ст. мало характер не простого запозичення “вищого нижчим”, а 

органічної асиміляції тут певною мірою синтезованої українсько-російсько-

західної вокальної традиції, в історичному формуванні якої вітчизняна культура 

також відіграла помітну роль. Перетворення в новій унікальній якості сукупності 
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вказаних аспектів вокального мистецтва у творчості видатних співаків Київського 

театру дозволило репрезентувати його на європейських сценах уже у ХХ ст. не як 

екзотично-етнографічне, а як національно зріле, світового рівня явище оперної 

культури [44]. 

Таким чином, 1930-ті роки в історії Київського оперного театру є 

кульмінаційними у тривалому історичному процесі формування в цьому місті 

української оперної культури, що, всупереч драматичним обставинам буття 

тогочасного суспільства, нищенню або замовчуванню, примітивно-догматичній 

і тенденційно-викривленій репрезентації багатьох явищ української і світової 

культури в той час засвідчували здебільшого європейський рівень оперного 

виконавства в цьому театрі. Відтак, на противагу положенню соцреалізму про 

національне лише як форму мистецтва, рівень оперного виконавства у 

столичному театрі фактично стверджував ідею української культури як 

рівноправного суб’єкта світового культурного простору, тим самим 

засвідчуючи надзвичайну складність культури як проекції духовності людини, 

нації, людства, готуючи ренесанс 1960-х, створюючи імпульси для піднесення 

оперного театру в Києві в повоєнний час, спонукаючи вже наших сучасників до 

замислення над цими видатними досягненнями вітчизняної культури, їх 

збереження й гідного продовження.  
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