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Киевський журналист Анатолий Железний рассказывает о ра-
диопередачах, проведенных на Украинском радио киевским 
коллекционером грампластинок и искусствоведом В.П. Донцо-
вым, посвящённых жизни и творчеству многих известных в 
прошлом певцов. Книга адресована прежде всего молодёжи, 
которая должна знать прославленных отечественных мастеров 
вокального искусства. 
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От автора-составителя 
Изобретение радио относится к одному из величайших достижений 

человеческой мысли. В прежние, не столь уж отдалённые времена ком-
муникация между людьми, городами и странами осуществлялась с помо-

щью устных или письменных со-
общений, которые разносили вна-
чале пешие гонцы, а позднее кон-
ные почтальоны. Иногда проходи-
ли долгие месяцы, прежде чем ка-
кая-нибудь новость достигала сво-
его далёкого адресата. А радио-
волны любое сообщение переда-
вали мгновенно, причём объём ра-
диопередачи ничем не ограничи-
вался. 

В начале 1920-х годов, когда в 
некоторых странах уже появились 
передающие радиостанции и ком-
пактные принимающие устройства 
– радиоприёмники, встал вопрос о 
радиофикации Украины.  

В то время столицей респуб-
лики был Харьков. Именно здесь, в 

двух комнатах здания будущего оперного театра им. Н.В. Лысенко на Ры-
марской улице и была устроена первая украинская передающая радио-
станция. И вот, 16 ноября 1924 года из всех заранее установленных ре-
продукторов послышалось: «Алло! Говорить Харків! Всім, всім, всім! 
Працює перша на Україні радіотелефонна станція!» В этой первой радио-
передаче с короткими речами выступили глава Всеукраинского Централь-
ного Исполнительного Комитета Григорий Иванович Петровский и Пред-
седатель Совета Народных Комиссаров УССР Влас Яковлевич Чубарь. 
Затем последовал небольшой концерт и радиожурнал «Пролетар». Вся 
передача продолжалась около часа.  

В декабре того же года в окружных и районных центрах были введе-
ны в строй ещё 3 приёмно-передающих и 27 приёмных радиостанций. 
Началась радиофикация учреждений и жилых помещений. В каждой го-
родской квартире, а позднее и в сельских хатах появились настенные ре-
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продукторы – «тарелки». Это на первый взгляд простое радиоустройство 
предоставило населению невиданные прежде возможности оперативно 
получать информацию о всех общественно-политических процессах, про-
исходящих в республике и во всём Союзе, открыло широкие возможности 
приобщиться к миру искусства. Радиопередачи велись на двух традици-
онных для Украины языках – русском и преимущественно украинском. 

  
 

 
 

В сельском клубе слушают передачу по радиорепродуктору.  

На стене – портрет В.Я. Чубаря. 
 

Год за годом Украинское радио вырабатывало и совершенствовало 
репертуар радиовещания. Постепенно сформировалась схема радиопе-
редач, в которой общественно-политические и научные программы самым 
естественным образом перемежались трансляциями литературно-худо-
жественных, драматических и музыкальных произведений, выступлений 
популярных певцов, хоровых коллективов, мастеров художественного 
чтения. 

Особой любовью радиослушателей пользовались выступления ис-
полнителей популярных песен, романсов, арий из опер и оперетт –         
М. Литвиненко-Вольгемут, М. Донца, З. Гайдай, И. Паторжинского, Н. Се-
реды, и многих других певцов. 

В Киеве тоже была обустроена приёмно-передающая радиостудия, 
куда регулярно приглашались не только передовики производств, но и 
наиболее известные и популярные артисты. В общем, можно с уверенно-
стью констатировать, что организация Украинского радио дала суще-
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ственный толчок развитию научного и культурного кругозора народа 
Украины. 

22 июня 1941 года, в день, когда началась Великая Отечественная 
война, в 12 часов Украинское радио транслировало сообщение первого 
заместителя председателя Совнаркома СССР В.М. Молотова о нападе-
нии германских войск на Советский Союз. А с 14 часов того же дня Укра-
инское радио несколько раз повторяло текст этого сообщения, озвученное 
голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. 

Несмотря на сложное положение на фронтах, Украинское радио не 
прекращало свои трансляции вплоть до 18 сентября, призывая народ к 
борьбе с немецкими полчищами. После занятия Киева немецкими вой-
сками дальнейшие передачи Украинского радио велись уже из Харькова. 
Затем работники радио были вынуждены покинуть и Харьков. Они были 
эвакуированы вначале в Сталинград, а затем в Саратов. После освобож-
дения Киева от врага Украинский радиокомитет вернулся в столицу и воз-
обновил свои трансляции. 

 

  
 

Здесь, в здании на Крещатике, 26 разместился Украинский радиоко-
митет. Слева вверху видна ажурная башня, на которой крепились пере-
дающие и принимающие антенны (Снимок сделан в период вос-
становления разрушенного войной Крещатика). 

Среди множества разнообразных по жанру программ Украинского ра-
дио всегда пользовались особой популярностью музыкальные передачи. 
Радиослушателям нравились лирические и патриотические песни, ста-
ринные, городские и «цыганские» романсы, украинские и русские народ-
ные песни, отрывки из известных опер и оперетт. Люди писали письма на 
радио с просьбами передать то или иное произведение. Работники радио 
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откликались на эти просьбы и составляли так называемые «концерты по 
заявкам». 

В первые послевоенные десятилетия выросло новое поколение мо-
лодых артистов со своим новым репертуаром. Молодёжь активно теснила 
«старую гвардию» знаменитых певцов, чьи голоса стали всё реже звучать 
в радиопрограммах. А к началу 1970-х гг. энергичная молодёжная эстрада 
почти полностью завладела радиоэфиром.  

Постепенно имена прежних знаменитых кумиров стали забываться. 
Новыми кумирами молодёжи стали по большей части иностранные арти-
сты вроде Майкла Джексона, Тома Джонса, Элвиса Пресли, Поля Анки, 
всевозможные «группы» типа Ролинг Стоун, Битлз, Депеш Мод, Абба и 
т.д. и т.п. Наши эстрадные певцы, не все, но многие, добиваясь популяр-
ности в молодёжной среде, пошли по пути подражания иностранной му-
зыкальной моде. Для людей, привыкших к традиционной отечественной 
музыкальной культуре, эта тенденция выглядела чуждой и неприемле-
мой.  

Один из таких «несогласных» – киевский журналист, искусствовед и 
коллекционер грампластинок Виталий Петрович Донцов задался целью 
сохранить в памяти людей не только имена популярных в прошлом пев-
цов, но и неповторимое звучание их голосов. Он стал собирать сведения 
об их творческой деятельности, штудировать публикации в газетах и жур-
налах тех лет, встречаться со многими из них. Словом, проводил кропот-
ливую исследовательскую, искусствоведческую работу. В результате по 
согласованию с руководством Украинского радио он подготовил цикл му-
зыкальных передач, в которых радиослушатель мог ознакомиться с твор-
ческими биографиями известных в прошлом певцов. 

Для музыкальной части этих радиопередач были использованы 
грампластинки из личной уникальной коллекции Виталия Петровича. 

В предлагаемой читателю книге приведены тексты 57-ти радиопере-
дач, подготовленных В.П. Донцовым и в разные годы транслировавшихся 
по каналам Украинского радио «Промінь» и «Культура». Тому, кто интере-
суется славным прошлым отечественного вокального искусства, не будет 
особой необходимости обращаться к архивам и рыться в газетных и жур-
нальных публикациях. В этой книге он найдёт все нужные сведения о 
жизненном и творческом пути многих знаменитых в прошлом оперных и 
эстрадных вокалистов. И мы должны быть благодарны Виталию Петрови-
чу Донцову за его многолетнюю подвижническую и абсолютно бескорыст-
ную просветительскую деятельность.  
        



~ 9 ~ 
 

 
 

Радиопередачи 
●●● 

1. Білинник П.С. 
Українське радіо, канал «Культура», 22.04.2014 р.  

Ведуча Ганна Боровицька. 
 

В одній з попередніх передач я вже казав, що у моєму зібранні грам-
платівок є багато дисків видатних українських співаків, корифеїв націона-
льного вокального мистецтва – Донця, Литвиненко-Вольгемут, Петрусен-

ко, Гайдай, Козловського Гмирі, Ан-
дрія Іванова, Частія, Гришка, Роп-
ської, Лариси Руденко, Кипоренка-
Доманського, Роменського та ін. До 
цієї уславленої когорти митців на-
лежав і Петро Сергійович Білинник. 
Зізнаюся, у далекі роки моєї юності, 
коли я тільки-но почав збирати па-
тефонні пластинки, співом Петра 
Білинника я чомусь не захоплював-
ся.  

Його голос у грамзапису мене 
зовсім не вражав, він здавався  мені 
якимсь нудотним, «солоденьким», 
словом – нецікавим, хоч з чоловічих 
голосів я найбільше любив саме 
тенорів. Тому платівок Білинника у 

мене майже не було, за винятком двох-трьох дисків, які мене все  ж тіши-
ли. Це насамперед народні пісні «Їхав козак за Дунай», «Вечір надворі», 
«Стоїть гора високая».  

Принагідно скажу ще, що пластинок   П. Білинника, порівняно з інши-
ми нашими відомими співаками, випускали зовсім мало. Чому – не знаю, 
хоч, здавалося б, за всіма критеріями – а це і народний артист СРСР, і 
провідний соліст Київської опери, удостоєний найвищих державних наго-
род, у тому числі  ордена Леніна, – він міг би бути ширше представлений у 
грамзапису. Але хто знає, може сам співак не прагнув до цього, та факт 
залишається фактом: платівок Білинника було небагато. 



~ 10 ~ 
 

Проте відомо, що для Українського радіо він записав на магнітофон-
них стрічках чимало вокальних творів, які увійшли в золотий фонд націо-
нального мистецтва. Шкода, що вони звучать по радіо рідко. 

Боровицька: Як і коли ви зацікавились творчістю Білинника? 
Донцов: Я зацікавився співом Білинника, його записами на платівках, 

на жаль, тоді, коли вже у продажу їх не було. І тоді я почав пошук його 
платівок , відвідуючи речові ринки (це було вже в 1970–80 роках), де   і 
придбав кілька  його дисків. У 1960 році вийшла його одна-єдина довгог-
раюча платівка, на якій записано всього 6 пісень. У моїй колекції ця платів-
ка  є, та ще й з автографом Петра Сергійовича. Я мав щастя бути особис-
то знайомим з Петром Сергійовичем, мав з ним кілька зустрічей, коли зби-
рав матеріали для  книги про видатну українську співачку Олександру 
Ропську. Добре запам'яталася мені перша зустріч у 1983 році.  

Сестра Ропської Зінаїда Дмитрівна зателефонувала Петру Сергійови-
чу, сказавши, що збирається матеріал для книги про Олександру Дмитрів-
ну, і попросила написати спогад. Петро Сергійович охоче погодився і бук-
вально через кілька днів повідомив, що спогад вже написав і може віддати 
його, як він сказав, «хоч сьогодні». Домовилися зустрітися біля Головпош-
тамту. Зінаїда Дмитрівна запропонувала і мені  піти з нею, щоб Петро Сер-
гійович, так би мовити, на власні очі побачив упорядника та автора майбу-
тньої книги. Коли ми підійшли до Поштамту, Петро Сергійович вже чекав 
на нас. Я бачив його вперше, на сцені у спектаклях мені, на жаль, не по-
щастило його бачити і чути. 

Боровицька: Яким Вам запам'ятався Петро Сергійович Білинник? 
Донцов. Це був чоловік невисокого зросту, на вигляд моложавий, 

стрункий підтягнутий, хоч було йому тоді вже далеко за сімдесят, але ви-
глядав він значно молодшим, десь років на 50. 

Зінаїда Дмитрівна познайомила нас. Зав'язалася розмова. Петро 
Сергійович виявився досить говірким співрозмовником. Почали згадувати 
Олександру Дмитрівну, інших артистів Київської опери, які вже пішли з 
життя. Петро Сергійович, між іншим, схвалив мою ідею створити книгу спо-
гадів, присвячену пам'яті Олександри Дмитрівни Ропської. 

Боровицька: Чи Ви ще бачили Петра Сергійовича після тієї зустрічі? 
Донцов: Вдруге я зустрівся з Петром Сергійовичем через два роки, 

коли майже були зібрані матеріали для книги і треба було написати пе-
редмову. Петро Сергійович погодився це зробити. Він був першим, хто 
читав спогади про Ропську і висловив своє задоволення і змістом, і самим 
фактом, що така книга буде. «Александра Дмитриевна, –  сказав тоді Пет-
ро Сергійович, – вполне заслуживает, чтобы её знали и помнили». 
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Наступна наша зустріч відбулася в 1987 році. Це був рік ювілею 
О.Д.Ропської – 90 років з дня народження. У Будинку актора відбувся ве-
чір, присвячений пам'яті співачки. На нього були запрошені відомі діячі 
театрального мистецтва – народний артист СРСР П.С. Білинник, заслуже-
на артистка Є.П. Озимковська (учениця Ропської), колишня солістка Київ-
ської філармонії В. Хлопушина (учениця Ропської), солістка Київської опе-
ри заслужена артистка В. Река, колишня артистка балету В.Шехтман, ко-
лишня солістка опери Ганна Іващенко, співачка Тетяна Протас (учениця 
Ропської), концертмейстер Н.І. Скоробагатько, народна артистка України 
А. Васильєва, письменник і мистецтвознавець Микола Кагарлицький.  

Ведучим вечора був відомий музикознавець і журналіст Михайло Го-
ловащенко. 

Серед тих, хто виступив зі спогадами, був i П.С. Білинник, цікаву роз-
повідь якого присутні вислухали з великою увагою. Як я вже сказав, мені 
особисто не довелося слухати Петра Сергійовича Білинника в оперних 
спектаклях чи концертах – з його виконавським мистецтвом я був знайо-
мий лише у грамзапису. 

Аж ось у 1986 році (було це десь восени) я дізнався, що в Будинку ак-
тора має відбутися ювілейний концерт співака. Якщо я правильно запам'я-
тав, на афіші було зазначено «Творчий концерт-звіт». Потрапити на той 
концерт було просто, вхід був безплатним і, здається, навіть без запро-
шень. Глядачева зала у Будинку актора невелика, але бажаючих послуха-
ти співака виявилося набагато більше, ніж могла вмістити зала. Концерт 
тривав десь понад годину. Петро Сергійович виконав тоді багато пісень, 
романсів, оперних арій,л і після кожного твору була злива оплесків. Гадаю, 
то була «лебедина пісня» співака, бо після того концерту Петро Сергійо-
вич, здається, вже більше не з'являвся на сцені. Петру Сергійовичу було 
вісімдесят, але в це не вірилося – і моложаве обличчя, і струнка постать, і 
дзвінкий, сильний голос з металевими верхніми нотами – все це якось не 
узгоджувалося з його віком. І що мене тоді найбільше вразило: голос Пет-
ра Сергійовича на пластинках, записаний у 1950-х роках, і голос, який ли-
нув зі сцени Будинку актора у 1986 році, – то були голоси ніби різних спі-
ваків. Адже Петра Сергійовича Білинника шанувальники вокалу знали як 
ліричного тенора. А тут – голос був настільки міцний, потужний, з стійким 
верхнім регістром, що висновок міг бути тільки один – драматичний тенор, 
та ще й бельканто! І до цього часу не можу забути тієї насолоди, яку я 
отримав від співу Петра Сергійовича Білинника на його ювілейному конце-
рті – співу не 80-річного дідуся, а молодого співака, людини у розквіті тво-
рчих сил. 
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Петро Сергійович Білинник прожив довге і славне життя. Його твор-
чість є взірцем самовідданого служіння рідному мистецтву. Хай же буде 
вічною пам'ять про нього в серцях і душах наступних поколінь українського 
народу. 

●●● 
2. Борисенко В.І. 

Українське радіо. Канал «Культура», 14.07.2014 р.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Ім'я Вероніки Борисенко, як і багатьох інших талановитих співаків, я 
вперше побачив на етикетці патефонної пластинки. Як зараз пам'ятаю, це 

була пісня Дунаєвського на вірші 
Лисянського. Вона починалася сло-
вами «Я по свету немало хажи-
вал»…  

Пісня, написана в ритмі маршу, 
одразу захопила мене своєю мело-
дією та пристрасними словами. 
Саме у виконанні Борисенко вона 
стала дуже популярною, хоч цю 
пісню чудово виконували й інші спі-
ваки, наприклад, талановита Зоя 
Рождественська. 

Через якийсь час (було це в 
1950-ті роки) я придбав ще кілька 
пластинок з голосом Вероніки Бо-
рисенко. Це були ліричні пісні також 
Дунаєвського: «Ох ти, серце» на 
вірш поета Волжаніна, та «Пісня 

про Волгу» на вірш Лебедєва-Кумача з кінофільму «Волга–Волга» (пісня 
починалася словами «Много песен про Волгу пропето»).  

А потім у моїй колекції з'явилися пластинки Вероніки Борисенко з ук-
раїнськими народними піснями, які вона наспівала в 1947– 48 роках: «В 
кінці греблі», «Нащо мені чорні брови», «Ой, піду я до млина», «Ой, зрада 
карі очі», «І багата я» (на вірш Шевченка), «Стояла я і слухала весну» (на 
вірш Лесі Українки). Ці пісні Вероніка Борисенко часто включалв в свої 
концерти.  

До речі, співачка мала в своєму репертуарі чимало пісень, якими сво-
го часу прославилася Оксана Петрусенко. Це і «В кінці греблі», і «Нащо 
мені чорні брови», і «Ой, джигуне, джигуне», і «Чом, чом не прийшов» і 
цілий ряд інших пісень. Оксана Петрусенко була улюбленою співачкою 
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Вероніки Іванівни. Концертмейстер Оксани Петрусенко Ніна Іванівна Ско-
робагатько розповідала мені, що коли вона слухала українські народні піс-
ні у виконанні Вероніки Борисенко, то їй здавалося, що співачка прагнула 
своїм співом відтворити манеру виконання своєї славетної попередниці. 
Про це Ніна Іванівна пише і у своїх спогадах у книжці «Нотатки оперного 
концертмейстера».  

Я, на жаль, не чув Вероніки Іванівни Борисенко ні в оперних спектак-
лях, ні в концертах. Але у музикознавчій літературі багато зустрічав її ім'я і 
читав схвальні відгуки про неї як про співачку, оперну артистку. Голос її – 
низьке меццо-сопрано грудного тембру, забарвлене теплими оксамитови-
ми обертонами, зачаровував слухачів, викликав захват. Захоплювали і її 
надзвичайна музикальність та глибоке проникнення в образ – будь-то 
оперний чи пісенно-романсовий. 

Вероніка Борисенко походила з української селянської родини, яка 
мешкала в Білорусії. Народилася вона 6 січня 1918 року. З дитинства Віра 
(так її називали батьки та близькі родичі) любила співати. Це були народні 
пісні – українськІ, російські, білоруські. Її перші слухачі – друзі, рідні, одно-
сельці – завжди зачаровувалися, слухаючи її гарний низький альт. Віра 
часто була заспівувачкою  в колі своїх друзів, які збиралися десь на око-
лиці села, щоб поспівати улюблених пісень. 

У 1938 році 20-річній Вірі Борисенко пощастило: вона вступила до Мі-
нської консерваторії. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Вероніка 
Борисенко була на третьому курсі . З перших же днів  війни брала участь  
в концертах для воїнів. У 1941 році, ще студенткою, була запрошена до 
Свердловської опери, де була солісткою протягом чотирьох сезонів.  

В 1941–43 роках продовжувала навчання в Свердловській консерва-
торії у класі відомого київського вокального педагога професора Д.Г. Єв-
тушенка. Принагідно скажу, учнями Євтушенка були такі уславлені згодом 
співаки, як  П. Кармалюк, Н. Гончаренко, М. Шевченко, В. Любимова, І. Ма-
сленнікова, В. Буймістер. 

В 1944 році Вероніка Борисенко стала аспіранткою Київської консер-
ваторії, а в наступному 1945-му році – солісткою Київського оперного теа-
тру. В 1946 році брала участь у Всесоюзному конкурсі музик-виконавців і 
була удостоєна III премії.  

Після успішного виступу її запросили до Великого театру у Москві. На 
його сцені дебютувала в «Майській ночі» Римського-Корсакова (співала 
партію Ганни). Влітку 1947 року побувала на Всесвітньому фестивалі де-
мократичної молоді в Празі. На фестивальному конкурсі вокалістів здобу-
ла першу премію. У 1948 році за партію Груні в опері Сєрова «Ворожа си-
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ла»  Вероніці Борисенко було присуджено Сталінську премію. У 1959 році 
вона стала народною артисткою Російської Федерації.  

Партнерами Вероніки Іванівни Борисенко були видатні співаки – Ле-
мешев, Козловський, Кривченя, Петров, Огнівцев, Катульська, Ейзен, Ар-
хипова, Олійниченко, Мілашкіна, Вишневська та ін… Вероніка Іванівна Бо-
рисенко неодноразово виїздила з концертами за кордон, де з її мистецт-
вом знайомилися шанувальники вокалу у Франції, НДР, Польщі, Чехосло-
ваччині.  

На сцені Великого театру вона працювала 30 років – з 1946 до 1977 р. 
(з перервами). Співала партії Графині («Пікова дама» Чайковського), Оль-
ги та Няні («Евгеній Онєгін» Чайковського) та інші партії меццо-
сопранового репертуару. 

Померла Вероніка Борисенко 7 вересня 1995 року. 

●●● 
3. Борищенко В.П. 

Українське радіо, канал «Культура», 15 та 22.08.2016 р.  
Ведуча Ганна Боровицька. 

 

Боровицька. Герой  сьогоднішнього випуску передачі – людина рідкі-
сної долі у мистецтві, адже він віддав Київському оперному театру понад 

п'ять десятиліть свого життя і на-
тхненної праці. Спочатку майже 
чверть століття як співак, а потім 
іще понад тридцять років як режи-
сер. Народний артист України Вік-
тор Петрович Борищенко, а йдеть-
ся саме про нього, запам'ятався 
своїм колегам і шанувальникам як 
людина яскравого таланту й артис-
тичної зовнішності, відночас люди-
на надзвичайно чесна і порядна, 
доброзичлива і толерантна. Не од-
не покоління слухачів залюбки спо-
стерігало за працею Борищенка-
співака на сцені, і не одне поколін-
ня молодих співаків з вдячністю 
сприймали поради Борищенка-
режисера, долучаючись до його 

величезного артистичного досвіду. 
Пропоную розпочати передачу з одного дуже давнього запису, який 

вже багато десятиліть зберігається у наших воістину невичерпних фондах. 
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Ви почуєте хор «Закувала та сива зозуля» Петра Ніщинського з музики до 
твору Тараса Шевченка «Назар Стодоля». Співає державна заслужена 
капела бандуристів України під керуванням Олександра Міньківського. 
Соліст – Віктор Борищенко. 

(Звучить запис) 
 

Звертаюся до гостя нашої студії, постійного автора передачі «Голос із 
грамплатівки» Віталія Петровича Донцова. Знаю, ви були  особисто зна-
йомі з Віктором Петровичем Борищенком. Коли ви познайомилися і що 
послужило причиною вашого знайомства, як часто ви спілкувалися і чи 
довго тривало ваше знайомство? Взагалі, яким запам'ятався вам Віктор 
Петрович? 

Донцов. З Віктором Петровичем Борищенком я був знайомий понад 
десять років, але зустрічався я з ним за цей час лише чотири рази – двічі у 
нього вдома і двічі на радіо. Познайомилися ми у 1984 році, коли я збирав 
матеріали  для збірки спогадів про Олександру Дмитрівну Ропську. Тоді я 
звернувся до багатьох артистів і музикантів, зокрема і до Борищенка з 
проханням написати спогади. Віктор Петрович охоче відгукнувся на моє 
прохання і написав досить великий за обсягом спогад про Ропську. Списав 
цілий  учнівський зошит. А потім, після моїх додаткових запитань, ще один. 
До речі, ті два зошити знаходяться тепер у фондах Архіву-музею мистецт-
ва України.   

Спогади про Ропську написано дуже цікаво. Деякі  образи, які автору 
особливо запам'яталися, він описав детально, аналізуючи творчу лабора-
торію співачки. Віктор Петрович, як я помітив, не дуже любив розказувати 
про себе, зате любив розповідати про своїх колег, партнерів по сцені і ро-
бив це залюбки, охоче, хто б до нього не звертався. 

У 1994 році за моєю пропозицією в ефірі прозвучав музичний нарис 
про співачку, заслужену артистку України Зінаїду Старченко, а в 1995-му – 
музичний нарис про народного артиста Миколу Частія. І в обох цих пере-
дачах брав участь Віктор Петрович Борищенко. Не знаю, чи його спеціа-
льно запросила ведуча, музичний коментатор Алла Вишнева, чи Віктор 
Петрович випадково, перебуваючи на радіо, опинився в студії, але його 
участь у передачах виявилася  дуже доречною, стала їхньою  окрасою. 

Віктор Петрович запам'ятався мені простою, скромною, надзвичайно 
коректною, інтелігентною людиною. Запам'яталася його щирість, добрози-
чливість, уважне ставлення до співрозмовника. У нього і мова була якась 
особливо душевна, сердечна, лагідна, коли він про когось або про щось 
розповідав. 

Боровицька.  Хочу погодитися з шановним Віталієм Петровичем – 
Віктор Борищенко завжди був взірцем толерантності і шляхетності, коли 
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згадував своїх колег по театру – співаків, режисерів, художників, він ніколи 
не сказав жодного не лише поганого, а навіть просто критичного слова ні 
про кого з них. Знаю це не з чужих слів, адже теж неодноразово запрошу-
вала Віктора Петровича до участі у передачах. Надзвичайно цікаво розпо-
відав він про Юрія Кипоренка-Доманського, Андрія Іванова, Марію Бем, 
Марію Литвиненко-Вольгемут і про багатьох інших.  

А зараз кілька фрагментів з радіопередач 1990-х років, які згадував 
Віталій Петрович Донцов. Отже, звучить голос народного артиста України 
Віктора Борищенка. 

 

(Звучать спогади про З. Старченко і М. Частія) 
 

Боровицька. І знову звертаюся до гостя студії Віталія Петровича 
Донцова із запитанням. Скажіть,будь ласка, а Віктор Петрович записував-
ся на грамплатівки? 

Донцов. На грамплатівки він майже не записувався. Є всього два чи 
три записи на платівках 78 об/хв., здійснених у 1951 році. Яка причина, що 
голос Борищенка майже не представлений у грамзапису, тепер важко ска-
зати. 

Боровицька.  А чи доводилося вам особисто бувати на виставах за 
участю Віктора Петровича Борищенка, чи чули його, можливо, в концер-
тах? 

Донцов. На спектаклях чи концертах Борищенка, на жаль, не довело-
ся слухати, бо, коли я приїхав у Київ на навчання, Віктор Петрович невдо-
взі завершив свою творчу діяльність як співак. Його голос я чув раз чи дві-
чі лише по радіо, років з двадцять тому. Його записи, якщо і передавали, 
то чомусь надзвичайно рідко. 

(Звучить запис арії Богуна з опери «Богдан Хмельницький»). 
Боровицька. Скажіть, будь ласка, готуючись до цієї передачі, вивча-

ючи  життєвий і творчий шлях Борищенка, які джерела ви використовува-
ли, адже про цього співака, наскільки я знаю, свого часу майже не було 
ніяких публікацій, за винятком хіба що невеличкої статті в газеті «Культура 
і життя» за 5 січня 1984 року? 

Донцов. Я побував у Архіві-музеї мистецтва, що на Софіївській площі 
столиці України. Там зберігається папка, у якій є кілька документів. Є і ав-
тобіографія, написана Віктором Петровичем власноруч. Документів дуже 
мало. Зовсім немає програмок спектаклів чи концертів, газетно-
журнальних  статей з рецензіями, немає фотографій Віктора Петровича в 
ролях і т.д. Тож про життя і творчість Борищенка буду говорити лише на 
основі його автобіографії. На жаль, ніхто з його колег чи партнерів по теа-
тру не залишив спогадів про нього, це прикро. Адже сам Віктор Петрович 
все ж таки проявив у цьому свою громадянську позицію – залишив для 
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нащадків дуже цінні спогади про Михайла Донця, Івана Паторжинського, 
Михайла Роменського, Оксану Петрусенко, Олександру Ропську. Є, як я 
вже говорив, у звукозапису коротенькі спогади про Миколу Частія та Зінаї-
ду Старченко. 

Боровицька. Розкажіть, будь ласка, що ж вам вдалося дізнатися про 
життєвий і творчій шлях Віктора Петровича Борищенка? 

Донцов. Народився Віктор Петрович Борищенко 21 січня (3 лютого за 
новим стилем) 1914 року в Харкові у родині робітника вагоноремонтних 
майстерень. У тому ж році його батька забрали на фронт Першої світової 
війни, де він невдовзі загинув. До восьми років хлопчика виховувала одна 
мати, яка працювала швачкою у майстерні пошиття одягу. З 1922 року, як 
пише Віктор Петрович в автобіографії, його вихованням займався і вітчим, 
який ставився до нього, як до рідного сина. Після семирічки хлопець всту-
пив до електромеханічного фабрично-заводського училища, закінчивши 
яке отримав спеціальність слюсаря-електрика. Тоді ж, працюючи на збро-
йовому заводі НКВС, вступив до вечірнього інституту інженерів залізнич-
ного транспорту, маючи намір отримати вищу освіту. 

У цей час, як пише Борищенко в автобіографії, у нього з'явився співа-
цький голос і його прийняли у вокальну студію при Харківському палаці 
культури залізничників імені Сталіна. В ній Борищенко, працюючи вдень 
на заводі, а увечері відвідуючи інститут, навчався три роки мистецтву  спі-
ву у педагога Михайлова. Закінчив студію як співак-соліст і був запроше-
ний на роботу в студію при Харківській держопері. Залишивши роботу на 
збройовому заводі, молодий Борищенко почав спеціалізуватися як співак. 

 

(Звучить запис – молитва Андрія з опери «Запорожець за Дунаєм») 
 

Друга передача. 
 

(Звучить запис дуету Остапа (М.Гришко) і Андрія з опери «Запорожець за Дунаєм») 
 

Донцов. Після розформування студії Віктор Борищенко влаштувався 
на роботу в Харківський театр музичної комедії, де його і почув в одному з 
спектаклів Іван Сергійович Паторжинський, який приїхав до Харкова на 
кілька днів в особистих справах. Голос молодого актора – свіжий, сильний, 
польотний тенор з красивими горішніми нотами, так сподобався Паторжи-
нському, що той після вистави вирішив підійти до Борищенка, щоб висло-
вити йому своє захоплення і одночасно запропонувати поїхати до Києва 
на пробу для вступу до трупи оперного театру нової столиці України. Це 
був 1935 рік. Борищенко погодився з такою пропозицією і, прибувши до 
Києва, незабаром успішно пройшов пробу та був зарахований солістом 
оперного театру. 

У 1936 році під час Декади українського мистецтва у Москві Борищен-
ко брав участь у спектаклях ( у другому складі) та виступав у концертах. І 
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хай успіх молодого співака був скромним, не таким гучним, як у прем'єрів, 
але сам факт, що він, наймолодший серед солістів (йому було тоді менше 
22) мав честь виступити на Декаді разом з маститими, поважними співа-
ками, такими як Литвиненко-Вольгемут, Гайдай, Гришко, Петрусенко, свід-
чить про те, що його талант отримав належну оцінку збоку урядової комісії 
по проведенню Декади та художнього керівництва оперного театру. 

Під час війни з Німеччиною Віктор Борищенко перебував з колекти-
вом театру спочатку в Уфі (1941– 42 рр.), а потім в Іркутську (1943– 44 
рр.). Разом з іншими артистами він виїжджав на фронт, виступав у концер-
тах для бійців. За участь у концертах отримав нагороду – медаль «За бо-
йові заслуги» та «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні». У 1949 
році Віктору Борищенку було присвоєно почесне звання заслуженого ар-
тиста, а за участь у другій Декаді українського мистецтва у Москві у 1951 
році – народного артиста України. Його було також нагороджено орденом 
Трудового Червоного прапора. 

«Невпинна творча праця, артистична дисциплінованість, прекрасні 
вокальні і музичні та сценічні дані, – зазначалося в характеристиці, підпи-
саній директором театру Компанійцем, головним режисером Стефанови-
чем та головним диригентом Столерманом, – дали можливість Віктору 
Петровичу Борищенку досягти значних успіхів, вирости у провідного  солі-
ста». І далі в тій же характеристиці: «З великою вокальною майстерністю  
виконує тов. Борищенко відповідальні  тенорові партії: Альфреда в 
«Травіаті» та Кассіо в «Отелло» Верді, Альмавіву в «Севільському циру-
льнику» Россіні, Андрія в «Тарасі Бульбі» Лисенка, Князя в «Русалці» Дар-
гомижського…» 

В репертуарі співака було близько тридцяти партій в операх українсь-
кої, російської та західно-європейської класики. Це, крім згаданих, ще такі: 
Петро в «Наталці Полтавці», Левко в «Утопленій», Вакула в «Різдвяній 
ночі» Лисенка, Андрій в «Запорожці за Дунаєм» Гулака-Артемовського, 
Богун у «Богдані Хмельницькому» Данькевича, Ленський в «Євгенії Онєгі-
ні» та Андрій в «Мазепі» Чайковського, Єник у «Проданій нареченій» Сме-
тани, Гвідон у «Казці про царя Салтана» та Левко в «Майській ночі» Рим-
ського-Корсакова, Сабінін в «Івані Сусаніні» Глінки, Йонтек в «Гальці» Мо-
нюшка, Володимир в «Князі Ігорі» Бородіна, Герцог в «Ріголетто» Верді, 
Фауст в однойменній опері Гуно, Джеральд в «Лакме» Деліба, Пінкертон в 
«Чіо-Чіо-сан» Пуччіні. Прекрасні образи створив Вііктор Петрович Бори-
щенко в операх радянського репертуару: Мишука в «Тихому Доні» та діда 
Щукаря в «Піднятій цілині» Дзержинського, Гриця в «Щорсі» Лятошинсько-
го, Марка в «Наймичці» Вериківського (Борищенко був першим виконав-
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цем  цієї ролі), Малхаза в «Даїсі» Паліашвілі, Кілька в «Перекопі» Мейтуса, 
Рибальченка та Тіца, Василя у «Милані» Майбороди та інші. 

 

(Звучить арія Богуна з опери «Богдан Хмельницький») 
 

У концертах  співак виконував різноманітні твори – народні пісні, ліри-
чні пісні радянських композиторів, романси Лисенка, Степового, Стеценка, 
Чайковського, Рахманінова та інших композиторів-класиків. 

Діяльність Віктора Петровича Борищенка як оперного співака тривала 
до 1959 року. З 1963 до 1989 року Віктор Петрович працював режисером 
Київського театру опери і балету ім Шевченка. Земний шлях видатний спі-
вак завершив 14 липня 1996 року, на 83 році життя. Поховали Віктора Бо-
рищенка на цвинтарі у селищі Совки Залізничного району Києва. Як про-
вели Віктора Петровича в останню путь, де саме на цвинтарі його могила, 
у якому вона стані, чи за нею доглядає хтось, чи є на ній якийсь надгробок 
(якщо не пам'ятник, то хоч меморіальна плита чи дошка) – про це ми, на 
жаль, не знаємо. 

У 2014 році було 100-річчя від дня народження народного артиста Ук-
раїни Віктора Петровича Борищенка. Дата ювілейна. Проте у пресі про це 
не було ні слова, на жаль. А що ж Національна опера, якій Віктор Борище-
нко віддав понад піввіку свого життя – як там вшанували пам'ять славетно-
го співака? А Спілка театральних діячів України – які в ній були проведені 
заходи до 100-літнього ювілею? Скоріш за все – ніякі… Так і хочеться 
услід за Володимиром Яворівським вигукнути його знамениту фразу: «Що 
ж ми за народ такий, українці!» 

Коли згадуєш людину, яку знав, зустрічався, спілкувався з нею і якої 
тепер немає серед живих, душу і серце сповнюють щемні почуття якогось 
невимовного суму і жалю. У мене було лише кілька зустрічей з Віктором 
Петровичем, але образ цієї прекрасної людини, видатного митця не тьмя-
ніє у пам'яті з роками. 

На завершення хочу закликати моїх співвітчизників, хто любить і ша-
нує рідне мистецтво, національну культуру: не забуваймо наші великі та-
ланти, свято бережімо пам'ять про них і передаваймо ту пам'ять і ту любов 
із покоління в покоління. Нам за це воздасться – якщо не на землі, то у 
Царстві Небесному – неодмінно! 

Боровицька. Від свого і вашого, шановні слухачі, імені подякую Віта-
лію Донцову за його таке трепетне і небайдуже ставлення до пам'яті про 
видатних артистів минулого. А зараз слово молодшій колезі Віктора Бо-
рищенка, народній артистці України Вірі Михайлівні Любимовій. Це інтер-
в'ю ми записали телефоном. 

 

(Звучить спогад В.М. Любимової та запис дуету Богуна-Борищенка і  
Соломії-Л. Руденко з опери «Богдан Хмельницький) 
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●●● 
4. Виноградов Г.П. 

Радіонарис по «Променю» – «Зірки радянської естради». 1978 р.  
Редактор Зоя Коробова. Розповідає В.П. Донцов 

 

(Звучить пісня Дунаєвського «Дорожная») 
 

Є співаки, мистецтво яких продовжує хвилювати людей навіть через 
багато років після того, як артист залишив сцену. Саме до таких співаків 

належить і відомий майстер радян-
ської естради Георгій Павлович Ви-
ноградов. Хто був на його концер-
тах у 1940–50-х роках, мабуть пам'-
ятає його м'який чарівний голос, 
тонкий ліризм його виконавської 
манери. Без перебільшення можна 
сказати, що значна кількість улюб-
лених мелодій, популярних і в наші 
дні, завдячують своєму довголіттю 
саме їхньому першому виконавцю – 
заслуженому артисту Російської Фе-
дерації Георгію Виноградову. 

 

(Звучить пісня Мокроусова «Хороши вес-
ной в саду цветочки») 

 

Георгій Павлович Виноградов 
народився у 1908 році в місті Каза-
ні. Музичні здібності у майбутнього 

артиста виявилися дуже рано. Одного разу батько почув, як хлопчик, за-
лишившись на самоті, тоненьким голосом виводив: «Что стоишь, качаясь, 
тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына» Рішення батька було 
негайним: у церковний хор! Постійні нестатки змушували «підробляти» в 
хорі і главу сім'ї та старших його дітей – сина і дочку. Таким чином, 8-
річний хлопчина пішов заробляти «свій хліб». У хорі він познайомився з 
елементарною музичною грамотою.  

Одночасно хлопчик навчався грі на скрипці у міському клубі залізнич-
ників, у педагога Іванової-Цейтлін. І хоч потяг до музики і співу був вели-
ким, після смерті батька 18-річному юнакові довелося по-справжньому по-
думати про подальше своє життя. Георгій вирішив вступити на курси теле-
графістів, після закінчення яких пішов працювати за спеціальністю. Проте 
заняття на скрипці він не залишав. В 1931 році, успішно склавши вступні 
екзамени, Виноградов вступив до Казанського Східно-музичного технікуму.  
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Потім був Рабфак зв'язку у місті Казані, пізніше Вища інженерно-
технічна академія зв'язку у Москві. Навчаючись у Москві в академії, юнак 
брав активну участь в художній самодіяльності, якою тоді керував Микола 
Голованов, у майбутньому диригент Великого театру СРСР. Тут Виногра-
дов часто виступав на вечорах, виконував російські народні пісні, романси 
російських композиторів-класиків: Варламова, Гурильова, Тітова, Булахо-
ва. 

 

(Звучить романс «Не пробуждай воспоминаний») 
 

Микола Голованов радив молодому співакові серйозно зайнятися во-
калом. І ось у 1937 році студент п'ятого курсу  академії Виноградов зали-
шає її і влаштовується на тимчасову роботу до Всесоюзного радіо. Саме 
цей крок і став поворотним у подальшій долі майбутнього артиста. Радіо 
стало його, так би мовити, консерваторією, воно відкрило йому шлях у ве-
лике мистецтво.  

Слід відзначити, що велику роль у становленні Виноградова як співа-
ка відіграв відомий педагог з вокалу М.Л.Львов, який підготував з Виногра-
довим велику концертну програму. З нею молодий співак і виступив на 
першому Всесоюзному конкурсі вокалістів, який відбувся у Москві у 1937 
році. На конкурсі Георгій Виноградов здобув звання лауреата. Відтоді по-
чалася  його довголітня професійна робота на естрадній сцені. Перші ви-
ступи артиста засвідчили, що в мистецтво прийшов цілком самобутній і 
оригінальний співак. 

В суворі роки Великої Вітчизняної війни Виноградов перебував на 
фронті у складі Окремого зразково-показового оркестру під керуванням 
відомого диригента і музиканта Чернецького. Виноградов виступав з соль-
ними номерами перед бійцями Західного, Брянського та інших фронтів. У 
його концертному репертуарі були популярні фронтові пісні: «Соловьи» 
Соловйова-Сєдого, «Жди меня» Блантера, «Тёмная ночь» Богословського 
та багато інших. Воїни завжди з захопленням зустрічали виступи улюбле-
ного співака. 

(Звучить пісня «В лесу прифронтовом») 
 

У 1943 році Виноградова запросили на роботу до Червонопрапорного 
ансамблю пісні і танцю Радянської Армії. З цим ансамблем співак не раз 
виїжджав на гастролі у зарубіжні країни. Грамофонний запис зберіг чис-
ленну кількість пісень, наспіваних Виноградовим разом з Червонопрапор-
ним ансамблем. 

(Звучить пісня «Пшеница золотая») 
 

У післявоєнні роки артист багато гастролює по країні. І скрізь, де б не 
виступав він з концертами, його захоплено зустрічали численні друзі пісні і 
шанувальники його таланту. Георгій Виноградов з великою майстерністю 
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умів розкрити зміст пісні, передати найпотаємніші її нюанси. У своїх кон-
цертах співак нерідко виконував популярні мелодії у ритмі танго. Послу-
хайте пісню «Счастье моё». 

(Звучить запис) 
 

Минають роки… На естраду виходять нові співаки, змінюються смаки 
та уподобання. Але коли з ефіру лине м’який привабливий голос Георгія 
Виноградова, ми наче серцем відчуваємо, що над його талантом час не 
владний. 

●●● 
5. Ворвулєв М.Д. 

 Українське радіо. Канал «Культура», 14.07.2017, 14.08.2017.  
Ведуча Ганна Боровицька 

У 1957 році я, закінчивши десятирічку, вступив до вищого навчально-
го закладу і приїхав до Києва на навчання. Після занять, на дозвіллі, щоб 
долучатися до світу прекрасного (у мене це була музика) почав відвідува-

ти оперний театр, поєднуючи, так 
би мовити, приємне з корисним. 
Першими виставами, які я дивився, 
були «Наталка Полтавка» і «Запо-
рожець за Дунаєм», згодом «Аїда», 
«Кармен» та інші опери. У театрі 
ще виступали  великі майстри опе-
рної сцени – Гришко, Гмиря, Частій, 
Білинник, Роменський, Бем. У розк-
віті таланту були Чавдар, Лобано-
ва, Томм, Шоліна…У тому ж 1957 
році на театральних афішах столиці 
з'явилося ім'я зовсім невідомого 
мені співака – Ворвулєва. Невдовзі 
по місту пішли чутки про нього, як 
про чудового, неперевершеного 
виконавця партії Демона в одной-
менній опері Рубінштейна. 

Навколо цієї опери з Ворвулєвим у заголовній ролі серед меломанів, 
завсідників оперного театру був якийсь ажіотаж. Розповідали, що артист 
демонстрував у «Демоні» справжні чудеса акторського перевтілення. Ба-
жаючих потрапити на спектакль було так багато, що неможливо було при-
дбати квитка. Дехто, побувавши на виставі раз, намагався подивитися її 
вдруге, втретє. Квитки розкуповувалися миттєво. Якщо заздалегідь не 
придбав у касі попереднього продажу, то   в касі  театру і поготів. Мені, 
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можна сказати, пощастило, квитка я придбав і нетерпляче чекав дня, коли 
йтиме спектакль. 

Київська оперна сцена і до Ворвулєва знала чудових Демонів – і Кос-
тянтина Лаптєва, і Андрія Іванова, і особливо Михайла Гришка. Тож зди-
вувати київських меломанів чимось незвичайним було годі. Отже, Демон – 
Ворвулєв. Скажу відверто, те, що я побачив і почув того вечора, справді 
вражало. Коли Демон ширяв у надхмарній височіні над гірськими ущели-
нами, – це було таке разюче видовище, що перехоплювало дух і ставало 
моторошно.  

Ще в школі, вивчаючи геніальний лермонтовський твір, я уявляв Де-
мона як якусь неземну істоту. Таким, власне, він постає і в поемі – як дия-
вол і злий дух. І на сцені зовні він сатана. Але Ворвулєв наділяв свого ге-
роя людськими рисами – почуттями і манерами, притаманними людині. 
Демон здатний і ніжно кохати, і переживати, страждати, сумувати, відчува-
ти душевний біль і жадати особистого щастя. Все – як у людей. 

Ось як описувала Демона-Ворвулєва відома оперна режисерка Ірина 
Молостова у монографії про співака: 

 

«Ворвулєв насамперед олюднив свого героя, завуалювавши в ньому все демонічне 
і висунувши на передній план перетворюючу силу кохання та зухвалий поєдинок з небом. 
І синьо-чорне волосся, і орлиний ніс, ламаний зліт брів, фіолетово-димчастий плащ, який 
при помаху рук або різкому русі то обгортає, заволікає фігуру артиста і робить її схожою 
на хмару, то, розлетівшись у стрімкому русі уподібнюється до крил птаха – усе вражало.  

Не форсуючи звук, карбуючи кожне слово, голос співака вільно домінує над оркест-
ром. Ненависть, презирство, злість не тільки в погляді, а й у голосі. Демон не хоче слуха-
ти умовляння ангела, він не піде на примирення з деспотом богом, він кинув йому виклик, 
він жадає боротьби і свободи». 

 

Ось таким бачив Демона-Ворвулєва і я, і таким він залишився в пам'-
яті назавжди. В образі Демона, який, за одностайною оцінкою музичних 
критиків,був одним з найкращих в репертуарі співака, Ворвулєв за 20-річне 
творче життя виходив на сцену понад 200 разів. 

У Київський оперний театр Микола Дмитрович Ворвулєв прийшов вже 
цілком зрілим майстром оперної сцени, маючи найвище звання – народно-
го артиста СРСР. Він приїхав у столицю України з Мінська, пропрацював-
ши в Білоруському театрі опери і балету провідним солістом понад десять 
років. Рівно десять років життя він віддав і українській оперній сцені. За 
цей період ним створено понад 20 образів в операх вітчизняних та зарубі-
жних композиторів: Чайковського, Римського-Корсакова, Рубінштейна, Бо-
родіна, Данькевича, Майбороди, Дзержинського, Шебаліна, Богатирьова, 
Тикоцького, Верді, Бізе, Вагнера, Гуно, Пуччіні, Леонкавалло… 

Ось низка образів, які в особі талановитого співака і актора знайшли 
блискучу інтерпретацію: Демон, Князь Ігор, Онєгін, Мазепа, Грязной, Єле-
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цький, Томський, Алеко, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Максим, 
Апанас, Митька Коршунов, Ріголетто, Ескамільо, Валентин, Тельрамунд, 
Петруччо, Роберт, Жермон, Скарпіа, Сільвіо, Амонасро. Ці персонажі на-
довго запам'яталися глядачам. Партнерами артиста у спектаклях були 
чудові співаки-актори, зірки київської оперної сцени 50-60-х років минулого 
століття: Гришко, Білинник, Чавдар, Бем, Лобанова, Лариса і Бела Руден-
ко, Гнатюк, Мірошниченко, Кікоть, Шевченко, Любимова, Фокін, Козак,    
Томм, Огнєвой, Матвєєв, Озимковська, Пономаренко, Міссіна, Христич, 
Тимохін, Радченко, Шоліна, Пузін, Коган, Сопова. Згадаємо добрим сло-
вом цих людей, цих чудових артистів, які так багато зробили во славу рід-
ного мистецтва, во славу України. 

А тепер про основні віхи біографії Миколи Дмитровича Ворвулєва. 
Народився він 22 (9 за старим стилем) січня 1917 року в Росії у містечку 
Павловську на Воронежчині. Сім'я, як на ті часи, була невелика – 5 осіб. 
Всі члени родини були напрочуд музикальні, усі мали гарні голоси і залюб-
ки співали. У батька був приємний бас, у матері сопрано, у брата баритон, 
у сестри контральто, у малого Миколи – тенор. Співали у свята, вечорами 
після господарських робіт, на дозвіллі. Спів знімав сум, веселив душу і 
дарував невеличкій родині радість буття. Коли закінчувалися польові ро-
боти, Дмитро Ворвулєв, батько Миколи, запрягав коней і в осінні та зимові 
дні займався звозом: доставляв вантажі та пасажирів з міста Павловська 
на залізничну станцію Підгорне. До речі, Павловськ став так називатися з 
1711 року, а до того це була військова верф, мала назву Осеред.  Часом 
батько брав з собою і малого Миколу, щоб було веселіше їхати по довгій 
зимовій дорозі.  

До станції було 40 верст. Хлопець, переймаючись ліричним настроєм 
та любуючись широкими просторами воронезьких степів, співав пісні про 
ямщика, який замерз у степу, про відвагу молодецьку. І далеко у вечірній 
тиші над засніженими полями линув його дзвінкий дитячий голос.  

Батька, який часто бував на залізничній станції, захоплювали  «залізні 
коні», що проносилися мимо вокзалу. Він, хоч і був малограмотним, розу-
мів, що майбутнє – за технікою, за машинами. Тому й радив синові вчити-
ся на залізничника. У 1934 році Микола Ворвулєв вступив до залізничного 
технікуму у Ворошиловграді. Навчаючись у ньому, брав участь у художній 
самодіяльності: грав у п'єсах, співав у хорі. У концертах, які давали студе-
нти технікуму, співав і сольні номери – українські і російські пісні та роман-
си. І невдовзі неабиякі вокальні здібності юнака помітили. І викладачі, і 
друзі, з якими вчився Микола, постійно повторювали одне і те ж: справжнє 
його покликання – спів, він має серйозно займатися голосом і вступати до 
консерваторії. Слухаючи таке, Ворвулєв спочатку вагався, відчуваючи  у 
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собі якусь невпевненість. І лише після успішного виступу на міській олімпі-
аді молодих талантів, на якій хлопець за виконання народних пісень був 
нагороджений почесною грамотою і золотим годинником, він серйозно за-
думався про свою музичну освіту. 

Ворвулєв їде до Києва з надією вступити до консерваторії. Проте, він  
був ще не готовий навчатися в ній, бо не знав навіть нотної грамоти, а спі-
вав просто так, як підказувало серце. І в консерваторію його не прийняли. 
Але палке бажання стати професійним співаком спонукало юнака подати 
заяву в музичний технікум міста Артемівська, що на Донеччині. Екзамени 
він витримав і був зарахований студентом.  

Його наставником був досвідчений  вокальний педагог В. Карина-
Вишкарьов, за порадою якого Ворвулєв згодом вступив і до Ленінградської 
консерваторії. В ній навчався у класі того ж Карини-Вишкарьова, який пе-
реїхав у Мінськ і став викладати в консерваторії. Та в консерваторії 
Ворвулєв провчився лише два роки – почалася війна з Німеччиною і 24-
річного студента призвали на військову службу. 

З самого початку війни старшина Ворвулєв разом з Ансамблем пісні   
і танцю Третього Білоруського фронту пройшов грізними дорогами війни 
від Москви до неприступного Кенігсберга, надихаючи бійців своїми піснями 
на подвиги і героїзм в ім'я перемоги над ворогом. Чудовий голос молодого 
бійця лунав на передовій лінії фронту, у бліндажах та окопах, у військових 
госпіталях, нерідко під акомпанемент гарматних залпів та виття ворожих 
літаків. Багато пісень було проспівано вже й після того, як війна закінчила-
ся, – пісні допомагали солдатам заліковувати фронтові рани і з упевненіс-
тю дивитися у завтрашній день. За доблесну мистецьку діяльність під час 
війни Миколу Дмитровича Ворвулєва було нагороджено шістьма бойовими 
орденами та медалями. 

Жовтень 1945 року став знаменним для Миколи Ворвулєва тим, що 
його запросили у Великий театр опери та балету міста Мінська. Почалися 
театральні будні: розучування оперних партій, репетиції… Вчорашній воїн 
знову відчув уповні пристрасть до співу, до театру, до сцени; тут він удо-
сконалював вокал і акторську майстерність. Та справді назабутньою на 
все життя лишилася для Миколи Дмитровича дата 13 січня 1946 року, ко-
ли він уперше вийшов на сцену Мінського Великого театру опери і балету 
в образі тореадора Ескамільо в опері Бізе «Кармен». Успіх був надзвичай-
ний! Злива оплесків! Публіка стоячи вітала нового оперного співака і довго 
не відпускала зі сцени.  

Від спектаклю до спектаклю популярність артиста росла, і невдовзі 
він став одним з найулюбленіших співаків не тільки Мінська, а й усієї Біло-
русії. За видатні заслуги в оперному мистецтві Миколі Дмитровичу Ворву-
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лєву було присвоєно почесне звання заслуженого артиста республіки. 
Працюючи в театрі, співак продовжував навчання в Мінській консерваторії 
у професора Є. Віттінга та брав уроки співу у професора Карини-
Вишкарьова.  

Так склалися обставини, що Микола Ворвулєв закінчив консерваторію 
лише в 1954 році, І в тому ж році за свою артистичну діяльність був наго-
роджений найвищим радянським орденом Леніна, а в 1956 році йому при-
своїли почесне звання народного артиста СРСР. Микола Дмитрович 
Ворвулєв об'їздив з концертами майже весь Союз, побував на гастролях у 
країнах Східної Європи, з тріумфальним успіхом  гастролював у Великоб-
ританії.  

За заслуги перед Батьківщиною артист отримав 5 орденів (у тому чи-
слі два ордени Леніна) і дев'ять медалей. М. Ворвулєв був депутатом Вер-
ховної Ради Білорусії та України кількох скликань. 

Кілька слів про записи співака. Спадщина Миколи Ворвулєва  не дуже 
велика. Та все ж те, що записано і збереглося, дає добре уявлення про 
голос видатного співака і майстерність виконання. У 1977 році Всесоюзна 
фірма грамплатівок «Мелодія» випустила його альбом з двох довгограю-
чих дисків-гігантів, на яких вміщено архівні записи 1950–60-х років – арії з 
опер, романси, народні пісні, пісні радянських композиторів (загалом 20 
творів). Альбом прекрасно оформлений, ілюстрований знімками артиста в 
ролях. Вступну статтю  написав Юрій Гуляєв. Написана вона змістовно, 
тепло, сердечно. 

Про Миколу Дмитровича Ворвулєва залишили чудові, хвилюючі спо-
гади – музикознавець Едуард Яворський та концертмейстер Натан Шуль- 
ман. Спогади опубліковано у 2003 році. 

Здавалося, життєва і творча доля  співака склалася якнайкраще. Він 
мав усе: прекрасну сім'ю, домашній затишок, всенародну шану, успіх, сла-
ву. Що ж іще потрібно для  повного щастя? Жити б та радіти життю! Але 
підступна хвороба безжалісно перекреслила все: мрії, сподівання, на-
тхнення, творчі плани… Скільки ролей лишилося не зіграних, скільки пі-
сень не доспівано! 29 серпня 1967 року Миколи Дмитровича Ворвулєва не 
стало. Було йому лише 50… 

Піввіку вже його немає. Але багато людей старшого покоління досі 
пам'ятають і добрим словом згадують артиста, кумира їхньої молодості. 
Такі особистості, як Микола Дмитрович Ворвулєв, народжуються не для 
минулого, і забуття їм не загрожує. Все те добре, славне, красиве, корис-
не, що робили вони для свого народу у житті, лунко відгукнеться у при-
йдешніх поколіннях. 

 



~ 27 ~ 
 

●●● 
6. Голинський М.Т. 

Українське радіо. Канал «Культура», 25.05.2015.  
Ведуча Ганна Боровицька 

Вперше я почув прізвище цього співака від Михайла Івановича Голо-
ващенка, відомого журналіста і мистецтвознавця. Голинського він назвав 
видатним серед таких славетних 
співаків, як Крушельницька, Мишу-
га, Менцинський, Руснак, Дідур. Го-
ловащенко був палким шануваль-
ником їхньої творчості і дуже хотів, 
щоб їх знали і шанували в Україні. 

Ідею підготувати музичні нари-
си, присвячені Менцинському і Го-
линському підказав нам киянин, 
один із слухачів радіо «Культура». 
На жаль, маємо всього чотири за-
писи голосу Голинського – це твори 
його концертного репертуару. І жо-
дного запису з опер, хоч співак 
уславився саме в цьому жанрі во-
кального мистецтва.                                                                                 

Постать Михайла Голинського у вітчизняному і світовому музично-
театральному мистецтві така видатна, яскрава, самобутня, що розкрити її 
велич у всій її багатогранності за час, обмежений однією передачею, не-
можливо. Для цього, знадобилося б кілька передач. Ми розповімо тільки 
про найважливіші віхи життєвого шляху уславленого артиста.   

Більш детально ознайомитися з його біографією можна за книжкою 
«Спогадів», написаних самим Голинським (вона видана у Києві у видавни-
цтві «Молодь» 1993 року досить великим тиражем – 10 тис. примірників). 

«Спогади» містять багатий фактичний матеріал, охоплюють період 
від ранніх дитячих років Голинського і майже до кінця життя. «Спогади» 
надзвичайно цікаві, написані прекрасною , соковитою українською мовою. 
Зізнаюся, я прочитав їх на одному подиху, отримавши велике задоволен-
ня. Дуже змістовна, чимала за обсягом вступна стаття. Написана вона       
з добрим знанням справи і любов'ю до великого артиста, відомим оперним 
співаком, народним артистом України, талановитим письменником-публі-
цистом незабутнім Сергієм Козаком. Йому, до речі, належить також ідея 
видання книжки у видавництві «Молодь». Тож велика йому подяка за це і 
світла пам'ять. Нагадаю, я говорив щойно про спогади самого Голинсько-
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го, а є ще спогади про нього. З ними можна ознайомитися у збірнику «Ук-
раїнські співаки у спогадах сучасників» (упорядник Іван Лисенко). Книжку 
видано у Києві у 2003 році. Який тираж – невідомо, але знаю, що у великих 
бібліотеках, таких, як Парламентська, ім. Вернадського, ця книжка є.  

Принагідно скажу: усі спогади, які лишили про Михайла Голинського 
його колеги і друзі, сповнені великої любові і шани до нього як відомого 
співака і прекрасної людини. «Золотий голос», «Феноменальний тенор», 
«Карпатський соловейко», «Співак, Богом вибраний», «Чарівник» – це ха-
рактеристики сучасників, які близько знали Голинського, були закохані       
у його мистецтво, у його спів, у його незрівнянний голос. І лише спогад 
якогось Дмитра Чутра викликає подив і сумні почуття. Читаєш – і думаєш: 
невже у автора не лишилося у пам'яті про співака абсолютно нічого пози-
тивного? Одні нарікання та дорікання… Той Чутро, мабуть, забув давню 
заповідь сущим: про покійників (а спогад написано майже одразу після 
смерті Голинського) або хороше, або нічого. Додам: був би я упорядником 
збірника, такий спогад у жодному разі не потрапив би на його сторінки. 
Адже, як писав відомий у XIX столітті німецький літературний  критик Бо-
денштедт: «Звершуючи суд над розумом, що виходить з ряду звичайних, 
слід брати мірилом не те, що в ньому є спільного з юрбою, яка стоїть ниж-
че його, а те, що відрізняє його від юрби і підносить над нею». 

А тепер біографія співака. Михайло Голинський народився 2 січня 
1890 року в селі Вербівцях Городенського повіту у колишній Західній Гали-
чині (нині це Івано-Франківська область). Там минули його дитинство та 
рання юність. Його батько Теодор (у побуті його називали Тодорко) та ма-
ти Параска мали невелике господарство, з чого й жили. Великих статків у 
них не було, але  й не бідували, бо були працьовитими селянами. Михай-
ло був єдиною дитиною в сім'ї.  

Як пізніше згадував Михайло Голинський, тато був свідомим селяни-
ном, був грамотний, до того ж добре знав німецьку мову, яка йому знадо-
билася як на військовій службі, так і в житті взагалі. У вільний від роботи 
час тато завжди читав книжки та газети. Передплачував газету «Діло». У 
Вербівцях заснував читальню «Просвіта» і піклувався, щоб її відвідувало 
якомога більше односельців. Але трапилося горе, батько застудився і по-
мер, бувши ще не старим чоловіком. Весь тягар піклування про сина ліг на 
плечі матері. Допомагала їй у вихованні малого Михася стара няня Юсти-
на, яка, як зізнався пізніше Михайло Теодорович, мала великий вплив на 
його ранню молодість і дуже любила його, веселого і кмітливого хлопчика. 

У спогадах Голинський пише, що няня Юстина стала йому ніби дру-
гою мамою. Хоч була вона неграмотна, але була дуже розумною жінкою, 
знала безліч оповідок, байок, казок, пісень. Її розповіді, спів, за словами 
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Голинського, будили в його дитячій душі велику фантазію і захват. Через 
усе життя проніс майбутній артист світлий образ няні і часто згадував її 
шанобливо, із синівською любов'ю. 

Голинський навчався у кількох гімназіях, але перша була у Коломиї. 
Про навчання в ній Голинський так пише у «Спогадах»: 

 

«Спів і гімнастика для мене стали найприємнішими і найкращими предметами. 
Якось господар класу  (тобто класний керівник) професор Прокіп Мостович, читаючи, хто 
з учнів має найкращі оцінки в науці, жартома сказав: «Голинський має найвищі – зі співу й 
гімнастики».  

 

Учні засміялися, але Михась не образився:.  
 

«Навпаки, я був від цього навіть до певної міри гордий… Спів і гімнастика мені да-
вали і ще дають певне моральне задоволення. Як співак я (попри багато перешкод і тру-
днощів) зазнав чимало світлих моментів у моєму житті. Був би я священником, адвокатом 
чи ще кимось іншим, але не оперним співаком, сумніваюся, чи пізнав би я стільки радощів 
у житті…» 

 

Ось ще уривок із «Спогадів»: 
 

Вже з хлопчачих років я з природи мав сильний і приємний голос. У народній школі 
в Вербівцях був першим солістом. Опісля в гімназіях Коломиї, Станіслава і Львова – всю-
ди був солістом. Через спів відчував повагу збоку моїх товаришів, прихильність збоку 
гімназійних учителів. Пам'ятаючи, що сміх – це здоров'я, я завжди був веселий, добрий     
і незлобивий. Найкраще почувався у товаристві людей гуманних,з добрим гумором, а не 
поміж уїдливих». 

 

Перші кроки співацької кар'єри  Голинський зробив саме бувши гімна-
зистом сьомого класу. Він виступив у «Театрі Монюшка» у невеличкій пар-
тії Гураля в опері «Галька», якою диригував Міллер. Це була перша опер-
на партія у його житті. Згодом, коли він став уже відомим професійним спі-
ваком, їх було у нього понад 20 – і не другорядних, а головних, які принес-
ли співакові славу в Україні, Росії, Грузії, на європейських сценах та в 
Сполучених Штатах, – скрізь, де йому довелося співати. 

Назву основні партії оперного репертуару Михайла Голинського: Анд-
рій у «Запорожці за Дунаєм Гулака-Артемовського; Степан в опері «Купа-
ло» Вахнянина; Герман у «Піковій дамі» Чайковського; Хозе в «Кармен» 
Бізе; Йонтек в «Гальці» Монюшка; Каніо в «Паяцах» Леонкавалло;  Кава-
радоссі в «Тосці» Пуччіні; Калаф в «Турандот» Пуччіні; Радамес в «Аїді» 
Верді; Дон Карлос в однойменній опері Верді; Гофман у «Казках Гофма-
на» Оффенбаха; Єлеазар в «Дочці Кардинала» Галеві.  

Повторюю, жодної арії  чи сцени з цих опер у запису Голинського ми, 
на жаль, не маємо. Як було б добре, якби хоч ще якісь записи збереглися 
в Сполучених Штатах чи в Канаді, чи в якомусь європейському місті, де 
співав Голинський, і якби ці записи потрапили до нас. Але це вже, як гово-
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рять, з області фантастики. Поки ж маємо задовольнятися тими чотирма 
записами з компакт-диску, що їх видано у Львові дванадцять років тому. 

Та повернемося ще у молоді роки співака. У своїх мемуарах Голинсь-
кий згадує один цікавий епізод, який, на мою думку, свідчить про нього, як 
про людину високої моральності, принциповості, що були його кредом, 
життєвою позицією ще замолоду.  

Перед шевченківським концертом, який мав відбутися у Львові і у 
якому мав співати Голинський, відбулася репетиція. На ній молодий гімна-
зист, проспівавши пісню на вірш Шевченка «Минули літа молодії», мав 
виконувати ще одну – «Ой Дніпре, мій Дніпре» Лисенка (вірш Шевченка з 
поеми «Гайдамаки»). І тут раптом трапилася неприємна сутичка з дирек-
тором гімназії Громницьким, який, як згадував Голинський, був великим 
формалістом, австрійським вірнопідданим, хоч при цьому був дуже доб-
рим патріотом-українцем.  

Коли він почув, як його вихованець співає: «Оживуть гетьмани в золо-
тім жупані, прокинется доля, козак заспіває: Ні жида, ні ляха! А в степах 
України – о Боже мій милий, блисне булава!» - директор, блідий, схвильо-
ваний, підбіг до нього і гарячково мовив: «Хлопе, хлопе, ти не смієш співа-
ти так – «ні жида, ні ляха», – співай «ні турка, ні пана», бо як довідається 
інспектор, то закриє гімназію, а тебе вижене геть!» І ось тут Михайло про-
явив, як кажуть, характер, заявивши самому пану директору, що не можна 
слів Шевченка змінювати. І хоч його принциповість не допомогла, бо дире-
ктор наказав співати тільки так, як щойно сказав, сам факт говорить сам за 
себе: Михайло не терпів брехні та фальші.  

З успіхом він виступив як соліст і у хорі «Баян», яким керував тоді ще 
зовсім молодий диригент Станіслав Людкевич, та в хорі «Бандурист»,        
з яким Голинський об'їздив усю Східну Галичину. І хоч який успіх мав спі-
вак-початківець, його спів був, звичайно, ще не досконалим, ще не було 
школи, бракувало майстерності – то була ще лише прелюдія на довгому 
шляху до висот вокального мистецтва. 

Крутий поворот у його долі відбувся після випадкового знайомства (на 
те, мабуть, була Божа воля) з видатним музикантом, співаком, вокальним 
педагогом професором Чеславом Зарембою. Їхня зустріч визначила весь 
подальший життєвий і творчий шлях Михайла Голинського. Заремба, від-
чувши, що має справу з рідкісним талантом, взявся безкоштовно давати 
юнакові уроки вокалу. Він же безпомилково розпізнав і справжній голос 
Голинського, визначивши у нього не бас-баритон, яким Михайло співав до 
цього, а драматичний тенор.  

Внаслідок умілого, кваліфікованого опрацювання голосу професором 
Зарембою він набув широкого діапазону в три октави та повного, благоро-
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дного звучання і разом з тим могутньої сили, а у верхньому регістрі – ме-
талевого блиску. 

Сучасниця Голинського – Марія Сабат-Свірська, яка вчилася разом    
з ним у класі Заремби у 1924 році, у спогадах про співака, датованих 1982 
роком, писала: 

 

«Заремба дуже дорожив його голосом, віддавав йому багато часу і за всяку ціну ви-
рішив вивести його в люди. Пізніше ми довідалися, що професор готує йому дебют на 
сцені Львівської опери. Голос у Голинського був прекрасний за тембром, металевий, чис-
тий, свіжий, лився мов гірський потік. Здавалося, що немає кінця його діапазону. Але сам 
Михайло Теодорович не дуже переймався тим, що володіє унікальним голосом і до нав-
чання у вокальному класі ставився трохи легковажно. Та професор Заремба не випускав 
його з рук, силою змушував вивчати репертуар, заохочував до всіляких технічних вправ, 
необхідних для вироблення еластичного звуку. 

Дебютував Голинський у Львівській опері в партії Каніо в «Паяцах» Леонкавалло. 
Підготовча робота була дуже напружена і нелегка. Дебют був вдалий. Краса і сила голосу 
покривали певні вади. Публіка, яка вщерть заповнила залу, нагородила його бурхливими 
оплесками при відкритті сцени…» 

 

Невдовзі після дебюту Голинський одержав ангажемент до Великого 
театру у Варшаві, пропрацювавши в ньому лише один сезон, а потім 
отримав запрошення з Радянської України – спочатку в Одеську оперу, 
потім у Харківську (тоді столичну) і Київську.  

Чотири роки, які він жив і працював в Україні, виступаючи як провід-
ний соліст в оперних театрах Одеси, Харкова і Києва, були, як він не раз 
зізнавався, найщасливішими у його житті, у його співацькій кар'єрі.  

Він мав велику радість і насолоду від спільних виступів у спектаклях з 
такими видатними співаками, як Марія Литвиненко-Вольгемут, Михайло 
Гришко, Юрій Кипоренко-Доманський, Марія Сокіл, Віктор Будневич, Кате-
рина Копйова, Олександра Ропська, Броніслава Златогорова.  

Був у дружніх стосунках з Павлом Тичиною, Анатолієм Петрицьким, 
Дмитром Яворницьким, Миколою Самокишем, Остапом Вишнею.  

До речі, тоді ж, у 1927 році, Остап Вишня надрукував у одній з харків-
ських газет оповідання-ессе про Голинського (під рубрикою «Мистецькі 
силуети»), проникнуте добрим, іскрометним, трохи по-вишнівському лука-
вим гумором, намалював яскравий портрет співака, який з 1926 до 1930 
року був окрасою української оперної сцени. У сезоні 1929–1930 років Го-
линський з великим успіхом співав на сцені Московського Великого театру. 
Його партнерами у спектаклі «Аїда» були уславлені співаки – Держинська, 
Максакова, Лубенцов, Савранський. Надзвичайно успішно пройшли його 
гастролі і в Ленінграді та Тбілісі. На жаль, виступити Голинському в другій 
опері, яка була в програмі, – в «Кармен», – не довелося. Справа в тому, 
що один з диригентів Великого театру, який мав диригувати у спектаклі 
«Кармен» з участю Голинського, нахабно образив Михайла Теодоровича, 
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принизивши його національну гідність. І Голинський, бувши людиною над-
звичайно чутливою до таких понять, як національна свідомість, патріо-
тизм, як людина, що завжди за будь-яких умов і обставин гордилася своїм 
українським походженням, не міг стерпіти хамства того диригента (У «Спо-
гадах» Михайло Теодорович, мабуть, з етичних міркувань не називає його 
прізвища). Співак вирішив не тільки припинити свої гастролі у Москві та 
Тбілісі, а й їхати геть з України. Як виявилося, назавжди. До 1938 року він 
співав на сцені Львівської опери, гастролював у Варшаві, Берліні, Кракові, 
Познані. З 1939 року проживав у США, але там виступав уже тільки як кон-
цертно-камерний співак. У 1967 році переїхав на постійне мешкання до 
Канади, де зрідка навіть виступав у концертах. Тоді ж на прохання рідних, 
друзів і своїх шанувальників почав писати спогади про своє минуле життя і 
багаторічну артистичну діяльність. Закінчив написання «Спогадів» на по-
чатку 1971 р. за два роки до смерті. 

1 грудня 1973 року, не доживши одного місяця до свого 84-річного дня 
народження, Михайло Теодорович  Голинський пішов у Вічність. Як писав 
його колега і близький друг Антін Рудницький, «його голос між українцями 
не мав собі рівних протягом цілого півстоліття». 

Віримо Рудницькому на слово, – не можемо не вірити, адже він був 
знаний і авторитетний музикознавець. Шкода тільки, що голос той золо-
тий, майже не закарбовано ні у грамзапису, ні на магнітних стрічках, ні в 
кіно. Лише його відлуння назавжди лишилося під склепіннями глядачевих 
зал, що були свідками тріумфів великого співака. 

●●● 
7. Донець М.І. 

Українське радіо, канал «Культура», 28.10.2013.  
Ведуча Ганна Боровицька 

Боровицька. Знову в нашій студії відомий київський колекціонер ста-
рих музичних записів Віталій Петрович Донцов. Віталію Петровичу, знаю, 
що ви причетні до виходу на фірмі «Мелодія» ряду грамплатівок із запи-
сами українських співаків. Серед них була і грамплатівка із записами Оле-
ксандри Ропської та Михайла Донця. Розкажіть про це, будь ласка. 

Донцов. У кінці 1980-х років (здається, це був 1988 рік) я поїхав у Мо-
скву з приводу випуску платівок українських співаків. Мені так хотілося, 
щоб вийшли пластинки наших видатних співаків – і Ропської, і Донця, і Ча-
стія, і Євгенії Озимковської, і Зінаїди Старченко, і щоб були переписані 
фондові записи Оксани Петрусенко, в тому числі варіанти.  

Це зробили на радіо, Алла Вишнева про це потурбувалася. І я повіз 
усі ці записи в Москву. Випуск пластинки Ропської і Донця стояв уже в 
плані. Вона невдовзі й вийшла. Оскільки Олександра Дмитрівна залишила 



~ 33 ~ 
 

мало своїх записів (лише дев'ять), то на довгограючу пластинку-гігант цих 
записів не вистачало.  

У Донця теж мало записів залишилося, десь з десяток, не більше. 
Тому було вирішено випустити одну спільну пластинку, так, щоб з одного 

боку були записи Ропської, а з дру-
гого – Донця.  

Мені у Всесоюзній студії грам-
запису запропонували написати 
анотацію про життя і творчість  
обох цих співаків. У мене була вже 
готова стаття про Олександру Дми-
трівну Ропську. Статті про Донця 
ще не було, то я зателефонував 
Миколі Кагарлицькому і попросив 
його написати про Михайла Івано-
вича, бо я знав, що він саме працює 
над книжкою про співака.  

Я вважав, що Микола зробить 
це краще за мене. Кагарлицький 
буквально за кілька днів дав мені 
гарну статтю про життя і творчість 
Донця. В наступну свою поїздку в 

Москву я відвіз анотації. Вже був готовий макет конверта, підібрані записи. 
Між іншим, усі записи, які увійшли у спільну пластинку Ропської і Донця, 
переписані з пластинок, що є у моїй домашній фонотеці. 

Записи Ропської на радіо були, хоч, як мені сказали, не всі – якихось 
не було, а от записів Донця зовсім не було. Тож я дуже горжуся тим, що я 
ніби врятував їх, що їм було дане друге життя. Тепер час від часу ці запи-
си звучать по радіо, і мені приємно, що вони переписані з моїх платівок. 

Боровицька. А скажіть, будь ласка, напевно, цим платівкам належить 
особливе місце у вашій колекції? Правда? І ви, напевно, багато разів слу-
хали ці записи. Яке ваше враження, які думки щодо співу Михайла Івано-
вича Донця? 

Донцов. Ці записи зроблені Донцем уже в 1930-ті роки (1935, 1937). 
Боровицька.  Це останні роки його життя… 
Донцов. Так, останні, коли вже голос, звичайно, не був такий яскра-

вий, який був у молоді роки1. Але все ж таки, кожний, хто слухає, має уяв-

                                                 
1 Существуют две записи М. Донца на пластинках «Граммофон», выполненные в 1908 г.  
  во время его работы в театре С. Зимина в Москве. Голос молодого певца на этих акус- 
  тических записях звучит великолепно. А.Ж..   
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лення про талант Михайла Івановича і може отримати певну естетичну 
насолоду від його виконання. Співає він прекрасно. Щоправда, трохи вже 
відчувається, що дихання йому ніби не вистачає. Про це мені якось в одній 
із розмов говорила Євгенія Петрівна Озимковська. Вона також помітила, 
що йому було вже трохи важко співати. А взагалі – голос ще звучав.  

Згадаємо Микишу – якби були Микишені хоч такі записи, як у Донця, а 
то навіть і таких немає. Дуже шкода, що Микишу не записали тоді, коли 
його голос ще звучав на повну силу. А записи Донця є тепер у багатьох 
колекціонерів, вони, по-моєму, є і в інтернеті. 

Боровицька. А з якими співаками-басами ви могли б порівняти голос 
Донця? 

Донцов. У пору найвищого розквіту його таланту Донця порівнювали 
з самим Шаляпіним. Тож і я можу сказати, що Донець – це наш Шаляпін. 
Хай навіть записи його не зовсім досконалі, я їх все одно слухаю з задо-
воленням. Як він співає українську народну пісню «Як посіяв мужик та й у 
полі ячмінь» – її слухаєш, слухаєш, і ще хочеться слухати,.. 

Боровицька. Ніби спостерігаєш закінчену акторську роботу… 
Донцов. Певно, так. 
Боровицька. Ми маємо змогу послухати зараз пісню «Як посіяв му-

жик та й у полі ячмінь» у виконанні Михайла Донця. 
 

(Звучить пісня) 
 

Боровицька. У скарбниці національного оперного мистецтва зберіга-
ється багато образів, створених незабутнім Михайлом Івановичем Дон-
цем. Це – Тарас Бульба та Іван Карась, Виборний Макогоненко та Кочу-
бей, цар Борис та Досифей, Мельник та Іван Сусанін. Вихований на реалі-
стичних засадах театру Миколи Соловцова у Києві, він був справжнім тво-
рчим побратимом корифеїв українського театру Марії Заньковецької та 
Панаса Саксаганського, талант яких усе життя шанував, а спільною твор-
чістю поєднаний з першим у Києві стаціонарним театром Миколи Садовсь-
кого.  

Від своїх духовних учителів і наставників Михайло Іванович перейняв 
палку любов до сцени, як до акторської трибуни, навчався у них високого 
мистецтва перевтілення в сценічний вокальний образ. Все це згодом ви-
явилося не лише в оперному, а й у камерному виконавстві. Михайло Іва-
нович був чудовим інтерпретатором пісень та романсів Степового, Стеце-
нка, Косенка, Лисенка, Мусоргського, Даргомижського…  

Був він і одним із перших оперних артистів, які винесли на академічну 
сцену історичні пісні та думи. Тож не випадково за яскравий повнозвучний 
бас та акторський хист Донця величали «українським Шаляпіним». 
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Артист народився 1883 року в Києві. Вокальну освіту здобув тут таки. 
У 1904–06 роках приватно в Олександри Сантагано-Горчакової та Михай-
ла Бочарова. Драматичного мистецтва навчався в уславленого актора, 
режисера, антрепренера Миколи Соловцова. Мінлива акторська доля 
змушувала Михайла Івановича багато разів змінювати місце роботи.  

Упродовж 1907–25 років він співав у Москві, Житомирі, Харкові, Свер-
дловську. Два періоди його творчої діяльності були пов'язані з Києвом, зі 
столичною оперою. Це – 1913–22 та 1927–41 роки. 

Серед непересічних образів, що їх створив на оперній сцені Донець, 
передусім згадаємо Виборного, Захара Беркута, Тараса Бульбу, Карася. В 
репертуарі Михайла Донця було чимало образів в операх російської та 
західно-європейської класики – Борис Годунов, Варлаам, Мельник, цар 
Додон, цар Салтан, Кочубей, Мефістофель.  

Та все ж, саме в українських операх найповніше розкрився його могу-
тній, масштабний, справді народний талант. Послухаємо пісню Тараса 
«Гей, літа орел» у виконанні Михайла Донця: 

 

(Звучить запис) 
 

Михайло Донець в усі періоди свого життя прагнув якнайактивніше 
пропагувати українську музику. Ще у 1908–12 роках брав активну участь у 
роботі Українського музично-драматичного товариства «Кобзар» у Москві, 
на зібраннях якого часто виконував твори Лисенка та українські народні 
пісні, сприяв організації театру «Музична драма» у Києві у 1919 році, а 
1936-го року брав участь у першій Декаді українського мистецтва у Москві. 

Окрема сторінка творчості видатного співака – це його спільне життя з 
легендарною особою у царині української вокальної педагогіки Марією 
Тессейр. Друг, чоловік і вдячний учень – ось квінтесенція стосунків цих 
митців. Вплив Марії Едуардівни на формування і розвиток таланту видат-
ного артиста неможливо переоцінити. 

 Завершилося життя Михайла Донця передчасно і трагічно. 1941 року 
його репресували і невдовзі розстріляли. Реабілітували артиста аж у 1989-
му. Іменем співака названо одну з київських вулиць.  

Не забути його могутній, яскравий голос нам допомагають перезапи-
си із старих грамплатівок, що їх ви почули у сьогоднішній передачі, а також 
відданість і ентузіазм колекціонера Віталія Донцова та письменника Мико-
ли Кагарлицького – шанувальників та знавців нашого вокального мистецт-
ва. Послухаємо на завершення програми «Голос із грамплатівки» ще два 
записи Михайла Донця – українську народну пісню «Ой не шуми, луже» та 
твір Лисенка на вірш Шевченка «Доля». 

 

(Звучать записи) 
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●●● 
8. Жадан І.Д. 

Українське радіо. Канал «Культура», 16, 23.02.2015.) 
Ведуча Ганна Боровицька 

Прізвище Івана Жадана я вперше зустрів на старій грамплатівці, ви-
пущеній у 1935 році на Апрелевському заводі. Якось (було це років сорок 
тому), перебираючи купу платівок, 
які продавали на речовому ринку у 
Новобіличах, звернув увагу на кра-
сиву етикетку. Читаю: «Маска», 
муз. С. Танеева, стих Я. Полонско-
го. Исполняет И.Д. Жадан, артист 
ГАБТ СССР, тенор». На звороті 
«Песня молодого цыгана» з опери 
С. Рахманінова «Алеко» у тому ж 
виконанні. 

Тоді це прізвище мені ні про 
що не говорило, та платівку я все-
таки взяв. Дома, прослухавши її… 
Але про враження скажу далі. Не-
забаром трапилися ще дві платівки 
з голосом Жадана – «гігант» з арі-
єю Ленського в опері Чайковського 
«Євгеній Онєгін», та «гранд» з його 
ж романсами «Мы сидели с тобой» 
на вірш  Д. Ратгауза та «Хотел бы в единое слово» на вірш Л. Мея. 

Романси Жадан виконував з фортепіанним супроводом Матвія Са-
харова, провідного концертмейстера Великого театру СРСР, який багато 
років був акомпаніатором великої співачки Надії Андріївни Обухової (до-
дам: Матвій Сахаров був рідним дядьком майбутнього академіка, Лауреа-
та Нобелівської премії Андрія Дмитровича Сахарова). Те, що Жадану ако-
мпанував сам Сахаров, свідчило, що він був не простим, звичайним  співа-
ком, а належав до когорти, скажемо так, культових, елітних, бо Матвій Са-
харов акомпанував тільки видатним вокалістам. 

У той час, коли я придбав платівки Жадана, про нього самого ніде не 
було жодної інформації – в музичних довідниках, в театральних енцикло-
педіях йому не було присвячено жодного рядка. Платівки його у повоєнні 
роки не випускалися, по радіо його голос не звучав. Мене зацікавило, чому 
це так. Адже в 1930-ті роки, коли Жадан був артистом  Великого театру, у 
ньому виступали такі уславлені його колеги-тенори, як Лемешев, Козлов-
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ський, Нелепп, Ханаєв, Озеров. Їх знала вся країна, – і не тільки в 1930-ті 
роки, а й у наступні десятиліття. Чому ж, думав я, Жадана ніде навіть не 
згадують?  Щось тут не так! Хотілося дізнатися про причину. Ясно було 
одне – цього співака замовчують, він забутий. 

Почав розпитувати у знайомих філофоністів. Хтось з них, здається, це 
був патріарх київських колекціонерів Сергій Миколайович Оголівець, музи-
чні вечори якого у нього вдома я часто відвідував, вніс ясність. Те, що я 
дізнався, прикро вразило. Але не відвернуло від співака, голос якого я вже 
встиг полюбити. Я продовжував пошук його платівок і до того ж виникло 
бажання дізнатися про нього самого, про його творчу і життєву долю. Забі-
гаючи трохи наперед, зазначу – це стало можливим лише нещодавно. Але 
про це трохи згодом. 

А зараз хочу повернутися до того, яким було враження від слухання 
першої, щойно придбаної платівки Жадана. Ставлячи її на програвач,       
я, власне, не сподівався почути щось особливе, разюче. Та коли голка 
адаптера заковзала по звивистих доріжках чорного пластмасового диску і 
кімнату залили чарівні звуки надзвичайної  краси, я був вражений. То був 
голос дивовижний: теплий, ніжний, прозорий, як ефір, м'який, як подих ве-
сняного вітерця, голос якогось світло-радісного забарвлення із заливисти-
ми горішніми нотами, що нагадують то солов'їні трелі, то дзвін срібних 
дзвіночків. Такого чарівного тембру я до цього ще не чув ні в кого. І тоді ж, 
пам'ятаю, подумав: цей голос ніскільки не поступається голосам тогочас-
них зірок, навіть таких славнозвісних тенорів, як Лемешев  і Козловський. 
Який діапазон, яка філіровка звуку, яке тонке інтонування кожної фрази, 
кожного слова! 

Все вражає: розмаїття вокальних барв, емоційна наповненість звуку, 
чудова дикція… Слухаєш – і здається: то не голос людський звучить, а 
лине голос ангела з небесної височіні. І таке враження, коли слухаєш тіль-
ки платівку! Яке ж було б воно, якби слухав живий звук? На жаль, мені по-
щастило придбати всього три платівки Жадана. Скільки він їх наспівав, 
бувши солістом Великого театру, не знаю і досі. Встановити це можна бу-
ло б по каталогах тих років, але де їх взяти? 

Нещодавно шанувальник вокального мистецтва минулих років Дмит-
ро Гришко, якого радіослухачі  вже знають, повідомив приємну новину:      
у Інтернеті він знайшов аж 26 записів Івана Жадана і, висловлюючись по-
сучасному, «скачав» їх та записав на компакт-диск. На диску – арії з опер, 
класичні романси (Чайковського, Рахманінова, Римського-Корсакова), на-
родні пісні. Тож тепер у мене з'явилась можливість слухати ці унікальні 
записи та насолоджуватися чарівним співом Івана Жадана.  
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Додам: до списку моїх кумирів-тенорів, таких, як Собінов, Козловсь-
кий, Лемешев, Сабінін, Середа, Коробейченко, Шведов, Солов'яненко,      
а також Михайло Михайлов, Володимир Нечаєв та Вадим Козін (останні 
три – це естрадні виконавці ліричних пісень у 1930-50-х роках) долучилося 
ще одне ім'я – Івана Жадана, українського Орфея минулого століття. Чому 
я кажу українського? Тому що Жадан походженням був українцем! Хоч 
співав переважно російською,  бо так склалися обставини його творчого 
життя. 

Що ж тепер відомо про цього феноменального  тенора? Яка була його 
життєва  і творча доля? Про це пише у своїх спогадах колишній режисер 
Великого театру Михайло Кваліашвілі. Вони надруковані у книжці  «Укра-
їнські співаки у спогадах сучасників» (упорядник І. Лисенко). Але і в спога-
дах Кваліашвілі, і у статті, яка їм передує, є, на жаль, помилки, суттєві не-
точності та факти, що не відповідають дійсності. Тому, готуючись до цієї 
передачі, я довірився  інформації з Інтернету,бо для мене важлива прав-
да, якою б гіркою вона не була. Перекажу стисло те, що можна прочитати 
в Інтернеті. 

Іван Данилович Жадан народився 22 серпня (9 вересня за новим сти-
лем) 1902 року в місті Луганську в сім'ї робітника. Коли Іванові  було 9 ро-
ків, батько відправив його  в село до родичів, недалеко від Луганська. У 
Купанівці Іван навчався ковальському ремеслу. Там проявилося музичне 
обдаровання хлопця. Він співав у церковному хорі, на весіллях і мав від 
цього деякий заробіток. 

У 1915 році Іван повернувся додому і поступив на роботу на завод, де 
працював його батько. Спочатку був розсильним, а потім набув кваліфіка-
цію слюсаря. У 1920 році молодий слюсар записується в хоровий гурток 
робітничого клубу імені Карла Маркса і бере участь в самодіяльних опер-
них постановках. Там познайомився зі своєю майбутньою  дружиною Оль-
гою. Восени 1923 року профспілкова організація заводу направила Жада-
на в Москву, де він вступив до Першого державного музичного технікуму 
при консерваторії. Навчався в класі знаменитої у минулому співачки Дей-
ші-Сіоницької, пізніше брав уроки вокалу у професора Єгорова. 

Часи були важкі, голодні, і початкуючому співакові доводилося тяжко 
працювати, щоб заробити на життя. Розвантажував баржі на річці Москва. 
Потім влаштувався в майстерні Академії Повітряного флоту молотобій-
цем. Згодом працював у цій же Академії інструктором ковальської справи. 
Один з його учнів був майбутній славетний авіаконструктор Олександр 
Сергійович Яковлєв. Цю сторінку свого життя Жадан завжди згадував з 
гордістю. 
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З 1926 року Жадан брав участь у музичних передачах на радіо.  На-
ступного року він вступив до оперної студії Костянтина Сергійовича Стані-
славського, але в ній працював усього кілька місяців.  Витримавши склад-
ний конкурс (сорок претендентів на одне місце), був прийнятий 1928 року у 
Великий театр. Спочатку виступав  у ролях другого плану (Заспівувач в 
«Євгенії Онєгіні», Гонець в «Аїді» та ін.), і незабаром з солістів  другого 
положення став виконавцем головних партій світової оперної класики (Ге-
рцог в «Ріголетто», Синодал в «Демоні», Фауст в однойменній опері, Дже-
ральд в «Лакме», Ленський в «Євгенії Онєгіні», Володимир у «Дубровсь-
кому», Левко у «Майській ночі», Берендей у «Снігуроньці» та ін.). Нарівні   
з Козловським і Лемешевим співак мав великий успіх у шанувальників 
оперного мистецтва. 

Іван Жадан брав участь в урядових та шефських концертах, виступав 
із сольними та багато гастролював. Його концертний реперутар включав, 
крім оперних арій, українські та російські народні пісні, романси вітчизняної 
та зарубіжної класики. У 1935 році за концерт для воїнів-прикордонників 
Далекого Сходу Жадана нагородили Почесною грамотою, яку вручив йому 
особисто славнозвісний маршал Василь Костянтинович Блюхер. У тому ж 
році разом з провідними солістами Великого театру (Барсовою, Максако-
вою, Норцовим, Олександром Пироговим) Жадан взяв участь в гастроль-
ній  поїздці  до Туреччини. Преса відзначала великий успіх виступів співа-
ка. Так газета «Ені Асир» писала: 

 

«Тенор Жадан був справжнім чудом сцени. Немає слів, щоб з усією яскравістю ві-
добразити чарівність цього артиста, який викликав захоплення усього залу». 

 

По закінченні гастролей у президента Туреччини Мустафи Ататюрка 
відбувся прийом радянських артистів. Президент подарував тоді співакові 
Жадану іменний золотий портсигар, який він зберігав потім як дорогу і па-
м'ятну реліквію. 

У 1937 році в пам'ятні пушкінські  дні відбулися гастролі Великого теа-
тру у столиці Латвії Ризі. У спектаклі «Євгеній Онєгін» партію Ленського 
співали почергово три уславлених тенори – Козловський, Лемешев і Жа-
дан. Зал влаштував їм нестихаючу овацію. Особливий успіх випав на до-
лю Жадана. Дирекція Ризької опери попросила співака продовжити гаст-
ролі. У Москву було відправлено спеціальний літак, який доставив у Ригу 
костюми для спектаклів «Фауст» і «Ріголетто». 

Від початку 1930-х років  Іван Жадан проводив активну концертну дія-
льність, побував з концертами у Грузії, Азербайджані, Україні, на Далеко-
му Сході. І скрізь його виступи проходили з незмінним успіхом. До співака 
прийшли слава і визнання. Його почали запрошувати навіть у Кремль на 
урядові концерти. Сам «вождь народів» благоволів до нього! У 1937 році 
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Жадан отримав звання заслуженого артиста Республіки і був нагородже-
ний високим орденом – «Знак пошани». 

Все у долі співака  складалося якнайкраще. І все ураз перекреслила 
війна! Старшого сина Володимира забрали на фронт. Іван Данилович з 
дружиною, її матір'ю та молодшим сином Олександром перебували саме 
на дачі під Москвою, коли туди увірвалися фашисти. Мешканці селища 
Маніхіно опинилися в полоні.  

Коли німці дізналися, що перед ними артисти (а в селищі було їх не-
мало), вони запропонували їм переїзд до Німеччини. Іван Данилович не 
був наївною людиною. Розумів, що за перебування  на окупованій терито-
рії на нього у подальшому чекає щонайменше табір, він погодився з про-
позицією чужинців. Його з родиною та ще тринадцять артистів було пере-
правлено до Німеччини. 

Почалися роки поневірянь. Спочатку Жадани потрапили до будинку 
престарілих. Родина перебивалася випадковими заробітками, Іван Дани-
лович час від часу виступав у концертах, записав навіть кілька платівок на 
фірмі «Полідор». По закінченні війни родина змушена була переховувати-
ся від насильницької репатріації згідно з Ялтинською угодою – жили у різ-
них місцях нарізно, змінювали прізвища. Невдовзі сім'я розпалася. 

У 1948 році Жадан переїхав у США, але там його кар'єра як співака не 
склалася: американські імпресаріо не хотіли ускладнювати стосунки з Ра-
дянським Союзом. Кілька сольних концертів дав співак для емігрантських 
общин, два концерти відбулися в Карнегі-холлі та в Таун-холлі. Американ-
ський журнал «Тайм» писав тоді: 

 

«Він співав з таким ліричним теплом і так виразно, що дуже нагадував великого Ка-
рузо, і цим заслужив оплески, «Браво!» і навіть сльози глядачів. Стоячи, двадцятихви-
линною овацією проводжав його зал». 

 

В еміграції 50-річному співакові знадобилися навички молодості – 
звичка братися за найрізноманітнішу роботу. Жадан працював садівником, 
був навіть сторожем у Флориді, де зустрівся з більш як удвічі молодшою за 
нього американкою, вчителькою за професією, на ім'я Доріс Клабаф. У 
червні 1951 року вони повінчалися у місті Тампе. Саме в тому місті протя-
гом 1953–55 років артист зробив велику кількість своїх записів. 

У 1955 році Іван та Доріс лоселилися на острові Сент-Джон в Карібсь-
кому морі. Жадан працював каменярем на одній з фірм Рокфелерів, купив 
землю, власними руками побудував там будинок. Останній концерт Івана 
Жадана відбувся на острові Сент-Джон 18 січня 1966 року. 

В кінці 1980-х років у Івана Даниловича з'явилася можливість спілку-
вання зі своїм старшим сином Володимиром, який зміг навідатися до бать-
ка  у США. В інтерв'ю для преси Володимир Іванович сказав: 
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«Залишити батьківщину мого батька змусили обставини, які ніхто не зможе поясни-
ти. Хіба він когось убивав, когось зраджував? Ні, мені немає в чому дорікнути своєму 
батькові. Я горжусь ним». 

 

Іван Данилович Жадан був уже в дуже похилому віці,коли здійснив дві 
подорожі – в Москву та Петербург: першу в 1992, другу в 1993 році. Відві-
дав Великий театр як глядач.  На жаль, в Україні він так і не побував, ма-
буть, не було можливості. 

Пригадую, у якійсь газеті ( в «Известиях», чи може в «Труде») я про-
читав невелику публікацію про те, що знаменитий у минулому тенор  Ве-
ликого театру Радянського Союзу Жадан уперше за півстоліття прибув зі 
США на свою колишню батьківщину, щоб на власні очі побачити зміни, які 
тут відбулися в останні роки. Автор замітки розповідав, як старенький ра-
дів, що дожив до цих часів, радів, що вже немає країни, у якій він ніби-то 
так страждав. Гість з Америки картав режим колишнього СРСР і вітав 
«горбачовську перебудову». І так далі, у тому ж дусі.  

Ми не знаємо, і вже не дізнаємося, чи й справді Іван Данилович ви-
словлював подібні думки, чи може автор публікації, м'яко кажучи, згустив 
фарби та приписав дідусеві те, чого він і не говорив. Папір, як кажуть, сте-
рпить все. 

Щодо страждання – так то була явна брехня, бо Іван Данилович, за 
свідченням його сучасників, зізнавався, що сам він при комуністичному 
режимі не постраждав: «Мені було добре, я був матеріально забезпечений 
усім», – говорив він. І додавав: «Але постраждав мій народ. А хіба   я не 
належу до народу?» 

Скажу відверто: коли я читав той газетний допис про прибуття Жада-
на в Росію, у мене одразу ж виник сумнів у об'єктивності автора. Поясню, 
чому. Мені здається, що 90-річний старик приїхав, точніше, прилетів зі 
Сполучених Штатів не задля того, щоб похизуватися, або, як тепер гово-
рять, «попіаритися» та продекларувати свої політичні погляди і разом з 
нами порадіти наслідкам пріснопам'ятної «перестройки». І не для того, 
щоб позловтішатися. Він, я переконаний, наважився на таку далеку і неле-
гку для його віку подорож, щоб перед відходом в інший світ ще хоч раз, 
востаннє, ступити на землю, по якій ходив молодим, здоровим, повним 
сил і надій. Він прибув,щоб попрощатися навіки з тим, що було йому ко-
лись милим і дорогим, що назавжди лишилося в його душі святим. І при-
вели його сюди, безперечно, не злоба та ненависть, а щирий поклик серця 
та незгасна пам'ять про кращі роки далекої і славної молодості. 

Іван Жадан пішов із життя  15 лютого 1995 року. Похований він на ос-
трові Сент-Джон. На закінчення кілька слів про музичний спадок Жадана. 
Це – записи, зроблені в СРСР, Німеччині та США з 1929 по 1955 рік. Вони 
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представлені на 28 компакт-дисках. У 1995 році в будинку на острові Сент-
Джон, де Жадан прожив чотири десятиліття, відкрили його музей, що на-
раховує понад 5 тисяч експонатів – колекцію відеофільмів, історичні доку-
менти, фотографії, друковані видання англійською та російською мовами. 
У музеї проводять лекції про творчість співака, семінари для студентів ко-
леджів та університетів. Дружина Івана Даниловича Доріс видала дві кни-
жки про свого чоловіка і щирого друга. Ось так шанують у Сполучених 
Штатах пам'ять митців, які мали талант від Бога, незалежно від того, якого 
походження був той талант.  

Як було б добре, якби і ми навчилися так шанувати пам'ять тих наших 
митців, які є гордістю і славою  України. Назву лише кілька імен – Донець, 
Петрусенко, Литвиненко-Вольгемут, Гришко… Перелік імен хай продов-
жать ті, хто слухає наші передачі. 

●●● 
9. Жила О.П. 

Українське радіо, канал «Культура». 23.12.2013. Ведуча Ганна Боровицька 
 

Боровицька. Сьогодні пригадаємо заслужену артистку України Олек-
сандру Петрівну Жилу. За життя її порівнювали з самою Оксаною Петру-
сенко. І не дивно, адже яскравість 
таланту, сила та міць її голосу вра-
жали. У нас в студії знову гість, ві-
домий київський колекціонер старих 
записів Віталій Петрович Донцов. 
Віталію Петровичу, коли ви запро-
понували серед інших персоналій 
згадати Олександру Жилу у нашій 
рубриці «Голос із грамплатівки», я 
одразу вирішила послухати її запи-
си (їх, на жаль, у нас небагато). 
Знаєте, я була просто вражена кра-
сивим голосом і свіжістю звучання. 
Навіть не скажеш, що цим записам 
50 чи 60 років. Голос звучить прос-
то вражаюче! 

Донцов. Її зірка спалахнула на 
оперному Олімпі України неочікува-
но, яскраво, і так само неочікувано, передчасно потухла. І лише ореол від 
її сліпучого світла не тьмяніє з роками. Про талановиту співачку «від Бо-
га», яка мала унікальний голос і велике сценічне обдаровання, про краси-
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ву чарівну актрису, яка лишила на сцені Київської опери незабутній слід, я 
хотів би розповісти радіослухачам. 

Олександра Жила народилася 4 травня 1924 року на Сумщині у бідній 
селянській сім'ї. Її батько був ковалем у селі Смілому, а мати – звичайною 
колгоспницею, все життя пропрацювала у колгоспі, тяжкою працею зароб-
ляла «шматок хліба». Крім Олесі (так її називали рідні та односельці) були 
ще два старші брати. Один загинув на фронті, інший повернувся з війни, 
але інвалідом. 

Олеся вчилася в семирічці і з ранніх років мріяла стати лікарем. Тому, 
закінчивши сім класів, вступила до медичної школи в місті Харкові, з тим, 
щоб потім вступити до медінституту. Вчилася Олеся старанно. Вдень від-
відувала заняття, а вечорами поспішала на репетиції хорового гуртка, спі-
вала у вокальному ансамблі бандуристів при Харківському тракторному 
заводі. Захоплення співом було в той час, певно, природною потребою її 
музикальної натури. Але стати співачкою вона тоді навіть і не думала. 
Хоч… хто знає, можливо ще тоді у душі юної початкуючої співачки, десь на 
підсвідомому рівні жевріла мрія про цю професію.  

У медшколі Олеся провчилася два роки, коли почалася війна. У перші 
ж дні фашистської навали вона з'явилася у військкомат з проханням на-
правити її медсестрою на фронт. Її направили у фронтовий госпіталь під 
Харковом. Дівчина хотіла зробити свій посильний внесок у боротьбу з ні-
мецькими загарбниками. Але під Харковом уже йшли важкі бої, німці нама-
галися захопити місто. Госпіталі були переповнені пораненими солдатами. 
Ось у такій обстановці і почалася кар'єра майбутньої співачки.  

Є чудова пісня тих років композитора Матвія Блантера, яка почина-
ється словами: 

 

Пушка полковая бьёт не умолкая, 
Над страной проносится военный ураган… 

 

 Це пісня про фронтових медсестер, таких, як Олеся. У ній співається 
про те, як наш солдат у розпалі бою, похиливши голову, впав, підкошений 
німецькою кулею. А життя йому врятувала медсестра. Вона, як говориться 
у пісні, вгамувала його болі, а її тепла, турботлива рука зцілила рани. 

 

Сколько жив я буду  
Вечно помнить буду, 
Ты на годы долгие запомнилась бойцу!  

 

Ці чудові пісенні рядки хвилюють і сьогодні. Скільки таких ось сестри-
чок, ризикуючи собою, рятували життя наших солдатів, адже медсестра не 
тільки допомагала пораненим переносити  фізичні страждання, а й підт-
римувала їх морально – ласкою, добрим словом. А такі медсестри, як 
Олеся Жила, втішали ще й піснею. У подальшому, вже після війни, Олек-
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сандра Петрівна не раз з гордістю згадувала, що і вона перебувала серед 
медичних сестер, які рятували бійців, захисників Вітчизни. 

Боровицька. Гадаю, час уже нам послухати чудовий голос Олексан-
дри Жили. Серед нечисленних, на жаль, її записів, які збереглися, пісня 
Надії з опери Верстовського «Аскольдова могила». 

 

(Звучить запис) 
 

Віталій Петрович далі веде свою розповідь про життєвий шлях за-
служеної артистки України Олександри Жили. 

Донцов. Закінчилася війна, ворога вигнали з рідної землі, почалися 
мирні дні. Олеся знову дома, разом з односельцями працює в колгоспі, 
відбудовує зруйноване війною господарство. Вона активна учасниця ху-
дожньої самодіяльності. У складі агіткультбригади кочує по селах, райцен-
трах Сумщини з концертами. Її чудовий голос звучить у сільських клубах, 
на польових станах, у будинках культури і чарує слухачів. І не раз, бувало, 
односельці говорили Олесеній матері: «У тебе, Федорівно, не дочка, а 
справжній соловей. Артисткою б бути їй». А Федорівна, жінка набожна, 
відповідала: «На все Божа воля». 

У післявоєнні роки широко практикувалися огляди художньої само-
діяльності міської і сільської молоді. Незважаючи на бідність, голод, роз-
руху, люди співали, адже пісня не тільки веселила – вона допомагала 
швидше залікувати рани, нанесені війною, вселяла віру в те, що завтра 
життя стане кращим, ніж сьогодні. 

У 1947 році на обласному огляді, в якому брала участь і Олеся Жила, 
члени журі були у захваті від її виступу. Вони одностайно присудили їй 
перше місце і рекомендували на республіканський огляд молодих талан-
тів: «Їдь у столицю і покажи там, як уміють співати на Сумщині». 

І ось стоїть вона на сцені оперного театру – висока, статна, красива. 
Помітно хвилюється. Ще б пак, адже їй треба буде зараз співати перед 
дуже авторитетним журі. За столом – маститі професори, професіональні, 
відомі всій країні майстри вокального  мистецтва – Литвиненко-Вольгемут, 
Гайдай, Паторжинський… Жила проспівала дві арії із «Запорожця за Ду-
наєм». В антракті до неї підійшла Марія Іванівна Литвиненко-Вольгемут, 
міцно поцілувала її і сказала: «Твоє місце – на оперній сцені. Чекаємо тебе 
в консерваторії». Олеся прислухалася до поради знаменитої співачки. Так 
проста сільська дівчина з феноменальними вокальними даними стала 
студенткою державної консерваторії імені Чайковського. 

Почався час напруженої праці, творчих пошуків під керівництвом дос-
відченого педагога Марфи Хомівни Снаги, яка розкривала  своїй талано-
витій учениці секрети вокальної майстерності, формувала її оперний і кон-
цертний репертуар. 
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Післявоєнні роки  були дуже важкі, голодні, але бажання вчитися, мо-
лодий запал допомагали долати труднощі буденного життя. Якось трапи-
лося так, що на консерваторському концерті була присутня відома пись-
менниця Ванда Василевська. Послухавши Олександру Жилу, вона була 
буквально зачарована її голосом і запросила до себе додому. Невдовзі 
вони потоваришували, незважаючи на різницю у літах. Як мати, Василев-
ська надавала бідній студентці підтримку і допомогу – і матеріальну, і мо-
ральну. Так завдяки турботам Ванди Львівни початкуюча співачка змогла 
вистояти і продовжити навчання. 

Уже на другому курсі Олександра Жила співала в оперній студії при 
консерваторії партію Наталки в «Наталці Полтавці», а до державного ек-
замену підготувала партію Одарки у «Запорожці за Дунаєм». До речі, у цій 
же ролі відбувся її дебют на сцені Київського оперного театру у парі з зна-
менитим Паторжинським-Карасем. 

Пам’ятним для молодої співачки став 1953 рік. Серед кращих їй до-
ручили виступити на IV Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Буха-
ресті, де Олександра захищала честь країни, знайомила молодь різних 
держав з вокальним мистецтвом України. 

Швидко пролетіли студентські роки. Олександра Жила закінчила кон-
серваторію і отримала запрошення на роботу в Київський оперний театр 
імені Шевченка. Її репертуар значно розширився новими партіями. Вона 
вже співала Гелену в «Богдані Хмельницькому» Данькевича (була однією 
з перших виконавиць цієї партії), Гориславу в «Руслані і Людмилі» Глінки, 
Катерину в однойменній опері Аркаса, Аїду в однойменній опері Верді, Ді-
дону в «Енеїді» Лисенка, Надію в «Аскольдовій могилі» Верстовського, 
Амелію в «Балі-маскараді» Верді, Любку у «Зорі над Двіною» Мейтуса. А її 
коронними, як і раніше, залишалися партії Наталки і Одарки, які вона зав-
жди співала з незмінним успіхом.  

Більше двадцяти партій було проспівано артисткою на сцені столич-
ної опери. Проспівано блискуче! Кожний образ, створений нею, надовго 
лишався в пам'яті. Розповідали, що коли в 1957 році Олександра Жила 
проспівала партію Аїди на сцені Великого театру Радянського Союзу, пуб-
ліка влаштувала їй справжню овацію. Голосом і сценічною майстерністю 
української співачки захоплювалися оперні метри тих років – Козловський, 
Обухова, Лемешев, Максакова, Рейзен. Вони ще ж пам'ятали тріумфальні 
виступи у Москві в 1936 році славетної Оксани Петрусенко і вважали Оле-
ксандру Жилу її гідною спадкоємицею. 

За видатні заслуги перед українським вокально-виконавським мисте-
цтвом Олександрі Петрівні Жилі у 1957 році присвоїли почесне звання за-
служеної артистки республіки, а за успішну участь у третій Декаді україн-
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ського мистецтва в Москві у 1960 році  вона отримала високу державну 
нагороду – орден «Знак пошани». 

Окрилена успіхом, Олександра Петрівна, удосконалюючи свою вока-
льну і сценічну майстерність, ще з більшою наполегливістю продовжувала 
роботу над освоєнням нових партій, у тому числі таких складних, як Тоска 
в однойменній опері Пуччіні та Ліза у «Піковій дамі» Чайковського. 

Багато сил і енергії віддавала співачка концертній діяльності. Особ-
ливо частою гостею була вона у трудівників села, за що її колеги, по-
дружньому жартуючи, навіть називали «колгоспною співачкою». Її концер-
тний репертуар був різноманітний: оперні арії, романси українських компо-
зиторів-класиків (Чайковський, Рахманінов, Римский-Корсаков, Даргомиж-
ський, Кюї, Булахов, Лисенко, Надененко, Косенко), народні пісні, пісні ра-
дянських композиторів. 

Як вона співала знамениту пісню  Дмитра Покрасса «Україно моя, 
Україно» – потрясаюче! Після пам'ятного першого виконання цієї пісні Ок-
саною Петрусенко в 1939 році мало хто з професійних співаків наважував-
ся включати її в свій репертуар. Вважалося, що краще проспівати цю піс-
ню, ніж Петрусенко, неможливо. А Жила співала її в концертах, і як співала 
– мабуть не гірше за Петрусенко.  

До речі, ті, хто чув Петрусенко на сцені, а через два десятиліття слу-
хав і спів  Олександри Жили, були одностайні в тому, що голос Жили дуже 
нагадує голос її знаменитої попередниці – та ж міць, сила, нездоланна ла-
вина звуку,  І навіть тембри схожі. Олександру стали називати «друга Пет-
русенко». Коли співачці говорили про це, вона відповідала: «Мені, звичай-
но, приємно чути, що я «друга Петрусенко», та все ж я хотіла б лишатися 
Жилою». Визначальними рисами Олександри Петрівни були простота і 
скромність. Вона багато гастролювала по Україні, і де б не виступала – 
всюди знаходила збоку вдячних слухачів гарячий  прийом і була дуже ра-
да, що у неї так багато прихильників.  

Популярність співачки росла, але трапилася біда: підступна хвороба 
спіткала її у самому розквіті обдаровання і слави. Маятник життя хитнувся 
вліво, вправо, і завмер навіки. Зупинився тоді, коли хотілося жити, співати, 
дарувати людям радість. 

Артистки не стало 6 квітня 1978 року. Сьогодні співачку Жилу знає 
небагато людей. Тепло згадують її колишні колеги, партнери – Гнатюк, 
Любимова, Христич, Чулюк-Заграй, Венедиктов… У музичних фондах 
Українського радіо  є кілька її магнітофонних записів, зроблених у 1950-х 
на початку 60-х років. І кожна з них тепер унікальна. 

Боровицька. Дякую Віталію Петровичу за цікаву розповідь. 
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●●● 
10. Захарченко Н.Й. 

Українське радіо. Канал «Культура», 6.05.2014. Ведуча Ганна Боровицька 
 

«Талановита співачка з добрим серцем» 
Наталія Йосипівна Захарченко належала до когорти видатних україн-

ських співаків, творча діяльність яких припала на 30-50 роки минулого 
століття. Її шлях у мистецтво поз-
начений високим злетом таланту і 
незмінним успіхом у слухачів. 

Народилася майбутня оперна 
артистка 3 липня 1907 року на Во-
лині   у родині залізничника. У місті 
Ковелі минули її юні роки. Ще в ди-
тячому віці у Наталії виявили гар-
ний голос і абсолютний музичний 
слух. Коли вона співала у дитячому 
хорі, її голосок вирізнявся серед 
інших і переливався срібними дзві-
ночками. 

Після закінчення гімназії перед 
Наталею постало питання, який 
шлях вибрати у житті. Про її краси-
вий голос вона чула багато комплі-
ментів, та й сама, очевидно, відчу-
вала в собі оту божу іскру.  

Та все ж найбільше у той час її вабила гра на фортепіано. Буваючи 
вдома у приятельки своїх батьків, піаністки, Наталя любила спостерігати, 
як легко, плавно,  вправно бігали її пальці по клавішах інструмента, трохи 
заздрила їй, уявляючи себе на її місці. У 1925 році в одну з своїх поїздок 
до Києва батько Наталі (він працював залізничником на лінії Ковель–Київ) 
взяв дочку з собою. Наталя вирішила пошукати свого щастя в музичній 
школі, яка була відкрита в 1924 році. Її доля була прихильна до неї – На-
таля поступила на фортепіанне відділення. А невдовзі на неї чекала ще 
одна вдача. Випадок допоміг їй потрапити на відкритий урок знаменитого 
вокального педагога Олени Муравйової. Олена Олександрівна, прослуха-
вши голос Захарченко, одразу й безпомилково дійшла висновку: перед 
нею талант. 

Саме завдяки зустрічі з Муравйовою Наталя стала ще й студенткою 
вокального факультету Музично-драматичного інституту ім. Лисенка. За 
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п'ять років навчання  в класі Муравйової Наталя Захарченко отримала до-
бру вокальну школу, яку тоді так і називали – «школа Муравйової». 

До речі, всі, хто пройшов школу Муравйової, – а саме Козловський, 
Гайдай, Бишевська, Златогорова, Пекарський, Полякова, Разумова, Заха-
рченко, Лариса Руденко, стали згодом видатними майстрами оперної сце-
ни, відомими і в Україні, і за її межами. А такі учні Муравйової, як Євтушен-
ко, Михайлова, Воликівська, ті ж Гайдай, Руденко, Захарченко, Разумова 
стали ще й знаними вокальними педагогами, які, перейнявши естафету від 
своєї наставниці, понесли її далі, втілюючи у своїй педагогічній практиці 
настанови і заповіти їхньої славнозвісної вчительки. 

У 1929 році студентку третього курсу муздрамінституту Н.Захарченко 
після успішної проби взяли на роботу стажисткою в Київську держоперу, і 
в 1931 році, після закінчення консерваторії, вона стала солісткою оперного 
театру. 

Н.Й. Захарченко брала участь у першій Декаді українського мистецтва 
у Москві 1936 року. Її виступи в спектаклях (в партіях Наталки та Оксани   
в операх «Наталка Полтавка» Лисенка та «Запорожець за Дунаєм» Гула-
ка-Артемовського) дістали високу оцінку музичної критики. Так, одна з 
центральних газет писала тоді: «Співають українці добре. Особливо чудо-
во співала артистка Захарченко, яка володіє виключно свіжим і красивим 
голосом». Далі рецензент пише, що і Наталія Захарченко, і Юрій Кипорен-
ко-Доманський, виконавець партії Андрія, «відзначаються тією особливою 
задушевною манерою співу, що завжди полонить слухачів і рішуче необ-
хідна в такій пісенній опері, як «Запорожець за Дунаєм». 

1940 року за видатні заслуги перед українським музично-театральним 
мистецтвом Н.Й.Захарченко було присвоєно  почесне звання заслуженої 
артистки Республіки. І хай співачці Захарченко, ім'я якої було добре відо-
мим широкій музичній спільноті, яка мала популярність і численних прихи-
льників, попри її талант, чарівний голос – лірико-драматичне сопрано ши-
рокого діапазону, попри безперечні сценічні здобутки (про це йтиметься 
далі) не судилося – за великим рахунком – стати оперною зіркою першої 
величини (пробитися на саму вершину оперного Олімпу могли лише оди-
ниці), хай слава її не була такою гучною, як, скажемо, у Литвиненко-
Вольгемут, Гайдай чи Петрусенко, – співачка Захарченко завдяки невтом-
ній праці, натхненній творчості і, звичайно, вокальному таланту зайняла 
чільне місце серед співаків того часу і лишила по собі пам'ять як видатний 
майстер української оперної сцени, як артистка, що створила цілу галерею 
яскравих, незабутніх образів в операх вітчизняної та зарубіжної класики. 
Понад три десятиліття її чудовий спів чарував слухачів, її талановита гра 
захоплювала шанувальників театрального мистецтва. 
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Нагадаємо образи, створені на сцені  Наталею Захарченко: вже зга-
дані Наталка і Оксана, далі Марильця в «Тарасі Бульбі» Лисенка, Марія, 
Татьяна, Ліза в операх «Мазепа», «Євгеній Онєгін» та «Пікова дама» Чай-
ковського, Фраскіта та Мікаела в «Кармен» Бізе, Оксана в «Ночі перед Різ-
двом» і Марфа в «Царевій нареченій» Римського-Корсакова, Дездемона в 
«Отелло» Верді, Маженка в «Проданій нареченій» Сметани, Баттерфляй в 
«Чіо-Чіо-сан» Пуччіні – загалом понад 30 провідних партій. 

На жаль, голос її, майстерна гра – все лишилося, як дотепно вислови-
вся хтось із музикантів, під театральним склепінням. Ні звукозапис, ні кіно-
стрічки не зафіксували для нащадків, за винятком кількох патефонних 
пластинок, виконавського мистецтва прекрасної співачки. Н.Й. Захарченко 
передчасно залишила сцену.  Їй було лише 45. У цьому віці багато опер-
них співаків ще продовжують виступати – навіть після досягнення 50, а то 
й 60-річного рубежу. Скажімо, М.І. Литвиненко-Вольгемут пішла з театру, 
коли їй було вже за 60. 

Часто оперні артисти, попрощавшись з оперною сценою, провадили 
концертну діяльність у філармоніях, співали на радіо, записувались на 
грамплатівках, робили магнітофонні записи для музичних фондів і т.д. 
Н.Й.Захарченко, залишивши оперну сцену, вже більше ніколи не виступа-
ла навіть в концертах. Хоч була ще в хорошій вокальній формі, як говори-
ла концертмейстер Н.І. Скоробагатько, була «в голосі», який не втратив ні 
сили, ні свіжості вокальних барв. 

З 1951 року Н.Й. Захарченко повністю присвятила подальше своє 
життя педагогічній діяльності у Київській консерваторії, викладала вокал,   
з 1973 року була професором, і майже до кінця  життя обіймала цю поса-
ду. Серед її численних учнів – народна артистка СРСР М. Стефюк, народ-
на артистка України Є. Колесник, заслужена артистка Білорусії Н. Губська, 
заслужений артист Росії В. Лебідь та ін. 

Що ж змусило співачку, яка ще могла своїм мистецтвом нести людям 
радість, відмовитись від співу, який був сенсом її життя? Цього ми вже ні-
коли не дізнаємося. Можливо й образа на театр, у якому вона пропрацю-
вала майже чверть віку. До речі, подейкували, що Н.Й. Захарченко,як і де-
хто з її колег (Ропська, Станіславова, Гришко та ін.), не по добрій волі піш-
ли з театру. Артистів фактично звільняли з тієї причини, що треба було, як 
вважало тодішнє керівництво театру, «омолоджувати склад солістів». Ось 
так. А те, що солісти ще далеко не вичерпали свій творчий потенціал, – 
це, виявляється, було не так важливо. 

 

З Наталією Йосипівною у мене була єдина зустріч, коли я працював 
над книгою про співачку Ропську (по телефону ми спілкувалися часто). 
Наталія Йосипівна на прохання сестри О.Д. Ропської Зінаїди Дмитрівни 
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написала спогади. Але по пошті не стала їх пересилати, а попросила за-
йти до неї додому і забрати. Тож одного дня я пішов на Пушкінську вули-
цю, де мешкала Захарченко. Вона вже чекала мого приходу. Зустріла ме-
не привітно, запросила в квартиру. У просторій, затишній вітальні  в очі 
одразу ж кинувся великий, у шикарній рамі фотопортрет: чоловік середніх 
років, з приємним обличчям, ледь помітною усмішкою…  

Я здогадався, хто це, бо портрет був трохи схожий на фото, що було 
на одній з моїх пластинок із його записами (такі грампластинки з фотоети-
кетками випускалися в 1940–50 роки). Наталія Йосипівна, перехопивши 
мій погляд, мовила: «Андрій Олексійович Іванов». І сказала вона це так, 
ніби відрекомендувала його живого.  

Наталія Йосипівна майже одразу почала розпитувати, яка у мене 
професія, де працюю, і дізнавшись,що моя робота не пов'язана з музикою, 
поцікавилась, чому я збираюсь видати книгу на мистецьку тему і чому са-
ме про Ропську і т.д. Запитань було чимало, і нарешті, мабуть, задоволь-
нившись моїми відповідями, утамувавши свою цікавість, вона взяла зі сто-
лу кілька аркушів, написаних від руки, і дала їх мені. 

– Я намагалася бути об'єктивною… Багато чого вже стерлося з пам'я-
ті. Скільки років минуло… Тут тільки те, що справді незабутнє… 

Я перечитав листки. Наталія Йосипівна написала про свою колишню 
колегу щиро, зворушливо, гарною образною мовою. Я сказав про це їй і 
подякував за цікаве і змістовне ессе. Вона в свою чергу подякувала мені, 
що взявся за таку непросту справу, як створення книги спогадів про спі-
вачку, яка, за її словами, гідна того, щоб про неї знали і пам'ятали. А потім 
додала: «Як би я хотіла, щоб була така книга і про Андрія Олексійовича…»  

Розмова наша тривала близько години. Наталія Йосипівна згадувала 
деякі епізоди свого життя у мистецтві, про співаків,з якими їй доводилося 
виступати на сцені.  Відповіла на кілька моїх запитань. Я розпитував про 
співаків, які мене особливо цікавили. І пам'ятаю, про кого б я не питав, На-
талія Йосипівна, розповідаючи про співака чи співачку, закінчувала неод-
мінно Андрієм Івановим. «А вот Андрей Алексеевич считал…», «Андрей 
Алексеевич мне рассказывал…», або «Для Андрея Алексеевича было ва-
жно…» і т.д.  

І я зрозумів, вона просто обожнювала цю людину. Відчувалося, що 
любов не погасла з роками, образ коханої людини живе в її серці щомиті, 
пам'ять про нього для неї священна навіть на схилі літ… У неї збереглися 
платівки А. Іванова, в тому числі й їхні дуети (три романси і народна пісня). 
Збереглося також кілька її сольних пластинок. Записи, які сьогодні зву-
чать, переписані саме з її платівок і реставровані Дмитром Гришком, ону-
ком славетного співака Михайла Степановича Гришка.  
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Після смерті співачки платівки потрапили до Миколи Кагарлицького, а 
згодом до мене. 

Наталії Йосипівни не стало в березні 1992 року. Померла вона на 85-
му році життя. Її світлий образ живе в пам'яті учнів і тих, хто знав її особи-
сто, кому пощастило спілкуватися з цією талановитою співачкою, людиною 
з добрим серцем. 

●●● 
11. Киричок П.Т. 

Українське радіо, канал «Культура», 29.09.2014 
Ведуча Ганна Боровицька. Розповідає В.П. Донцов 

 

Петро Киричок… Шанувальники пісенного мистецтва старшого поко-
ління, можливо, ще пам'ятають це ім'я – в 1949–50 роках воно зустрічало-

ся на етикетках патефонних плас-
тинок із записами популярних тоді 
пісень: «Сормовська лірична», 
«Колокольчики дзвенять», «Під 
місяцем золотим», «Прощайте ви, 
гори скелясті» та багато інших. Ча-
сто звучав його голос і по радіо. 

Минуло багато років з тих пір і 
з швидкоплинним часом відійшли у 
минуле пісні, які так талановито  
виконував Петро Киричок, забуло-
ся, на жаль, і його ім'я. Петро Ки-
ричок був оперним співаком, та 
найгучнішої слави заслужив він 
саме на концертній естраді, вико-
нуючи пісні Дунаєвського, Бланте-
ра, Фрадкіна, Мокроусова, Носова, 
Жарковського, Фоміна, братів Пок-
расс, Мураделі. 

Я вперше почув голос Киричка з патефонної пластинки на початку 
1950-х років. Це була пісня Блантера–Ісаковського «До побачення, міста і 
хати». Мені одразу ж сподобалася і ця пісня, і як її виконував Киричок – 
вона звучала у нього мужньо, пристрасно, як бойовий заклик до боротьби 
з ворогом. Пісня так полюбилася мені, що я запропонував нашій вчитель-
ці, класному керівнику Антоніні Федорівні, яка вела в школі хоровий гурток, 
розучити її. Я був заспівувачем, а останні два рядки підхоплював хор. Ми 
співали цю пісню навіть на сцені радгоспного клубу і мали успіх, людям 
подобалося наше виконання. 
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Пластинка з піснею «До побачення, міста і хати» у виконанні Киричка, 
яку я придбав у 1952 році, є у мене і досі. Я бережу її як дорогу пам'ять, як 
реліквію, що нагадує про далекі роки дитинства. Є у моїй фонотеці й інші 
пластинки Петра Тихоновича Киричка з чудовими ліричними піснями, які я 
час від часу з задоволенням слухаю і тепер. 

Петро Тихонович Киричок (відомий також як Киричек) народився 3 
грудня 1902 року в старовинному місті Верхньодніпровську на Катеринос-
лавщині, у простій українській робочій сім'ї. У ній музика і пісні були в по-
шані. Гарно співали батьки, особливо мати, та дві сестри Петра. Вони бу-
ли голосистими, мали добрий музичний слух. Дома нерідко влаштовували 
імпровізовані концерти, особливо на свята чи з нагоди якоїсь родинної 
події. У тих концертах часом брали участь і друзі Петра та його сестер. Та 
домашня пісенна атмосфера, мабуть, і заронила в душу хлопця зерна лю-
бові до співу, до пісенного мистецтва. 

У 1925 році молодий Петро Киричок подався до Катеринослава у по-
шуках кращої долі – хотів там знайти роботу. І влаштувався на заводі. Не-
вдовзі поступив у музичну школу. У 1929 році він закінчив її, і йому як ак-
тивному учаснику художньої самодіяльності та «випускнику з голосом» 
дирекція дала направлення для вступу до Московської консерваторії. Ста-
вши студентом (Киричок поступив на вокальний факультет), він потрапив у 
клас до професора Дорліак Ксенії Миколаївни, у минулому знаменитої спі-
вачки. До речі, її учнями в різні роки були такі відомі згодом вокалісти, як 
Ніна Дорліак (дочка Ксенії Миколаївні і дружина великого піаніста Святос-
лава Ріхтера), Соломон Хромченко, Олена Кругликова, Ірма Яунзем, Іван 
Шмельов. 

Бувши ще студентом III-го курсу, Петро Киричок взяв участь у Всесо-
юзному конкурсі музикантів-виконавців і отримав почесну третю премію. 
Це було у 1932 році. А в 1934-му, закінчивши консерваторію, і пропрацю-
вавши рік у філармонії, Петро Тихонович отримав запрошення до Велико-
го театру і перейшов туди на роботу.  

На його сцені Киричок співав провідні, або як їх тоді називали, партії 
першого положення, в класичних операх Чайковського, Римського-
Корсакова, Бородіна, Верді, Моцарта та інших композиторів. Але не нехту-
вав і другорядними ролями, бо вважав, що немає основних і неосновних, 
хороших і поганих партій і ролей – є , казав він, хороші співаки, і є не дуже 
хороші. Партнерами соліста Великого театру  Киричка були видатні майс-
три оперної сцени – Барсова, Максакова, Рейзен, Козловський, Лемешев, 
Михайлов.  

У кінці 1930-х років Петро Киричок почав активно виступати і на кон-
цертній естраді. В його репертуарі були арії з опер та романси композито-
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рів-класиків – Глінки, Чайковського, Даргомижського, Рубінштейна, Бізе, 
Моцарта, Шуберта, Шумана. Петро Тихонович був серед тих співаків, які 
першими почали включати у свої концертні програми поряд з класикою  
сучасну їм ліричну пісню, старовинний напівзабутий романс, народні пісні. 

В роки Великої Вітчизняної війни співак дав близько 1500 концертів, 
побувавши на всіх фронтах. Пісні в той суворий час стали його бойовою 
зброєю. З часом концертна діяльність стала  пріоритетною у творчості Ки-
ричка. У повоєнні роки він залишив оперну сцену, перейшов на роботу у 
філармонію. Багато гастролював по країні, давав шефські концерти на 
підприємствах, в навчальних закладах, військових частинах, для трудівни-
ків села.  

Виїжджав Петро Тихонович на гастролі і за кордон. Його виступи у 
Польщі, Болгарії,  Чехословаччині, НДР, Румунії, Угорщині збирали чис-
ленних прихильників і шанувальників пісні. За високе виконавське мистец-
тво уряд Югославії нагородив артиста орденом «Братерство та єдність». 

У голосі співака надзвичайно органічно поєднувалися мужність і ніжна 
лірика, і це давало йому можливість з однаковою емоціональною силою 
виконувати різні за змістом та настроєм пісні. Тож не дивно, що його пі-
сень люди чекали, де б він не виступав – на Уралі і в Кузбасі, на Далекому 
Сході і на Алтаї, і на його рідній Україні. 

Заслуги Петра Тихоновича Киричка у вокально-виконавському мис-
тецтві були поціновані присвоєнням йому почесного звання заслуженого 
артиста РРФСР. За нинішніми мірками це ніби й не високе звання. А в ті 
часи, на які припала творчість і Киричка, і інших популярних співаків того 
покоління, і це, хай скромне звання, вважалося високим. Тоді званнями не 
розкидалися так, як тепер, їх давали тільки справді талановитим, високоо-
бдарованим артистам, які виходили на сцену не з убогими, беззмістовни-
ми, примітивними підробками, а з вокальними творами високої проби, ви-
сокої художньої вартості. 

Голос Петра Тихоновича Киричка увічнено в численних записах на 
грампластинках та магнітофонних стрічках. З 1936 по 1962 рік ним записа-
но понад 120 вокальних творів. Петро Киричок був прекрасним ансамбліс-
том. Часто співав він у дуеті з Максимом Михайловим, Георгієм Виногра-
довим, Іваном Шмельовим, Соломоном Хромченком, Вірою Львовою, Пет-
ром Білинником. Шкода тільки, що не всі записи тих дуетів збереглися до-
тепер. 

…Минають роки, мине ще багато років, але голос чудового співака 
Петра Тихоновича Киричка, нашого співвітчизника, закарбований у запису, 
буде, як і колись, дарувати радість тим, хто прийде у цей світ. 
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●●● 
12. Коган С.Я. 

Українське радіо, канал «Культура» 14 та 21.09.2015.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Семен Якович Коган – співак з плеяди оперних артистів, творчість 
яких позначена яскравою самобутністю. Це митець, чий талант мав свої 
неповторні, індивідуальні ознаки. 

Моє знайомство з Семеном 
Яковичем Коганом відбулося на 
початку 1970-х років. Познайоми-
лися ми випадково. Семен Якович 
працював тоді в Українському бу-
динку грамплатівок, що на проспек-
ті Дружби народів. Спричинила на-
шу зустріч така обставина. В той 
час на пісенну естраду, в тому чис-
лі й українську, все частіше почали 
проникати низькопробні, малоху-
дожні пісеньки як вітчизняного, так і 
зарубіжного походження.  

Я їх не сприймав, і тому ще бі-
льше почав цікавитися мелодіями 
вітчизняних композиторів-піснярів, 
таких, як Дунаєвський, Блантер, 
Соловйов-Сєдой, Фрадкін, Мокроу-
сов, Богословський, Мілютін, Кол-
мановський у виконанні таких чудо-

вих співаків, як Г. Виноградов,  І. Шмельов,  З. Рождественська, Г. Абра-
мов, Л. Костриця, О. Нестерова,  Р. Сикора,  В. Красовицька та багато ін-
ших. 

У тогочасних каталогах грамплатівок фірми «Мелодія» значилося чи-
мало дисків цих співаків. Проте у продажу їх було обмаль, а платівок дея-
ких виконавців у продажу взагалі не було. Я вважав – так не повинно бути, 
це несправедливо, і про це написав у листі до газети «Комсомольська 
правда».  

Принагідно скажу, що перед написанням листа я неодноразово звер-
тався з цього приводу до товарознавців Українського будинку грампласти-
нок, які займалися питаннями замовлення та реалізації грамплатівок, що 
їх виготовляли заводи Москви, Ленінграда, Риги і Ташкента. Але моїх до-
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водів ніхто не сприймав. Відповідь була категоричною: «Пропоновані Вами 
платівки не користуються попитом». Це і змусило мене взятися за перо. 

«Комсомолка» неочікувано для мене надрукувала листа під заголов-
ком: «Забуті голоси». На ту публікацію оперативно відреагували союзне 
Міністерство культури, фірма «Мелодія» і Всесоюзна студія грамзапису. 
Невдовзі тиражі дисків співаків, які згадувалися в моєму листі, були термі-
ново виготовлені Апрелевським заводом і відправлені у торговельну ме-
режу Києва.  

Про це мені повідомили письмово щойно названі інстанції, а «Комсо-
мольська правда» ще й надрукувала замітку «Замовлення виконано», щоб 
і читачі  знали про вжиті заходи.  

Ось як ставилися тоді до листів читачів! Через кілька днів іду, як ка-
жуть, «на радощах» в Український будинок грамплатівок, щоб дізнатися, 
чи вже надійшли у продаж платівки, що мене цікавили. Заходжу в примі-
щення, де працювали товарознавці і бухгалтерія. Колектив геть увесь жі-
ночий. І лише один єдиний чоловік сидів в самому кінці великої кімнати. 
Одна з працівниць порадила мені звернутися саме до нього. 

Коли я підійшов до столу, чоловік підвівся  і зробив мені зустріч. Це 
була вже немолода людина невисокого зросту, кремезної статури,  з вог-
ником в очах. 

–  Слухаю. Ви з якого приводу? – запитав. 
 Пояснюю причину візиту: так і так, мовляв, хотів би знати, чи надійш-

ли у продаж платівки таких-то співаків. 
– Так, щойно надійшли, – сказав чоловік, – але у продажу їх ще не-

має. Днями будемо розподіляти по магазинах. Це, знаєте, така морока. 
Якийсь там меломан написав у газету скаргу, що ми не замовляємо платі-
вок, які його цікавлять – Виноградов, Бунчиков з Нечаєвим – учорашній 
день! Тож платівки будуть залежуватися, доведеться їх переоцінювати,     
а це ж, знаєте, збитки… Тут я не витримав: 

– Вибачте,– кажу, – але на кожний товар є покупець. Хтось любить 
Адамо і Рафаеля і ту ж Катерину Валенте, чи Магомаєва з Кобзоном, а 
хтось Виноградова, Бунчикова, Нечаєва, і у них також є багато шануваль-
ників, навіть тепер. Ось один з них, – і показую на себе.– І таких немало! 
До речі, той «якийсь меломан», якого ви щойно згадали, автор газетної 
публікації, стоїть зараз перед вами. 

Чоловік недовірливо глянув на мене і, мабуть, подумав, що я його ро-
зігрую. Тоді я показав листи з Міністерства культури і Всесоюзної студії 
грамзапису та газетні вирізки. Показав ще й своє службове посвідчення. 
Переконавшись, що я автор газетної статті, чоловік мовив: 
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– Чому ж ви попередньо не прийшли до нас? Можна ж було, гадаю, 
обійтися без газети. А так ославили нас на весь Союз, – дорікав він мені, –
а тепер ще й ламай голову, як розіслати по культторгах такі великі тиражі 
платівок, які вони не замовляли.   

– Приходив до вас, і не раз, – виправдовуюсь я. – Але Дора Мусіївна 
завжди «відшивала» мене, стверджуючи, що на такі платівки немає попи-
ту. 

– Ну, добре, – сказав чоловік, як мені здалося, примирливим тоном. – 
Якось воно вже буде. Будемо сподіватися, платівки поступово розійдуться. 

Потім раптом запитав: 
– Так ви, значить, колекціонер грампластинок. І давно захоплюєтесь? 

Скільки ж їх у вас? 
Я відповів, що захоплююся ними з дитинства, маю кількасот дисків 

вокальної музики. Є чимало платівок, випущених ще в дореволюційні часи 
з голосами видатних оперних і концертних виконавців. І почав перелічува-
ти співаків. Розповів про деякі мої унікальні платівки,що їх навіть викорис-
товує «Мелодія» при випуску довгограючих ретро-дисків.  

Чоловік зацікавлено слухав мою розповідь, а потім каже: 
– Чудове у вас захоплення і робите ви добру справу. Ви – фанат 

справжньої музики, справжніх співаків. А потім: 
– Я також залюблений у справжню музику і в талановитий спів з ди-

тинства, тому і присвятив себе вокальному мистецтву. Театру віддав кра-
щі роки життя.  

– Так ви артист? – питаю. 
– Колишній. Тепер на пенсії. Але, як бачите, ще працюю тут на посаді 

музичного редактора. Робота мені подобається, не хочеться сидіти дома, 
хочеться бути між людей. 

І додав: 
– Я був солістом Київського оперного театру понад 15 років. 
– Як же ваше прізвище?  
– Коган Семен Якович. Може чули? 
– Ні, не чув, – зізнався я щиро. 
– Нічого дивного. Платівіок моїх не було і по радіо мене ніколи не пе-

редавали. Але оперні меломани може ще пам'ятають мене.  
Додому я повертався  у доброму настрої від несподіваного знайомст-

ва з приємною людиною, який у минулому був провідним солістом столич-
ного оперного театру.  
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Пізніше, відвідуючи салон Будинку грамплатівок, я ще кілька разів спі-
лкувався з Семеном Яковичем і завше здавалося, ніби ми давні знайомі.1 
Він був напрочуд товариською людиною. До речі,  я симпатизував йому ще 
й тому, що, як з'ясувалося, Семен Якович був моїм земляком, родом з 
Полтавщини. Минув якийсь час і сталося так, що   я довго не був у Будин-
ку грамплатівок. А коли одного разу завітав, повідомили, що Семен Якович 
вже не працює. Більше ми не бачилися. 

Сплили роки. Якось (було це років 10, а може й 15 тому) чую – по ра-
діо співає якийсь тенор. «Який чудовий голос! Хто це може бути?» Тільки-
но подумав це – передача закінчилася і диктор оголосив: «Ви слухали піс-
ні та арії з опер у виконанні заслуженого артиста України Семена Когана». 
Я був вражений, адже чув його голос уперше. І дуже шкодував, що не слу-
хав передачу спочатку. Відтоді весь час сподівався, що пощастить ще ко-
ли-небудь почути по радіо спів Семена Яковича Когана. На жаль, більше 
не пощастило. 

У 1982 році в одному із столичних видавництв вийшла книжка-ессе ві-
домого оперного співака і публіциста Сергія Козака «Шляхи побратимст-
ва». Є в ній чудовий нарис під заголовком «Ой, Дніпро, Дніпро». Автор ро-
зповідає, як щороку на свято Перемоги у столичному Будинку офіцерів 
зустрічаються колишні воїни, учасники фронтового Ансамблю пісні і танцю 
Київського військового округу, керівником якого у роки війни  був диригент, 
композитор і педагог, заслужений артист України і заслужений артист Росії 
Єгошуа Павлович Шейнін. 

Творчий і бойовий шлях Ансамблю у 1941 році проліг від берегів Дніп-
ра до Берліна і Ельби. У строю ветеранів-фронтовиків – підтягнутий і уро-
чисто-строгий Юрій Тимошенко, Юхим Березін, Микола Фокін, Микола 
Чайкін, Семен Коган, Павло Кармалюк, Остап Дарчук, Олександр Сегал, 
Микола Різоль, а з ними – Марк Фрадкін і Євген Долматовський, автори 
знаменитої пісні «Ой, Дніпро, Дніпро». 

 «Про внесок цих посивілих, овіяних славою мистецьких подвигів дія-
чів культури у духовну скарбницю нашого народу,– пише Козак, – говорять 
їхні імена, їхні бойові нагороди». 

Зізнаюся, ці зворушливі рядки я завжди перечитую з трепетом у душі, 
адже мої батьки, як і Семен Якович, були фронтовиками, захищали батькі-
вщину від ворога. На одній з фотографій, які є у мене, Семен Якович, си-
вочолий ветеран війни, ветеран-митець, при бойових нагородах і з вели-

                                                 
1 Я тоже часто навещал Дом грампластинки и был знаком з Семёном Яковлевичем. Од-
нажды по его проьбе я разыскал дореволюционную открытку с портретом его первого 
вокального педагога – оперного артиста  А.М. Брагина, а также старинную грампластинку  
с записью романса «Ямщик, не гони лошадей» в исполнении этого певца. А.Ж.  
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ким букетом весняних квитів. Знімок зроблений на тридцятиріччя Великої 
перемоги. Цей знімок у моєму домашньому фотоальбомі серед фотогра-
фій рідних, друзів, близьких людей. Він завжди нагадує мені про незабутні 
миті у товаристві чудової людини і митця Семена Яковича Когана. 

Коротко про життєвий і творчий шлях героя сьогоднішньої передачі. 
Семен Якович Коган народився 9 травня 1915 року у місті Гадячі на Пол-
тавщині у родині рахівника Якова Абрамовича Когана. Сім'я була велика. 
Крім Семена було ще четверо старших дітей – дві доньки і двоє синів. До 
1929 році хлопець жив з батьками у Гадячі, там закінчив семирічку.  

У 1930 році п'ятнадцятирічний Семен їде на Донбас у місто Костянти-
нівку. Вивчаючи біографію Семена Яковича, я спочатку не міг збагнути, що 
ж змусило його в такому ранньому віці залишити батьківський дім і пода-
тися у далекий край. Запитав про це по телефону у сина Когана – Анато-
лія. На його думку, батько хотів цим довести своє пролетарське похо-
дження. Я ж схильний до думки, що причиною могла бути матеріальна 
скрута, нестатки, і щоб не бути тягарем для сім'ї, Семен вирішив піти на 
свій хліб. Сам же Семен Якович у автобіографії, написаній на початку 
1950-х років, зазначив – «на заклик комсомолу».  

Не маю сумніву: Семен Якович написав правду, бо його покоління 
щиро вірила в ідеали, що тоді пропагувалися. Але і моя версія, і версія 
Анатолія Когана уявляються мені правдоподібними. А найвірогідніше, ма-
буть, те, що їдучи на Донбас, юнак мав просту мету – здобути робітничу 
професію і тим заробляти собі на прожиття.  

У місті Костянтинівці Семен поступив у фабрично-заводське училище 
хіміків, навчався і одночасно працював на хімкомбінаті. Був кранівником, 
потім майстром шостого розряду. Відвідував палац культури, був членом 
гуртка художньої самодіяльності, брав  участь у концертах, був заспівува-
чем хору і виконував сольні номери. Займався також музичною освітою, 
вивчав музичну грамоту, брав уроки вокалу. 

У 1933 році Коган приїхав у Київ і влаштувався солістом-вокалістом 
Українського Радіокомітету, але ненадовго. Наступного року він їде в Ле-
нінград і там знову працює кранівником на Невському хімкомбінаті. Але 
північний клімат, нелегкі умови праці і малярія змусили двадцятирічного 
Семена повернутися знову на Україну. У 1935 році він влаштувався на Ки-
ївський радіозавод збирачем радіодеталей. Через рік бере участь у конку-
рсі гуртків художньої самодіяльності на міському фестивалі і як переможця 
його приймають у Зразкову капелу бандуристів солістом-вокалістом. 

У 1939 році Капела бандуристів направляє Когана на навчання в сто-
личну консерваторію. Навчався він у класі відомого співака і вокального 
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педагога Олександра Брагіна. Навчання поєднував з роботою в оперній 
студії консерваторії як соліст-вокаліст, куди його прийняли по конкурсу. 

У 1939 році Семена Когана призвали до лав Червоної Армії в Ансам-
бль пісні і танцю Київського військового округу, у якому він був співаком-
солістом. Саме у той час при Київській консерваторії було організовано 
воєнізований факультет, що дало можливість, поряд зі службою в Ансам-
блі, продовжувати навчання в консерваторії.  

У 1941 році, закінчивши  четвертий курс консерваторії, Коган у складі 
Ансамблю пісні і танцю виїхав на фронт і, як він пише в автобіографії, 
пройшов усю Вітчизняну війну як соліст-вокаліст цього ансамблю, що об-
слуговував Південно-Західний, Сталінградський, Центральний і Перший 
Білоруський фронти. 

За бойові заслуги перед Батьківщиною старший сержант Коган був на-
городжений орденом Червоної зірки, медалями «За оборону Сталінграда», 
«За перемогу над Німеччиною». У 1945 році після демобілізації  Семен 
Якович Коган повернувся в Київ, був відновлений на 5-му курсі консерва-
торії і закінчив її в класі відомого співака і педагога Микиші.  

У 1946 році Семен Якович отримав направлення на роботу в Київсь-
кий театр опери і балету, у якому він працював протягом 15 років провід-
ним солістом, виконуючи партії в операх вітчизняних і зарубіжних компози-
торів. 

Семен Коган брав у 1951 році участь у другій всесоюзній Декаді укра-
їнського мистецтва в Москві. В опері Данькевича «Богдан Хмельницький» 
він виконував партію Лизогуба. Ця роль була відзначена присвоєнням спі-
вакові звання заслуженого артиста республіки.  

Варто пригадати, яку оцінку давало керівництво Київського театру 
опери і балету виконавцю партії Лизогуба. В характеристиці на Когана, 
підписаній директором театру С. Шевченком, головним режисером народ-
ним артистом М. Стефановичем і головним диригентом народним артис-
том В. Пірадовим, читаємо: 

 

«С.Я. Коган зумів усю виразність свого голосу, все своє акторське уміння спрямува-
ти на внутрішнє психологічне розкриття образу польського шпигуна, єзуїтського агента, 
що проводить у життя злочинні задуми ордена, для усунення керівника і вождя повстало-
го українського народу. Артист Коган, використовуючи різноманітні інтонації, взяті з живої 
мови, дуже переконливо передає зміни душевного стану Лизогуба: владолюбні мрії, зло-
чинні задуми зрадника.  

Особливо переконливий і правдивий Лизогуб-Коган у 3-му акті,    в сцені з Геленою. 
В ній тов. Коган зумів повністю розкрити мерзенну суть єзуїта, шпигуна і зрадника Батькі-
вщини. Тов. Коган знайшов цікавий і гострий сценічний малюнок ролі небезпечного зама-
скованого ворога, що втерся в довіру до Богдана Хмельницького, психологічно тонко 
виправдавши трактовку важкого і складного образу Лизогуба». 
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Ще оцінка в характеристиці, підписаній директором театру П. Пащи-
ним: 

 

«Тов. Коган С.Я. володіє хорошим голосом повного діапазону. Протягом своєї сцені-
чної оперної діяльності артист Коган підготував і проспівав цілу низку відповідальних 
тенорових партій, серед яких Ликов у «Царевій нареченій», Князь в «Демоні», Лизогуб у 
«Богдані Хмельницькому», Гвідон у «Казці про царя Салтана», Йонтек у «Гальці», Альф-
ред в «Травіаті», Пінкертон в опері «Мадам Баттерфляй», Кассіо в «Отелло», Фауст в 
однойменній опері та ін.  

Артист Коган С.Я. виконує відповідальні партії на хорошому художньому рівні, нині 
він готує партію Германа у «Піковій дамі» Чайковського». 

 

На жаль, колег Семена Яковича, колег по сцені, лишилося зовсім ма-
ло. Тому свідчення, спогади мають для нас особливе значення. Нещодав-
но я зателефонував відомому оперному співакові О.О. Чулюку-Заграю і 
запитав його, чи пам'ятає він Семена Яковича Когана. 

– Сеню? – перепитав Олександр Олександрович. – Та як же його не 
пам'ятати, – емоційно вигукнув він. – Це ж був такий ентузіаст вокалу! Як 
переймався він технікою звукоутворення, як майстерно втілював її на сце-
ні, вражаючи слухачів свіжістю і чистотою звучання свого красивого голо-
су. Цей співак відзначався самобутністю акторського обдаровання, справ-
жньою сценічною майстерністю, вдумливим, психологічно тонким тлума-
ченням створюваних образів.  

Найбільше мені запам'ятався його Бомелій у «Царевій нареченій». У 
Когана це був яскравий образ, життєво правдивий, і завжди викликав у 
публіки захват. Голос лився вільно, широко, чаруючи щирістю почуттів. 
Семен був товариською, доброзичливою людиною, тепло ставився до мо-
лодих артистів, таких, як я.  

Він був одним  з перших, з ким я познайомився  у театрі, коли мене 
прийняли на роботу стажистом у 1958 році.  

Шкода, що довго працювати разом з ним мені не довелося. 

             
На завершення хочу сказати таке. Готуючись до цієї передачі, вивча-

ючи біографію Семена Яковича, я нещодавно знайомився з архівними до-
кументами, що знаходяться в Центральному архіві-музеї літератури і мис-
тецтва на Софіївській площі.  

Тримаючи у руках папери, яких колись торкалися руки Семена Якови-
ча, пильно вдивлявся в списані красивим почерком листочки, гортав по-
жовклі від часу папірці, а пам'ять переносила мене на кілька десятиліть 
назад у Будинок грампластинок на бульварі Дружби народів.  

І зринав в уяві образ прекрасної людини, вчувався голос Семена Яко-
вича, і слова, мовлені ним журно , але гордо і гідно: «Театру я віддав кра-
щі роки свого життя»… 
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●●● 
13. Козерацький В.Ф. 

Українське радіо, канал «Культура» 25 та 28.09.2015.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

На початку 1950-х років у Київському оперному театрі виникла гостра 
потреба у драматичному тенорі. Постановки деяких опер, зокрема «Кар-
мен», «Аїда», «Пікова дама», «Бал-маскарад» тощо, опинилися під загро-

зою. Багаторічним і надійним вико-
навцем партій драматичного тено-
ра був Юрій Кипоренко-Доман-
ський, але його співацька кар'єра на 
той час вже завершилась. І вияви-
лося, що заміни йому фактично не 
було. 

Керівництво оперного театру 
почало поспішно шукати вихід із 
цього скрутного становища. Не 
увінчалась успіхом також спроба 
«переманити» драматичного тено-
ра з інших оперних театрів. І тоді у 
керівництва театру (директором був 
С. Шевченко) виникла ідея запро-
сити з театру музкомедії артиста 
Василя Козерацького, володаря 
сильного, явно оперного драматич-
ного тенора. Так у столичному опе-

рному театрі з'явився новий співак, який, поборовши значні труднощі тво-
рчого характеру, незабаром посів провідне місце серед солістів і протягом 
восьми років був фактично єдиним виконавцем найвідповідальніших пар-
тій драматичного тенора. 

Козерацький прийшов  у Київську оперу, коли йому було вже 46 років, 
коли, як пише у спогадах диригент Тольба, багато тенорів, уже схиляються 
до завершення кар'єри. А Козерацький у цьому віці тільки-но розпочав свій 
шлях оперного співака. Його талант, згадує Тольба, розкрився буквально 
на очах. Випадок справді унікальний, тим більше для драматичного тено-
ра. Ось цитата із спогадів Веніаміна Тольби: 

 

«Маючи хороші зовнішні дані, Козерацький, однак, менше всього був «душкою-
тенором», що навіть при посередньому голосі  має шалений успіх… У Козерацького все 
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було в нормі, все добре для сцени – і голос (хай навіть за тембром не дуже красивий),      
і постава. Але нічого надзвичайного.  Він не міг експлуатувати свої природні дані, як це 
часто буває в оперному театрі (адже сам по собі красивий голос полонить аудиторію, як 
тільки його почують). Він сам створив себе, вміло розвиваючи здібності, голос, удоскона-
люючи свою артистичну майстерність. Цим він був зобов'язаний насамперед самому 
собі». 

 

Пригадую, коли я був студентом і інколи відвідував оперний театр,      
у Київ в 1958 році на гастролі прибула із Сполучених Штатів співачка, ме-
ццо-сопрано – Бланш Тібом. Афіші повідомляли, що виступить вона у двох 
спектаклях: в «Аїді» Верді у партії Амнеріс та в «Кармен» Бізе у заголовній 
партії. У місцевій пресі Бланш Тібом називали видатною оперною співач-
кою. 

Спочатку мала йти «Аїда», а за нею «Кармен». На обидві вистави був 
аншлаг. Мені вдалося придбати квитка тільки на «Аїду». І ось я на спекта-
клі. Відкрили завісу і почалося дійство з геніальною музикою Верді. Аїду 
співала Лілія Лобанова, Радамеса Василь Козерацький, партію Амонасро 
співав Михайло Гришко. Яке враження залишилося від співу та гри цих 
артистів? Найбільше мені тоді сподобалися Михайло Гришко та Лілія Ло-
банова, Лобанову я слухав у спектаклі вперше. Її голос колосальної сили, 
яскравий темперамент, щирість у передачі почуттів ефіопської полонянки 
до начальника двірцевої охорони Радамеса – все це вражало надзвичай-
но.  

Щодо виконавиці партії Амнеріс  скажу відверто: її спів не справив на 
мене особливого враження. Голос не дуже сильний, мало виразний і як-
ийсь глухуватий, він часом мовби десь пропадав. А може, те мені так зда-
лося, бо я був на третьому ярусі і звук туди не так долинав, як, скажемо, у 
партер чи бельєтаж. Але зовні Тібом була справді чарівна – велична, ста-
вна, царственна. Вся її постать, вбрання блищали, мерехтіли калейдоско-
пом барвистих вогників, і ось саме ця зовнішня чарівність єгипетської ца-
рівни-красуні значною мірою компенсувала  моє особисте враження від її 
вокалу. Глядачі час від часу все ж нагороджували співачку оплесками. 

Голос Козерацького-Радамеса з перших же звуків вразив мене силою, 
блискучими металевими верхніми нотами, які звучали могутньо, вільно, 
пристрасно, так що, здавалося, найвища нота не була у співака остан-
ньою. Хоч зізнаюся, від тембру його голосу я не був у захваті – він здався 
мені дещо пронизливо-різкуватим. Можливо, це від того, що я в той  час не 
дуже розумівся на драматичних тенорах, таких, як у Козерацького – мені 
більше імпонували ліричні тенори, такі, як у Лемешева чи Козловського. 
Але гучні оплески, які часто лунали на адресу Козерацького-Радамеса, 
після ефектної, легко і вільно взятої горішньої ноти на ферматі, свідчили, 
що його спів глядачам подобається. 
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Ось таким було моє перше і, на жаль, останнє знайомство з виконав-
ським мистецтвом співака Козерацького. Його платівок у моїй фонотеці, на 
жаль, немає, бо їх майже не випускали. Ті два чи три диски, які вийшли у 
1953 році, то майже нічого. Але тішить думка, що у фондах Українського 
радіо є чимало записів Василя Феодосійовича. То ж є надія, що рано чи 
пізно вони будуть переписані на сучасні звуконосії і стануть доступними 
широкому загалу. 

З Василем Феодосійовичем  Козерацьким я, на жаль, не був знайомий 
особисто. Але все ж один раз мені довелося з ним бачитися. На жаль, у 
сумній обстановці, на церемонії прощання з колишньою актрисою Київсь-
кої оперети, багаторічною колегою Василя Феодосійовича, його партнер-
кою по театру Ольгою Йосипівною Юровською, з якою я кілька років підт-
римував дружні стосунки. Другого березня 1977 року ми провели її в 
останню путь і, повернувшись з цвинтаря, пом'янули цю талановиту актри-
су і хорошу людину. 

Хочу зупинитися на основних періодах біографії Василя Козерацького. 
Народився він 31 грудня 1905 року (тобто 13 січня 1906 року за новим 
стилем) у селі Грузькá Голованівського повіту Одеської області (тепер Кі-
ровоградська область) у багатодітній  селянській родині. Більшість братів  
і сестер Василя померли у голодні 1920-30 роки (у родині було 12 дітей, 
вижили лише четверо). Старший брат Костянтин, педагог за професією, 
який до війни працював директором сільської школи в Новоукраїнському 
районі, загинув на фронті під час війни з Німеччиною. 

Дві сестри Василя Феодосійовича – Лідія та Олена – були прості робі-
тниці, одна була швачкою на швейній фабриці, а друга працювала на залі-
зниці у місті Нальчику. Василь Феодосійович любив своїх сестер і все жит-
тя підтримував з ними родинні стосунки. 

До 1924 року Василь Козерацький жив з батьками, працював на гос-
подарських роботах у рідному селі, навчався  у місцевій школі. А в 1924 
році за відрядженням комсомольського осередку поїхав у Одесу на нав-
чання, де закінчив спочатку музичну профшколу (у 1928 році), а в 1931 
році музично-драматичний інститут (клас Селявіна). У тому ж році він пос-
тупив на роботу в пересувний державний музичний театр, який обслугову-
вав міста України – Херсон, Миколаїв, Суми, Кременчук та ін.. 

Наступного року Козерацького прийняли в Харківський пересувний те-
атр оперети, де молодий артист працював до 1934 року. Далі був Дніпро-
петровський театр музкомедії, у якому Козерацький виступав до 1937 ро-
ду, а з 1937 до лютого 1951 року він був артистом Київського театру муз-
комедії. В роки війни театр тимчасово перебував у містах Алма-Аті та 
Чимкенті. 
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Як було вже сказано на початку нашої передачі, з 15 лютого 1951 року 
і до виходу на пенсію у 1957 році Василь Козерацький був провідним солі-
стом Київського театру опери і балету імені Шевченка. У 1948 році він 
одержав звання заслуженого, а в 1957 році народного артиста Республіки. 
З середини 1960-х років і до самої смерті у 1982 році викладав вокал у Ки-
ївській консерваторії, виховував нову зміну співацької молоді. З найбільш 
відомих його учнів назвемо народних артистів України Василя Атаманюка 
та Володимира Турця.  

На жаль, свідків, які знали Василя Феодосійовича як опереткового ар-
тиста, нам розшукати не вдалося, Але можна стверджувати, що і в тому 
жанрі він був не менш самобутнім і цікавим, як в опері, про що свідчить і 
звання заслуженого артиста, а тоді серед артистів оперети це почесне 
звання було рідкістю. На оперетковій сцені артист Козерацький створив 
цілу низку образів в оперетах вітчизняних і зарубіжних авторів. Назвемо 
деякі. Це: Сандор в «Циганському коханні» та Юліан в «Голубій мазурці» 
Легара, Містер Ікс і Тассіло в «Принцесі цирку» та в опереті «Маріца» Ка-
льмана, Пікалло в «Периколі» Оффенбаха, Андрій у «Холопці» Стрельни-
кова, Назар Забара у «Весіллі в Малинівці» та Антон в опереті «Пошились 
у дурні» Рябова, Карамелло в опереті «Ніч у Венеції» Штрауса, Владек в 
опереті «Бідний студент» Мілеккера та інші. 

Дебют Василя Козерацького у Київському оперному театрі відбувся у 
дуже важкій партії Германа в «Піковій дамі», яка, як згадував Веніамін То-
льба, знайшла в його особі гідного виконавця. Він створив, як стверджував 
Веніамін Савелійович, «дивовижно цільний і по-своєму гордий тип одер-
жимого ідеєю-фікс героя». 

Одразу ж після приходу в Київську оперу Козерацький став провідним 
драматичним тенором і навіть, за свідченням Тольби, єдиним, бо в пере-
важній більшості партій його ніхто не міг дублювати: Козерацький єдиний 
співав тоді партії Германа, Хозе, Річарда, Каварадоссі, Каніо, Собініна, 
Фінна, Самозванця, Ликова, Торопки… 

Не можу втриматись, щоб не зацитувати ще одне місце у спогадах 
Веніаміна Тольби (світла і вічна йому пам'ять), бо кращу характеристику 
творчості співака, як у Тольби, важко й уявити: 

 

«Його ставлення до роботи було прикладом для всіх нас. Уже на першій репетиції 
Василь Феодосійович ідеально знав партію. Навіть на уроки з концертмейстером  прихо-
див не розучувати, а вспівувати й шліфувати партію (він учив партії сам вдома – рідкісний 
випадок навіть у відомих, знаменитих оперних співаків). Завжди кришталево чисто інто-
нував, не допускаючи фальшивих нот, і ніколи не помилявся на виставах (та й на репети-
ціях також). В ритмічному відношенні на нього можна було покластися, як на кам'яну гору. 
Був уважним партнером, чуйним ансамблістом, справжнім другом своїх колег – на сцені, 
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на репетиціях, на виставах, у житті. Завжди входив у граничний контакт з оркестром, з 
диригентом, режисером і з усім оперним ансамблем.  

Витривалість і працездатність Козерацького були вражаючими. Не пам'ятаю, щоб 
його коли-небудь замінили у виставі (та й ніким було замінити Василя Феодосійовича в 
той час). Репетирував Козерацький завжди з повною віддачею, повним голосом, діапазон 
якого здавався безмежним. Завжди гранично чесний по відношенню до авторського текс-
ту, безпомилковий Козерацький вселяв у диригентів упевненість, що не тільки не підведе, 
а й завжди виручить, якщо ансамбль похитнеться. 

Продумано трактуючи партію і роль, він був дуже гнучким і розумним актором. При-
гадується навіть такий чудовий драматичний актор і режисер, як Борис Бабочкін, який 
ставив у Київському театрі оперу «Тоска», був здивований, як швидко, з півслова, з пів-
показу Козерацький все виконував на першій же мізансценній репетиції. 

Народний артист України Василь Феодосійович Козерацький працював у Київському 
оперному театрі всього вісім років. І пішов він не на заслужений відпочинок, а на педаго-
гічну роботу. Але як багато ним було зроблено за цей період і на цьому полі його творчої 
діяльності!». 

 

Заслуги Василя Феодосійовича Козерацького перед українським теат-
ральним мистецтвом були відзначені високою державною нагородою – 
орденом «Знак пошани». 

Коли я вивчав документи про життєвий  і творчий шлях Василя Козе-
рацького, які зберігаються в Українському державному архіві-музеї, мене 
просто вразили характеристики на нього, підписані авторитетними фахів-
цями, та накази, підписані у різні роки директорами оперного театру Шев-
ченком, Пащиним, Гонтарем. І скрізь – подяки, подяки, подяки за: «свідоме 
ставлення до виробництва, за приклади справжнього соціалістичного від-
ношення до праці (так у документі), за те, що не ухилявся  від вистав, за-
мінюючи відсутніх колег, не посилався на перевтому, не шукав приводу, 
аби не співати вистави». 

У характеристиці, підписаній не ким-небудь, а всесильним і край вимо-
гливим  Віктором Гонтарем, сказано: 

 

«Тов. Козерацький В.Ф. вищою мірою працездатний і дисциплінований працівник, 
бере активну участь у громадському житті театру, користується належним авторитетом у 
колективі театру і серед музичної громадськості». 

 

У характеристиці за підписом директора С. Шевченка читаємо:  
 

«За час роботи в театрі Василь Феодосійович Козерацький проявив себе з найкра-
щого боку. Володіючи відмінною вокальною майстерністю, вдумливо і глибоко працюючи 
над сценічними образами, артист Козерацький домагається відмінних результатів у своїй 
роботі. Протягом недовгого перебування в оперному театрі артист Козерацький створив 
ряд високохудожніх сценічних образів. Зразкове ставлення до праці, велика принципо-
вість є відмітними рисами артиста Козерацького, які створюють йому великий авторитет 
серед працівників театру, серед молодого покоління артистів». 

 

У характеристиці, підписаній директором Пащиним, зазначено: 
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«Артист Козерацький, який володіє лірико-драматичним тенором красивого тембру 
повного діапазону, що рівно звучить в усіх регістрах, і прекрасною музикальністю та від-
мінними сценічними даними, у роботі над образом Германа у «Піковій дамі» Чайковського 
з винятковою яскравістю виявив мобільність в оволодінні оперним мистецтвом та обда-
рованість у справі створення повноцінних сценічних образів». 

 

Василь Феодосійович Козерацький проводив широку концертну діяль-
ність, виступав перед працівниками підприємств, сільськими трударями. У 
його концертному репертуарі були арії з опер, українські та російські на-
родні пісні, романси західно-європейської та вітчизняної класики, неаполі-
танські пісні. Часто у концертах йому акомпанувала його дружина, надій-
ний друг і помічник Клара Абрамівна, за фахом піаністка-концертмейстер. 
Діти Василя Козерацького були також артистами. Донька Тетяна була акт-
рисою театру оперети, син – скрипалем в оркестрі радіокомітету. Мешкали 
вони у Москві. 

29 грудня 1982 року перестало битися серце чудового співака, прек-
расного митця і громадянина з великої літери – Василя Феодосійовича  
Козерацького. Його життя і плідна творчість на теренах рідного мистецтва 
є яскравим взірцем самовідданого служіння нашій Батьківщині. Бережімо 
ж світлу пам'ять про славного сина українського народу – Василя Феодосі-
йовича Козерацького. 

●●● 
14. Коробейченко О.М. 

Українське радіо, канал «Культура», 06.10. 
2014.  

Ведуча Ганна Боровицька 
 

Готуючись до чергової переда-
чі, присвяченій пам'яті того чи іншо-
го співака або співачки, я кожного 
разу мимоволі думаю: як добре,що 
людство винайшло звукозапис та 
апарати для його відтворення – фо-
нограф, грамофонну пластинку, 
грамофон, патефон, магнітну стріч-
ку, магнітофон, а тепер вже й циф-
ровий електронний запис. Саме за-
вдяки цьому ми можемо тепер зна-
йомитися з голосами та виконавсь-
ким мистецтвом багатьох вокалістів 
минулих часів. 

Сьогодні звучатимуть записи відомого тенора 1920–50 років Олексан-
дра Миколайовича Коробейченка. Їх чотири, це народні пісні й романси. 
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Усього чотири з величезного камерно-концертного репертуару співака. І 
жодного запису з оперного репертуару… А Коробейченко ж був видатною 
постаттю на вітчизняній оперній сцені!  

Його сучасник і партнер Михайло Коломенський у своїх спогадах про 
Коробейченка писав, що Олександр Миколайович  володів рідкісним за 
красою ліричним тенором повного наповнення, унікальним вібрато, що 
надавали його голосу неповторної чарівності. Він досконально володів 
голосом, переборюючи теситуру аж до самого верхнього «до» третьої ок-
тави – це саме та нота, якою може похвалитися далеко не кожен тенор. 

Усі ці якості в поєднанні з високою акторською майстерністю і великою 
виконавською культурою, на думку мемуариста, ставили Коробейченка в 
ряд з такими майстрами вокального мистецтва, як Козловський і Лемешев. 

Зараз хочу розповісти, як я, так би мовити, «прийшов» до Коробейче-
нка. З його співом я ознайомився вперше після того,  як у моїй колекції 
з'явилася грампластинка з піснею «Повій, вітре, на Вкраїну» (запис 1935 
року). Ту платівку я придбав  у відомого колись київського колекціонера 
Сергія Миколайовича Оголівця. У нього я частенько прикуповував грам-
пластинки для свого зібрання. Викупив, наприклад, усю Ніну Дулькевич, 
майже всю Наталію Тамару, ряд дисків Володимира Сабініна, Олександра 
Давидова та інших оперних та естрадних зірок початку ХХ століття. Десь, 
мабуть, третю чи четверту частину своєї зарплати витрачав на пластинки. 
Недаремно кажуть: мистецтво потребує жертв. Щодо мене,то це був саме 
той випадок. 

Та повернуся до Коробейченка. Коли послухав «Повій, вітре, на Вкра-
їну», його голос, його спів мене ніби загіпнотизували. Голос надзвичайний, 
спів чудовий! Я буквально загорівся бажанням мати той диск. Якби Сергій 
Миколайович зажадав за нього удвічі більшу ціну, то й тоді мене це не зу-
пинило б. Трохи пізніше я дістав  ще одну платівку Коробейченка – пісню 
Ніщинського «Закувала та сива зозуля». Пісню виконує хор, а Олександр 
Миколайович співає лише один куплет. Згодом з'явилась у мене платівка 
«Де ти бродиш, моя доле» Кропивницького. Цей романс співають дуетом 
О.Коробейченко та М.Гришко. І співають вони прекрасно: мужній, чудового 
тембру баритон Гришка і ніжний ліричний тенор Коробейченка, зливаю-
чись, утворюють своєрідний вокальний сплав високої проби. 

Є ще один солоспів Коробейченка – це романс Стеценка на вірш Ше-
вченка «За думою дума». Романс записала фірма «Мелодія» на довгог-
раючому диску «гранд» з музикою Лисенка, Стеценка і Степового. Платів-
ка була випущена у 1970-ті роки. Можливо, у музичних фондах Москви є 
ще якісь записи Коробейченка, але навіть дізнатися – є вони, чи нема – 
тепер проблематично. 
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До 1980-х років у музичних фондах Українського радіо записів Коро-
бейченка не було зовсім. Їх перепис з моїх платівок організувала тоді му-
зичний коментатор радіо Алла Вишнева. Тож тепер вони є на Національ-
ному радіо завдяки старанням Алли Гаївни: вона свого часу зробила дуже 
добру й корисну справу. До речі, з моїх платівок до радіофондів переписа-
ли тоді десятки різних творів – арій, пісень, романсів у виконанні корифеїв 
українського вокального мистецтва. 

Коротко про знакові періоди життя і творчості О.М. Коробейченка. 
Народився у Києві 5 березня (18 березня за новим стилем) 1900 року. Про 
його походження, сім'ю, у якій зростав майбутній співак, відомостей, на 
жаль, не маємо. 

У 1920 році Коробейченко поступив до Київського музично-драма-
тичного інституту ім. Лисенка на вокальний факультет. Навчався в класі 
педагога В. Цвєткова. Після закінчення інституту три сезони був солістом 
Київської держопери (так тоді називався театр опери і балету). З 1927 до 
1936 року Коробейченко соліст Одеського, Свердловського, Бакинського 
та Харківського оперних театрів, а з 1937 до 1946 р. – соліст спочатку Ле-
нінградського Малого, а потім – Ленінградського театру опери і балету ім. 
Кірова. В роки 1948–1960 жив і працював у Донецьку (тоді місто називало-
ся Сталіно), був солістом Сталінського театру опери і балету. 

Назву основні партії, які співав О.М. Коробейченко в різні періоди і на 
різних сценах: 

Андрій («Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Петро, Ан-
дрій («Наталка Полтавка» і «Тарас Бульба» Лисенка), Богун («Богдан 
Хмельницький» Данькевича), Герман («Пікова дама» Чайковського), Лен-
ський («Євгеній Онєгін» Чайковського), Фауст («Фауст» Гуно), Альфред 
(«Травіата» Верді), Герцог («Ріголетто» Верді), Радамес («Аїда» Вер-
ді),Отелло («Отелло» Верді), Каварадоссі, Калаф («Тоска» Пуччіні), Аль-
мавіва («Севільський цирульник» Россіні), Лоенгрін («Лоенгрін» Вагнера), 
Дубровський («Дубровський» Направника), Гофман («Казки Гофмана» 
Оффенбаха), Йонтек («Галька» Монюшка). 

Сучасники О.М. Коробейченка, його колеги, партнери по сцені у спо-
гадах пишуть про чудові образи, створені артистом на оперній сцені, про 
красу та унікальність його голосу, про високе мистецтво перевтілення – 
тобто сучасники роблять глибокий, досить детальний, кваліфікований 
аналіз творчої лабораторії Олександра Миколайовича як талановитого 
вокаліста і актора. 

Але разом з тим автори мемуарів пишуть не тільки про тріумфи, які 
супроводжували співака довгий час на різних сценах, про його перемоги та 
злети, а й про невдачі   і навіть тяжкі провали. Це було пов'язано з тим, що 
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співак, невдовзі після запаморочливих успіхів, певне переоцінивши свої 
природні вокальні можливості, вирішив, що у нього достатньо є потенціалу 
і для виконання драматичних партій, таких як Хозе в «Кармен», Радамес в 
«Аїді», Каварадоссі в «Тосці», Герман у «Піковій дамі», Отелло в одной-
менній опері. Це була така помилка, яку, як пишуть мемуаристи, природа 
не прощає і за яку довелося невдовзі гірко розплачуватися. Але співак 
надто вже прагнув до яскравих драматичних партій, йому було ніби тісно в 
рамках ліричного репертуару. Тож голос, який ще донедавна звучав як у 
птаха, звучав просто божественно, незабаром майже втратив ці якості і 
ледь не зник зовсім. 

Ми зараз згадуємо про це лише тому, що такий період у  творчості 
Коробейченка, на жаль, мав місце і що якби його не було, то цей співак, 
мабуть, міг би досягти на оперній сцені таких висот, яких досягали на ній 
лише поодинокі вокалісти його амплуа, такі як Собінов, ті ж Лемешев та 
Козловський. Та попри все сказане, О.М. Коробейченко – з їхньої когорти. 
Він як і інші наші  співвітчизники, володарі чарівних тенорів – Іван Жадан, 
Микола Середа, Михайло Микиша та багато інших – успішно примножував 
славу рідного мистецтва. Довгий час Олександр Миколайович Коробейче-
нко займався педагогічною практикою, мав учнів, передаючи їм свій бага-
тий досвід. Його учень Анатолій Солов'яненко став знаменитим, всесвіт-
ньо-відомим співаком. Олександр Миколайович до кінця життя гордився 
своїм славетним вихованцем, якому дав тисячу уроків, якому присвятив 
десять років власного життя. 

●●● 
15. Костенко Н.В. (1) 

Українське радіо, програма «Промінь», 1995.  
Ведуча Оксана Прилипко 

 

Прилипко: В одній з передач «Радіо Муз», яка називалася «Призабу-
тий голос» я звернулася до радіослухачів з проханням надіслати свої про-
позиції, голоси яких співаків минулого вони хотіли б почути в ефірі. 

До нас зателефонував філофоніст, колекціонер грамплатівок з Києва 
Віталій Петрович Донцов. Він запропонував нам згадати співачку Ніну Ко-
стенко, яка у 1940-50 роки була солісткою Київського оперного театру. 
Сьогодні Віталій Петрович гість нашої студії.  

Отже, Віталію Петровичу, – Ніна Костенко. Але Ніна Костенко – це не 

естрада, це – високе оперне мистецтво. Чому саме ця особа, і це імя, і 
цей жанр? 

Донцов: Насамперед скажу – Ніна Вікторівна співала не тільки в 
опері, вона співала багато і на естраді. Це по-перше, а по друге – мене 
завжди цікавила доля, творча і життєва, тих співаків, які, на мій погляд, 
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були не дуже поціновані за життя, а згодом були призабуті, а то й зовсім 
забуті. Дуже люблю творчість Олександри Ропської, Лариси Руденко, Зої 

Гайдай, Литвиненко-Вольгемут – ці 
наші співачки для мене особисто – 
богині, я бережу їх записи, пластин-
ки і завжди по можливості стараюсь 
щось зробити, щоб ці імена не за-
бувалися, щоб їх популяризували, 
частіше передавали їх записи по 
радіо. 

Прилипко: Але... чому Ніна? 
Донцов: А Ніна ось чому. Я 

збирав спогади про Олександру 
Дмитрівну Ропську і був частим гос-
тем її сестер Ніни Дмитрівни і 
Зінаїди Дмитрівни Яїцьких, вони 
жили у Києві в Десятинному про-
вулку. Якось Зінаїда Дмитрівна ка-
же: «А ще ж треба подзвонити до 
Ніночки Костенко...» Подзвонили. 

Ніна Вікторівна одразу ж відгукнулася, сказала: «Зараз же сідаю писати 
спогади». І невдовзі, буквально через кілька днів, по пошті прийшли спога-
ди. Вони дуже цікаво написані, просто захоплюючі. Але треба було, зви-
чайно, зробити невеличку літературну обробку. Крім того у мене виникло 
кілька запитань. Тож я вирішив звернутися до Ніни Вікторівни, зателефо-
нував їй і уточнив деякі моменти її рукопису.  

А якось ми ще раз говорили по телефону. На жаль, зустрітися з нею 
особисто так і не довелося – були лише телефонні розмови. Але і цього 
було досить, щоб відчути, якою приємною людиною була Ніна Вікторівна. 
Вона багато розповідала про Ропську, пересипаючи свою розповідь до-
тепними жартами. Словом, співрозмовниця вона була чудова. Тому 
сподівався, що згодом зустрінуся з нею. Але невдовзі дізнався, що вона 
раптово померла... Я дуже шкодував, що наша особиста зустріч так і не 
відбулася, 

Прилипко: А у вас є якісь її записи? 
Донцов: На жаль, лише один запис – на довгограючій пластинці 

українська народна пісня «А до мене Яків приходив». Зазначу, що Ніну 
Вікторівну чомусь не записували на пластинки. Тож її записи у фондах 
радіо є просто унікальними. Коли я дізнався, що на радіо є її записи, я був 
дуже радий цьому. 
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Прилипко: А зараз послухаємо ту саму пісню, підкреслюю, єдину, яку 
Ніна Костенко наспівала на грамплатівку. 

 

(Звучить пісня «А до мене Яків приходив») 
 

Прилипко: Прозвучав голос Ніни Костенко, заслуженої артистки 
України, солістки Київського театру опери та балету з 1944 по 1959 рік. 
Кілька слів про співачку, голос якої можна назвати призабутим. Ніна 
Вікторівна Костенко (це її сценічний псевдонім) народилася в Києві в 1912 
році у дворянській багатодітній сім'ї юриста Віктора Осинського. Померла 
теж у Києві 1985 року, тобто 15 років тому. Вокальну освіту розпочала у 
Київській консерваторії 1938 року. Потім війна, евакуація. Продовжила 
навчання у Свердловську (нині Єкатеринбург). Під час війни у складі кон-
цертних бригад брала участь в концертах під Москвою, Волховим, Ленін-
градом і на Третьому Українському фронті. Втім, послухаємо далі філо-
фоніста, збирача платівок Віталія Петровича Донцова. Це він запропо-
нував згадати Ніну Костенко, яка писала для його книжки про співачку 
Олександру Ропську спогади. 

І ось перед нами рукопис Ніни Вікторівни, звичайно, передрукований і 
опрацьований вами. Зізнаюсь слухачам, я його прочитала і мені здалося, 
що хоч вона писала про іншу людину, але постає особистість самої Ніни 
Вікторівни. 

Донцов: Дійсно, вона тут весь час поруч Ропської. 
Прилипко: Так, і якісь дуже добрі, справді приємні рисочки її характе-

ру там простежуються. Прочитайте, будь ласка. До речі, коли це було 
написано? 

Донцов: Спогади були написані у серпні 1983 року. 
Прилипко: Де? 
Донцов: У Києві. 
Прилипко: Нагадаємо слухачам, що Ніна Вікторівна народилася у 

Києві, тут і померла, так що вона була киянкою. 
Донцов: Ось Ніна Вікторівна пише:  
 

«Дуже врізалася в мою память зустріч з нашою дорогою і улюбленою співачкою 
Олександрою Дмитрівною Ропською. Було це в Іркутську у 1943 році. Артисти Київського 
оперного театру давали шефський концерт на одному підприємстві, у якому співала і я. 
Після концерту до мені підійшов Іван Сергійович Паторжинський і з ним красива імпо-
зантна жінка. Іван Сергійович познайомив нас. Це була Олександра Дмитрівна Ропська. 

Трималася вона просто, невимушено. Завязалася розмова, багато жартували. Олек-
сандра Дмитрівна запитала мене, між іншим, чому я співаю не в довгій концертній сукні, а 
в короткій, домашній. «Що там сукня – говорить Іван Сергійович, – головне – то голос». Я 
співала вихідну арію Чіо-Чіо-сан. Я пояснила, що концертної сукні у мені ще немає, не 

встигла придбати, оскільки знову відїжджаю на фронт. «А самі ж звідки? – знову запита-
ла Ропська. – В театр як потрапили?» «В театр потрапила після закінчення екстерном 
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Свердловської консерваторії». «Що ж, рада познайомитися», – сказала Олександра 
Дмитрівна, і ми, тепло попрощавшись, розійшлися по домівках. І так легко, радісно стало 
у мене на душі від того, що я вже починаю знайомитися з такими видатними акторами, як 
Паторжинський і Ропська». 

 

Прилипко: Ось такі спогади Ніни Костенко про воєнні роки, виступи 
на фронті. І чи не тому так схвильовано і трепетно виконувала Ніна 
Вікторівна пісні часів війни і про війну. У скарбниці української культури – 
фонотеці Українського радіо – є запис єдиної з пісень того часу – музика 
Будашкіна, слова Акулова, український переклад Новицького «Де дальня 
спить околиця». Запис Ніни Костенко з оркестром народних інструментів 
під керуванням Миколи Хіврича, 1952 рік. 

 

(Звучить пісня Будашкіна «Де дальня спить околиця») 

Прилипко: На жаль, лише фрагмент пісні, бо мабуть вам хочеться 
послухати далі Віталія Петровича Донцова... 

Донцов: Ось ще фрагмент із спогадів Ніни Вікторівни Костенко про 
Олександру Дмитрівну Ропську: «Стою якось біля дошки розкладу в театрі 
біля режисерської. Раптом бачу: звідти вийшла Олександра Дмитрівна. 
Кличе мене: «Ну що, не я тобі казала «на щастя»! Так і є. Ось виписали 
тобі вчити Катрю в «Наймичці» Вериківського і Ольгу в «Русалці» Дарго-
мижського. Будемо співати разом. Я в «Русалці» Княгиня». Мені не віри-
лося – я буду співати з Ропською! Але це було справді так, навіть репе-
тиції у нас були разом. Після спектаклю Олександра Дмитрівна вказала на 
мої окремі сценічні прорахунки і порадила попрацювати над вокалом у 
групі обдарованої молоді, яку у театрі вела Марія Едуардівна Тессейр. А 
мені тоді справді бракувало вокальної техніки. Через якийсь час, 
зустрівши Олександру Дмитрівну у фойє театру, я похвалилася їй, що вже 
навчаюся у Тессейр, і подякувала за добру підказку. Усміхнувшись, вона 
побажала мені успіхів. На душі у мене стало так легко і світло, що маю 
такого хорошого друга, доброї душі наставника, що я не втрималася і за-
плакала. То були, звичайно, сльози радості, але вона, побачивши їх у 
мене на очах, навіть занепокоїлася: «Дивись мені, щоб ці сльози були у 
тебе в театрі останніми». 

Прилипко: Ось бачите: постають образи обох співачок – і Ропської, і 
Костенко. 

Донцов: Це – очевидно... 
Прилипко: Шкода, що не можемо почути, як виконувала Ніна 

Вікторівна Костенко оперні арії – немає записів. А в її репертуарі були 
партії Наталки, Панночки, Марильці з Лисенкових опер, Любові Шевцової з 
«Молодої гвардії» Мейтуса, Антоніди з опери Глінки «Іван Сусанін», Мар-
фи, Лебеді з опери Римського-Корсакова «Царева наречена», вердіївські 
Віолетта, Джільда, Софія з опери Монюшка «Галька»... Але записи ро-
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мансів у виконанні Ніни Костенко на радіо є. Один з них послухаємо. Музи-
ка Гурильова, слова Берга – «Право, маменьке скажу». Концертмейстер 
Любов Гутковська, 1953 рік. 

 

(Звучить романс) 
 

Прилипко: Звучав голос Ніни Костенко. І знову запрошую до мікро-
фона гостя вечірньої студії «Ліра» філофоніста Віталія Петровича Донцо-
ва. 

Донцов: Зачитаю ще один уривок спогадів про Олександру Дмитрівну 
Ропську, які написала Ніна Вікторівна Костенко у серпні 1983 року: «А раз 
якось, також на репетиції, запитує: «Чом не поправляєшся? Скільки ж ти 
важиш?» – «64 кілограми – відповідаю». – «От шкірка, нá ось, з¹їж бутер-
брод. Мабуть, ще й не снідала. А скільки одержуєш у театрі?» – «600 кар-
бованців». – «Так, це, звичайно, мало. Як же годуєш шість душ сім'ї?» – 
«За рахунок концертів». – «Май на увазі: голос – то безцінний дар людині, 
і голосові зв¹язки – не гумові, бережи їх...». На цьому розмова обірвалася, 
бо почалася репетиція, але ті її слова глибоко запали в душу. Дійсно, ду-
маю, треба берегти голос, а я ставлюсь до нього, як до лютого ворога...» 

Прилипко: (Сміється). Он як... відверто... 
Донцов: Ще раз повторюся: мене дивує, чому ніколи її записи не зву-

чать по радіо? Адже Ніна Костенко була високообдарованою, першоклас-
ною співачкою – до такого висновку приходимо, слухаючи її записи. А 
вперше я почув дуже схвальні відгуки про цю співачку ще від покійної нині 
Галини Іванівни Філіпенко, колишнього директора Київського будинку ак-
тора. Було це десь на початку 70-х років. Вона казала мені, що Ніна 
Вікторівна Костенко була чудовою співачкою, мала чарівний голос, при-
вабливу зовнішність. Галина Іванівна високо цінувала такі її людські якості, 
як доброзичливість, товариське ставлення до колег по театру, почуття гу-
мору. 

Прилипко: Чи не тому у її репертуарі було багато жартівливих 
народних пісень. Чільне місце в ньому займали і романси вітчизняних 
композиторів, зарубіжна класика. Тож наш спогад про заслужену артистку 
України, солістку Київського театру опери та балету з 1944 до 1959 року 
Ніну Костенко хочу закінчити романсом Лисенка, який звучав у її концертах 
у Польщі, Монголії, Чехословаччині, Румунії, Австрії, Німеччині та інших 
країнах, в яких Ніна Костенко гастролювала. Це – романс «Садок виш-
невий коло хати», вірш Шевченка. Концертмейстер Лідія Ржецька. Запис 
1952 року. 

(Звучить «Садок вишневий коло хати») 
 

Прилипко: Сьогодні завдяки філофоністу Віталію Петровичу Донцову 
ми з вами згадали призабутий голос Ніни Костенко, заслуженої артистки 
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України. А кого б ви хотіли почути з вокалістів, записи яких звучать неча-
сто? Пишіть: «Призабуті голоси», Українське радіо. Київ, 01001, Оксані 
Прилипко. 

●●● 
16. Костенко Н.В. (2) 

Українське радіо, «Культура», 21 і 28 грудня 2015. 
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Ніна Костенко була солісткою 
Київського оперного театру протя-
гом 16 років (1943–1959) і належа-
ла до когорти тих співаків, які за 
висловом професора Олександра 
Колодуба хоч і не ходили у високих 
званнях, не були прем'єрами, але 
завдяки непересічному таланту, 
відданості справі, якій служили, 
вписали не одну яскраву сторінку у 
вітчизняне вокальне мистецтво. 

Про Ніну Вікторівну Костенко я 
вперше почув від Галини Іванівни 
Філіпенко, директора Республікан-
ського будинку актора, десь на по-
чатку 1970-х років. Галина Іванівна 

докладала чимало зусиль для популяризації творчості українських співа-
ків, які зробили великий внесок у скарбницю вітчизняного вокального мис-
тецтва, особливо тих, які вже пішли з життя, зокрема творчості Оксани Пе-
трусенко. Так, завдяки Галині Іванівні у 1964 році була видана перша збір-
ка спогадів про Петрусенко. І друга збірка (вже у 1982 році), значно допов-
нена, також вийшла за її ініціативою і безпосередньою  участю як у зби-
ранні матеріалів, так і в підготовці видання до друку. Галина Іванівна Філі-
пенко була палкою шанувальницею також таланту Ніни Костенко і давала 
високу оцінку їй як оперній артистці і як виконавиці камерного репертуару, 
зокрема українських народних пісень. Тож гадаю, зараз є слушна нагода 
згадати добрим словом цю прекрасну людину і вшанувати її світлу пам'-
ять. 

Пізніше, коли я збирав матеріали для книжки про видатну українську 
співачку, корифея оперної сцени О.Д. Ропську (це був кінець 1970-х – по-
чаток 80-х років), я почув знову прізвище Костенко вже від сестер Ропської 
– Зінаїди Дмитрівни і Ніни Дмитрівни. Вони запропонували звернутися до 
Ніни Вікторовни, адже вона була у близьких дружніх стосунках з Ропською 



~ 75 ~ 
 

протягом довгого часу. І їй, сказали сестри, є що згадати про Олександру 
Дмитрівну. 

Коли я зателефонував Ніні Вікторовні додому, вона радо відгукнулась 
на прохання, і невдовзі надіслала поштою чудові спогади, у яких цікаво, 
щиро, з великою любов'ю до своєї старшої колеги, розкрила образ Олек-
сандри Ропської. Потім ми ще двічі говорили по телефону, і Ніна Вікторів-
на охоче пригадувала все нові і нові епізоди своїх зустрічей з Ропською, 
пересипаючи розповідь дотепними жартами та приповідками. Шкодую, що 
тоді не занотував їх, і вони не увійшли в нарис, вміщений у книжці «А го-
лос так дивно звучал».  

Нагадаю, це було у 1983 році. Минув якийсь час, я довгенько не те-
лефонував Ніні Вікторовні, щоб, як мені здавалось, не набридати. А одно-
го  дня із сумом дізнався, що вона померла. Так і не довелося побачитися. 
Слухаючи по телефону її бадьорий, життєрадісний  голос, подумати навіть 
не міг, що невдовзі не стане цієї славної, сонячної людини. 

Народилась Ніна Вікторівна Костенко 10 грудня 1912 року в Києві. У 
якій родині, хто були її батьки, чи були у неї брати-сестри, у яких умовах 
минули її дитинство та рання юність, на жаль, інформації не маємо. В ав-
тобіографії, яка зберігається в державному архіві-музеї мистецтва Украї-
ни, Ніна Вікторівна про цей період свого життя не згадує. Не вдалося поки 
що розшукати людей, яким Ніна Вікторівна, можливо, розповідала подро-
биці своєї біографії. Але пошук інформації про співачку триває, і є надія, 
що колись все-таки пощастить отримати відповіді на запитання, які нас 
тепер цікавлять. Наразі ж обмежимося тим, що на сьогодні відомо. 

Ніна Вікторівна у автобіографії зазначає, що до 1930 року вона жила у 
місті Каменському, яке після 1936 року стало називатися Дніпродзержин-
ськом. Як вона туди потрапила з Києва, у якому віці, сама, чи, може, з ба-
тьками – це також лишається поки що невідомим. 

У Каменському Костенко у 1929 році закінчила середню школу. Після 
школи недовго працювала вчителькою. Далі її життєва стежка пролягла до 
свого рідного міста, до Києва. Молода дівчина влаштувалася на роботу в 
оперному театрі. Яку посаду займала, про це Костенко в автобіографії не 
пише. Але можна припустити, що, мріючи про кар'єру співачки, оперної 
артистки, вона прагнула бути ближче до театру, до оперної сцени. Тому й 
розпочала  свою артистичну кар'єру саме таким чином. Скоріш за все вона 
була зайнята у спектаклях у масових сценах, у мімансах, а може співала у 
хорі. Але це тільки припущення. На мою думку воно логічне. 

У 1934 році Ніна Костенко одружилась, через два роки стала мамою. 
На той час у неї остаточно визріло рішення присвятити себе вокальному 
мистецтву. Вона приватно бере уроки вокалу і готується до вступу в кон-
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серваторію. У 1938 році їй пощастило: вона стала студенткою. Треба ска-
зати, Київ усі часи притягував до себе вокально обдаровану молодь. У 
Київській консерваторії у різні роки працювали прекрасні педагоги-
вокалісти, майже всі вони до переходу на педагогічну роботу були услав-
леними співаками, переважно оперними. Згадаймо Миколу Фігнера, Олену 
Муравйову, Клару Брун, Марію Тессейр. Пізніше це були Марія Литвинен-
ко-Вольгемут, Іван Паторжинський, Зоя Гайдай, Віра Гужова, Наталія За-
харченко, Микола Зубарєв, Олександра Ропська, Михайло Микиша, Єли-
завета Чавдар, Олександр Колодуб, Дометій Євтушенко, Лариса Руденко, 
Лілія Лобанова, Євгенія Мірошниченко, Діана Петриненко, Микола Конд-
ратюк, Володимир Тимохін, Костянтин Огнєвой, Дмитро Гнатюк – ціле су-
зір'я національної вокальної школи. 

 

(Звучить укр..народна пісня «Місяць на небі». Виконує дует Н. Костенко–Л. Руденко) 
 

Навчалася Костенко у класі видатного педагога Клари Ісааківни Брун, 
у минулому славнозвісної оперної співачки, дружини знаменитого оперно-
го артиста Оскара Каміонського. У «Словнику співаків України», виданому 
2003 року (уклав І.М. Лисенко), зазначено, що вокальним педагогом Ніни 
Костенко була Марія Бріан. Це не відповідає дійсності. Адже Бріан викла-
дала вокал  з 1920 до 1950 року у Петрограді-Ленінграді, а Ніна Костенко 
там ніколи не жила і не навчалася. 

Ніна навчалася на 4-му курсі консерваторії, коли почалася війна. За-
няття довелося припинити. Разом з мамою та малолітніми донькою та си-
ном вона евакуювалася на Урал, у Свердловську область. Чоловіка одра-
зу ж після початку війни забрали на фронт. 

У Свердловську Костенко продовжила навчання в консерваторії, яка 
тоді називалася «Уральська державна консерваторія ім. Мусоргського». 
Навчалася у видатного вокального педагога Д.Г. Євтушенка. Екстерном 
склала екзамени  і в 1943 році отримала диплом про вищу освіту, фах – 
артистка музичного театру і концертна співачка. Паралельно закінчила 
курси медичних сестер, працювала у військовому госпіталі. У тому ж році 
отримала призначення на роботу в Київський оперний театр, який перебу-
вав в евакуації у місті Іркутську. 

Про цей період життя Ніна Костенко пише у своїх мемуарах, зокрема 
про О.Д. Ропську: 

 

«Це було в Іркутську в 1943 році. Артисти Київського оперного театру давали шеф-
ський концерт на одному з підприємств, у якому брала і я участь. Після концерту до мене 
підійшов Іван Сергійович Паторжинський і з ним імпозантна, висока, красива жінка. Іван 
Сергійович познайомив нас. Це була Олександра Ропська. Трималася вона просто, не-
вимушено. Зав'язалася розмова, багато жартували. Олександра Дмитрівна запитала, між 
іншим, чому це я співаю не в концертній сукні, а в короткій, домашній. «Що там сукня, – 
каже Іван Сергійович, – головне голос» (я співала вихідну арію Чіо-Чіо-сан). Я пояснила, 
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що концертної сукні у мене ще немає, не встигла придбати, оскільки знову від'їжджаю на 
фронт. «А самі ж звідки? – запитала знову Ропська. – У театр як потрапили?» «У театр, 
кажу, мене направили після закінчення екстерном Свердловської консерваторії». «Що ж, 
рада з вами познайомитися», – сказала Ропська. Ми тепло попрощалися і розійшлися по 
домівках. І так легко, радісно стало у мене на душі від того, що я вже починаю знайоми-
тися з такими поважними акторами, як Паторжинський і Ропська. 

У той час усі оперні співаки здавалися мені недосяжними, людьми якогось особли-
вого  складу – високоосвіченими, надзвичайно ерудованими й тактовними. Я обожнювала 
їх і думала, що мені ніколи не досягти ні їхньої вокальної майстерності, ні акторської ве-
личі. Я схоплювала на льоту кожне сказане ними слово, кожну музичну фразу. Захоплю-
валася їхньою начитаністю, знаннями життя, умінням втілити в сценічних образах високі 
помисли людини. І тепер, через багато років, вважаю себе щасливою, що мені довелося 
працювати у колективі таких чудових майстрів сцени». 

 

На цей час припадає участь молодої артистки у фронтових бригадах, 
які виїздили з концертами для воїнів Волховського та III-го Українського 
фронтів. Співачка виступала перед бійцями з виконанням українських на-
родних пісень та популярних пісень на фронтову тематику. Одна з них є у 
фондах Українського радіо – це пісня Будашкіна на вірш Акулова, в укра-
їнському перекладі Олекси Новицького «Де дальня спить околиця». 

Н.В. Костенко, беручи безпосередню участь у бойових операціях, 
опанувала ще й професію снайпера. Концертмейстер Київського оперного 
театру Н.І. Скоробагатько присвятила їй кілька рядків у своїй книжці «Но-
татки оперного концертмейстера». Ось що пише Ніна Іванівна, згадуючи 
воєнні роки: 

 

«Часто в іркутський період я акомпанувала артистці театру Ніні Костенко, яка з успі-
хом виконувала фронтову лірику і народні українські пісні. Багато сил віддавала Ніна 
військово-шефській роботі. На її рахунку під час Великої Вітчизняної війни – 1224 концер-
ти у військових частинах і госпіталах. Працювала мужня жінка і сестрою у медсанбатах на 
передовій і, крім того, була снайпером у 98-й танковій дивізії. Після боїв за Синявинську 
висоту снайпер Костенко одягла українське народне вбрання і виступила перед бійцями». 

 

Такий зворушливий спогад про співачку – фронтову медсестру, снай-
пера Ніну Костенко лишила нам Ніна Іванівна Скоробагатько. Мені особи-
сто образ жінки-воїна, та ще й снайпера, дорогий і близький ще й тому, що 
і моя мати Булах Ганна Іванівна, гвардії старшина 110-ї стрілкової дивізії, 
снайпер, була ровесницею Ніни Костенко, і, як Ніна Костенко, у перерві 
між боями співала перед своїми бойовими товаришами пісні про жіночу 
вірність, кохання, пісні, що їх так любили бійці. Ті пісні надавали солдатам 
сил у боротьбі з ворогом.  

У книжці «Музи тоді не мовчали», що вийшла 1976 року у видавництві 
«Мистецтво», є нарис, написаний Ніною Костенко спеціально для цієї збір-
ки – «З піснею на фронті». У нарисі артистка згадує свою бойову моло-
дість: як добровільно пішла на фронт, залишивши на стареньку матір двох 
маленьких дітей, як закінчила курси медсестер, рятувала поранених сол-
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датів, як у бойовій обстановці склала іспит на снайпера, як доводилося їй 
лежати на снігу в маскхалаті, підстерігаючи фашистів, яких із засади «зні-
мала» влучними кулями. Ось уривок з нарису, який красномовно свідчить, 
що довелося пережити артистці у ті грізні роки: 

 

«Працюючи медичною сестрою, я співала пораненим бійцям і бачила, що вони з ра-
дістю сприймають мій спів і що пісня моя допомагає їм перемогти страждання, вливала в 
їхні серця мужність і віру у перемогу. У мене тоді була якась невичерпна енергія, хотілося 
бути корисною кожним своїм кроком, хотілося усі свої сили віддати загальній справі, щоб 
скоріше перемогти ворога, швидше повернутися до мирної праці». 

 

І далі: 
 

«Я увійшла до концертної бригади, яка обслуговувала Південно-Західний, а потім 
Волховський фронти. З бригадою нам довелося побувати в надзвичайно  складній бойо-
вій обстановці і скоро пізнати всі труднощі війни. Разом з бійцями ми їхали на машинах, 
інколи брели пішки по засніжених лісах і болотах,  мокли у воді, мерзли в  снігу, пили воду 
з воронок, виритих ворожими снарядами. Концерти наші відбувалися в бліндажах, зем-
лянках, окопах або на лісовій галявині просто неба. Часто від розривів снарядів обвалю-
валися стелі і стіни, артистів засипало землею, але ніщо нас не зупиняло.  

Ми щасливі  були хоча б чим-небудь бути корисними фронту, і найвищою радістю 
було для нас віддавати своє мистецтво під час недовгих годин відпочинку між боями му-
жнім воїнам, захисникам Батьківщини. Якщо концерти переривалися артилерійськими чи  
мінометними обстрілами, то, як тільки вони припинялися, ми продовжували свою справу. 
А в тяжкі хвилини, коли була потрібна медична допомога, я перев'язувала поранених, 
доглядала їх. За весь час війни мені довелося виступати перед бійцями понад 1200 разів. 
У рюкзаку я завжди носила український костюм, при нагоді одягала його і співала україн-
ські пісні. Часто співала одна, без музичного супроводу. На переодягнення мені давали 
три хвилини. Інколи я не встигала переодягнутися і тоді виступала у ватяних штанях та 
гімнастерці...» 

 

Від фронтовиків співачка отримувала безліч листів. Ось уривок з лис-
та одного бійця: 

 

«Пам'ятаєте гарячі бої в районі Юхнова? Не було місця, яке не прострілювалося ні-
мцями. Не припинялося грізне виття ворожих снарядів. Не замовкаючи строчили німецькі 
кулемети. Та раптом серед цього пекла зазвучала пісня. То співали Ви, Ніно Вікторівно. 
Спочатку одна, потім пісню підхопили бійці. Пісня принесла з собою пахощі українських 
степів, вишневих  садків, нагадала про славний Київ. Пісня вела нас у бій. Вона допома-
гала нам перемагати ворога». 

 

А під час ліквідації ворожої блокади Ленінграда у районі Синявине 
бійці на подарованій співачці фотографії написали такі слова: «Ваші бойо-
ві пісні сильніши від снарядів і мін. Кожне слово Вашої пісні – то могутній 
постріл по ворогу. Ваш голос – це зброя, разом з нами Ви куєте перемо-
гу над ворогом». 

Є у нарисі Ніни Костенко один хвилюючий епізод. Не можу утримати-
ся, щоб не зацитувати його: 
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«В одному дотла спаленому німцями селі Сироткиному до нас привели хлопчика 
років шести, матір якого повісили німці. Хлопчик тремтів і плакав. Моє серце стиснулося 
від болю. Я приголубила, заспокоїла його. І він якось потягнувся до мене і весь час був 
при мені, не відходячи ні на хвилину, і став звати мене мамою. Згодом я усиновила цього 
хлопчика і допомогла вступити до військового училища». 

 

У 1942 році Ніні Костенко судилося зазнати гіркоту тяжкої втрати, пе-
режити тяжке горе: в боях за Батьківщину загинув її чоловік, батько їхніх 
двох малолітніх дітей. Але і це особисте горе не зламало духу мужньої 
жінки, яка саме в дні випробувань, що випали на її долю, взялася за снай-
перську гвинтівку, щоб мстити ненависному ворогу. 

У 1944 році Ніна Костенко разом з Київським оперним театром повер-
нулася у рідний Київ. Почалися трудові будні і робота над репертуаром, 
виступи в спектаклях, у численних концертах для трудівників міста, які від-
будовували столицю. Костенко провадила також активну військово-
шефську роботу. 

У складі артистичних бригад, які у 1946–47 роки виїздили з концерта-
ми за кордон, побувала у Німеччині, Чехословаччині, Австрії, Угорщині, 
Румунії, Польщі. За військово-шефську роботу артистка отримала понад 
20 почесних грамот від різних військових округів. Заслуги співачки перед 
Батьківщиною були відзначені рядом високих урядових нагород. Одна з 
них  – медаль «За бойові заслуги». 

На столичній сцені Ніна Костенко створила низку образів у операх віт-
чизняної та зарубіжної класики. Назвемо деякі: Катря в «Наймичці» Верс-
товського, Марильця в «Тарасі Бульбі» та Панночка в «Утопленій» Лисен-
ка, Софія в «Гальці» Монюшка, Ольга в «Русалці» Даргомижського, Мар-
фа в «Царевій нареченій» та Царівна Лебідь в «Казці про царя Салтана» 
Римського-Корсакова, Оксана в «Черевичках», Прилепа та Пастушка в 
«Піковій дамі» Чайковського, Антоніда в «Івані Сусаніні» Глінки, Ксенія в 
«Борисі Годунові» Мусоргського, Віолетта в «Травіаті» та Паж в «Бал-
маскараді» Верді, Клава Ковальова та Люба Шевцова в «Молодій гвардії» 
Мейтуса. 

Ніна Костенко брала участь у другій Декаді українського мистецтва у 
Москві у 1951 році. В тому ж році їй було присвоєно почесне звання за-
служеної артистки республіки. У 1956 році співачка виїздила в райони 
освоєння цілинних земель, де з успіхом пройшли її концерти для трударів 
сільського господарства. 

У 1959 році Ніна Костенко залишила оперну сцену і перейшла на ро-
боту в столичну філармонію. У 1960-х роках вона працювала на педагогіч-
ній роботі, викладала у Київському педінституті ім. Горького (тепер педуні-
верситет ім. Драгоманова), була доцентом кафедри вокалу та хорового 
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диригування. Передавала студентській молоді свій багатий досвід співач-
ки, оперної артистки.  

Одна з учениць Ніни Костенко, викладач музики спеціалізованої шко-
ли  № 251 м.Києва Л.О. Макаренкова свято береже пам'ять про свого пе-
дагога. Людмила Олександрівна проводить у школі заходи, присвячені Ніні 
Костенко і вечори її пам'яті, фотовиставки, прослуховування записів з го-
лосом співачки, активно пропагує серед учнів творчість чудової української 
артистки. Ми з Ганною Олександрівною щиро дякуємо Людмилі Олександ-
рівні за її подвижницьку працю і бажаємо їй подальших успіхів. 

Ніна Вікторівна Костенко була всебічно обдарованою особистістю. 
Крім чудового голосу природа нагородила її ще й талантом поетеси (у Л.О. 
Макаренкової зберігаються у рукопису кілька віршів Ніни Костенко, у тому 
числі й написаних під час війни, які вона присвятила своїй мамі). Талано-
витою була вона і як прозаїк-публіцист. Про це свідчать вже згаданий на-
рис «З піснею на фронтах» та спогади про Олександру Ропську, опубліко-
вані в книжці «А голос так дивно звучал», а також її спогади про народного 
артиста України М.Д. Роменського. 

Про записи Ніни Костенко. Співачку майже не записували на грампла-
тівки. Виняток – єдина випущена у 1952 році  Апрелевським заводом зви-
чайна патефонна платівка з двома вокальними творами – піснею Л. Реву-
цького «Пташина колискова» на вірш А. Туманян у перекладі П. Тичини, та 
українська народна пісня «А до мене Яків приходив» у супроводі оркестру 
народних інструментів Українського радіо під керуванням Миколи Хіврича. 
На щастя, Ніна Вікторівна наспівала для фондів радіо чимало вокальних 
творів. Це – українські та російські народні пісні та пісні і романси Лисенка, 
Ревуцького, Надененка, Батюка, Чайковського, Гурильова, Будашкіна та 
інших композиторів. Є кілька дуетів – один з Л. Руденко та три з солісткою 
Київського оперного театру Антоніною Соповою, з якою Ніна Вікторівна 
дружила, була її партнеркою у ряді спектаклів. До речі, Сопова була також 
чудовою вокалісткою, мала гарне оксамитове меццо-сопрано. Багато років 
життя (від початку 1950-х до середини 1970-х) віддала Київській оперній 
сцені. У наш час, на жаль,  зовсім забута. Можливо, надалі одну з наших 
передач ми присвятимо саме їй. 

Життя талановитої співачки-актриси, вокального педагога, ветерана 
Великої Вітчизняної війни, громадського діяча, патріота України, людини 
палкої душі і серця Ніни Вікторівни Костенко обірвалося 31 березня 1985 
року. Переді мною фото співачки у житті і в ролях. Ніна Вікторівна молода, 
красива, чарівна. Усміхається, ніби промовляє  слова однієї з героїнь ві-
домої поеми Лесі Українки – «Ні, я жива, я буду вічно жити. Я маю в серці 
те, що не вмирає…». 
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Боровицька. Гадаю, ви, шановні слухачі, як усі, хто працював над 
передачами про  Ніну Вікторівну Костенко, а це режисер В'ячеслав Глуше-
нко, звукооператор Тетяна Паламарчук, автор і ведуча Ганна Боровицька, 
відчули, з яким особливим  ставленням до цієї співачки розповідав про неї 
Віталій Петрович Донцов. На завершення сьогоднішнього випуску «Голос 
із грамплатівки» пропоную послухати один із дуетів Ніни Костенко з Анто-
ніною Соповою – це буде пісня Аркадія Філіпенка на вірш Олекси Ющенка 
«Широкі поля».  

(Звучить запис) 

●●● 
17. Кострица Л.Г.  

Радіостанція, «Промінь», 1978 р. 
Текст В.П. Донцова. Редактор Сергій Лапченко 

 

Диктор. Промінь пропонує вашій увазі музичний нарис «Співає Леонід 
Костриця» з циклу «Зірки радянської естради». У його виконанні ви почує-
те пісні у перезапису з грамплаті-
вок. Сьогодні, коли на естраду по-
ваертається багато пісень минулих 
років, ми з глибокою повагою і вдя-
чністю згадуємо імена артистів, які 
зробили неоціненний внесок у роз-
виток радянського пісенного мис-
тецтва. І одним з перших називає-
мо ім’я Леоніда Костриці. Це був 
співак яскравого обдаровання. Йо-
го красивий, своєрідного тембру 
баритон, акторська виразність, ар-
тистичність щасливо поєднувалися 
з приємною зовнішністю, з чисто 
людською привабливістю. Мистец-
тво Леоніда Костриці, що народи-
лося і набуло розвитку в «золоту 
пісенну епоху», як і раніше лишається близьким і дохідливим кожному, хто 
любить справжню ліричну пісню. 

Леонід Герасимович Костриця народився 3 лютого 1915 року в Києві у 
родині робітника. Тут, на Подолі – трудовій околиці міста – минули його 
дитячі та юнацькі роки. Костриці, як і багато українців, любили співати всі-
єю родиною. Призвідницею домашніх концертів зазвичай була мати, яка 
знала безліч народних пісень. На все життя увібрав у себе Леонід співучі 
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українські мелодії, які він чув у батьківській оселі. Ця любов до пісні і зігра-
ла згодом вирішальну роль в його житті. 

Після закінчення семирічки Леонід поступив на роботу учнем слюсаря 
на заводі, а вивчившись, працював за спеціальністю. Це були вже 1930-ті 
роки, роки перших п’ятирічок, коли народ відчув особливий потяг до куль-
тури, до мистецтва. На заводах, фабриках, в установах, навчальних за-
кладах організовували різні самодіяльні гуртки, де на дозвіллі люди співа-
ли, танцювали, ставили спектаклі. 

І ось в одному з таких самодіяльних колективів з’явився одного разу 
скромний сімнадцятилітній хлопчина, який любив декламувати вірші й гра-
ти в постановках. Звали його Леонід Костриця. Його основним захоплен-
ням стає драма. Весь свій вільний час Леонід проводить на репетиціях, 
бере участь у спектаклях, часто відвідує театр, з якого завжди виносив 
незабутні враження від гри тогочасних майстрів української  сцени. 

В 1938 році Костриця їде до Дніпропетровська і поступає в музично-
драматичну школу. Після її закінчення його направляють на роботу у Ві-
тебський драматичний театр. Здавалося, шлях вже визначений: він буде 
драматичним актором. Але почалася війна, і Костриця міняє свій акторсь-
кий костюм на сіру військову шинелю.  Воює він на Ленінградському фрон-
ті. Але незабаром його відкликають і зачисляють в концертний ансамбль, 
що обслуговував війська Ленінградського і Карельського фронтів. В анса-
мблі артист виступає з читанням віршів, оповідань, скетчів. 

Одного разу перед самим початком чергового концерту виявилося, 
що захворів і не може виступити співак-соліст. Іншого співака в ансамблі 
не було, і керівник колективу терміново став шукати заміну. Ніхто крім Кос-
триці не ризикнув взяти на себе сміливість замінити співака, адже для цьо-
го треба було мати не тільки хороший голос, а й знати  репертуар.  Пісні 
Костриця якраз знав. А ось голос… І тут виявилося те, про що він навіть не 
підозрював: він був природженим співаком! 

Концерт пройшов відмінно, бійці тепло дякували солісту за пісні, про-
сили повторити деякі з них. Особливо сподобалася їм пісня Є. Жарковсь-
кого «Безкозирка»: 

 

Если в море на чёрном граните 
За отчизну погибну в борьбе, 
Бескозырку мою сохраните 
И оставьте на память себе. 

 

Пісня звучала як бойова присяга на вірність Батьківщині, як клятва 
захищати рідну землю до кінця. І хоч відчувалося, що у початкуючого спі-
вака ще не було справжньої професійної вокальної майстерності (це при-
йшло згодом) – його голос хвилював. Так несподівано Леонід Костриця 
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став співаком. Він співав про бойові походи, ратні подвиги, про вірне і не-
гасиме кохання, про найдорожче, найзаповідніше, що зігрівало бійця у ва-
жку хвилину і берегло його від ворожої кулі. Пісні ті були близбкі солдатсь-
кому серцю. 

У 1943 році Кострицю запрошують на Ленінградське радіо як соліста. 
Подальша його творча діяльність була пов’язана з Ленінградом. Він вико-
нує пісні найрізноманітнійшої тематики. У його репертуарі були пісні патрі-
отичні, ліричні, громадянського звучання, і в кожній він знаходив безпоми-
лково ті єдино вірні пакценти та виражальні засоби, які найкращою мірою 
розкривали зміст твору. Костриця співав щиро, як говорять, «на усмішці», і 
нерідко з добрим, м’яким гумором. На цей бік його майстерності звернуло 
увагу і журі другого Всесоюзного конкурсу артистів естради в 1946 році, 
коли  йому присвоїли звання лауреата. 

Газета «Советское искусство» в ті дні писала: 
 

«Леонід Костриця –  найбільш естрадний в групі лауреатів-вокалістів. Він відчуває 
потяг до характерних жанрових пісень, володіє гумором, прагне до відтворення різнома-
нітних типово-жанрових ситуацій і колізій». 

 

Герої пісень Костриці – прості радянські люди – шахтарі, лісоруби, 
моряки, льотчики, студенти… Вони уміють віддано любити, бути справж-
німи товаришами, бути трудолюбивими, добрими, сміливими, щирими. Всі 
ці кращі людські якості Костриця умів розкрити і передати майстерно, на 
високому художньому рівні. 

В одній з кращих в репертуарі співака пісні розповідається, як після 
довгої разлуки повернувся в рідні місця солдат. Все йому тут миле, все 
дороге: і берізки з кленами, і стежка, знайома з дитинства. І вулиця, і рід-
ний завод. Скільки захвату в молодому серці, скільки радості від передчут-
тя скорої зустрічі з матір’ю. найближчою , найдорожчою  людиною.  

За словами, збагаченими гамою відтінків та інтонацій, уяві ніби вима-
льовується жива картина, передана до найменших подробиць. Голос 
ллється вільно, широко, передаючи почуття, здавалось би, сугубо особис-
тісні. Та ось у фіналі спів набуває пафосного забарвлення: щастя людини 
невіддільне від щастя Батьківщини, і немає в світі більшої радості, ніж ба-
чити її завжди могутньою, «багатою і щасливою». 

Якимсь особливим внутрішнім світлом наповнене і виконання «Ласко-
вої пісні» Марка Фрадкіна. УЛеоніда Костриці це інтимна новела, що роз-
повідає про двох вже немолодих людей, які зуміли через роки пронести і 
зберегти чистоту і глибину своїх почуттів. 

Леонід Костриця об’їздив з концертами всю країну, багато разів бував 
у гастрольних поїздках за кордоном. Виступи на радіо, телебаченні, в кон-
цертах, а також грампластинки сприяли популярності співака – його знала 
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вся країна. В 1956 році Леоніду Герасимовичу Костриці було присвоєно 
почесне звання заслуженого артиста РРФСР. 

…Його пісня обірвалася несподівано, у розквіті таланту і творчих за-
думів. Артист помер, розспівуючись перед початком концерту. Трапилося  
це у 1971 році. Було йому тоді лише 56. Всі, хто прийшов того вечора пос-
лухати улюбленого співака, боляче сприйняли звістку про його раптову 
смерть. Але лишилися його пісні – у грамзапису, на магнітних стрічках.       
І лишилася пам’ять в серцях тих, кому співак дарував прекрасні миті зу-
стрічей з його життєрадісним мистецтвом. 

У передачі прозвучали пісні І. Дунаєвського, В. Соловйова-Сєдого,    
Б. Мокроусова, М. Фрадкіна.       

●●● 
18. Красовицька В.І. 

Українське радіо, радіостанція «Промінь», 
08.02.1977 р. 

Автор тексту В. Донцов. Підготувала до 
ефіру Зоя Коробова.1 

 

У 30-50 роки на радянській кон-
цертній естраді часто звучали пісні 
«Чайка», «На крылечке», «Осенние 
листья», пісні з фільмів «Сердца 
четырёх»,  «Весна», «Первая пер-
чатка», «Актриса». Першою викона-
вицею цих і багатьох інших пісень 
Дунаєвського, Блантера, Соловйова-
Сєдого, Мокроусова, Мілютіна, Сан-
длера була Віра Красовицька – спі-
вачка яскравого вокального обдаро-
вання. Її сильний, дзвінкий, срібляс-
того тембру голос широкого діапазо-
ну – лірико-драматичне сопрано – 
пам’ятний меломанам старшого по-

коління. Але і сучасні молоді шанувальники пісенного мистецтва, які чули 
співачку тільки у грамзапису або по радіо, відгукуються про Віру Красови-
цьку як прекрасну виконавицю ліричних пісень минулих років. Голос Віри 
Красовицької тепер, на жаль, не часто чуємо в ефірі. Мета нашої передачі 
– віддати належне таланту чудової співачки, творчість якої стала помітним 
явищем на вітчизняній пісенній естраді.  

                                                 
1 Тут подано первісний текст. Відредагований текст, що прозвучав в ефірі, не зберігся.  
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Віра Красовицька народилася в 1913 році в Сімферополі в багатодіт-
ній сім’ї (крім неї в родині було ще четверо дітей). Любов до пісні, до співу 
рано пробудилася в душі музично обдарованої дівчинки. Їй не було ще й 
десяти, а її голосок вже відзначався кришталевою чистотою і дзвінкістю. 
Хтось з дорослих жартома прозвав її «канарейкою». Коли Вірі виповнило-
ся 16, батьки вирішили вчити її музиці і послали дочку на навчання до му-
зичного училища в Москву. Так юна Віра потрапила до столиці і навчалася 
в Московському музичному училищі імені Гнесіних. Це був 1929 рік. А далі 
був інститут театрального мистецтва імені Луначарського, де початкуюча 
співачка штудіювала вокал у професора Марії Володимирівни Владими-
рової, сестри славетної Валерії Барсової. Красовицька навчалася на опе-
рному факультеті, готуючись стати оперною співачкою. На учбовій сцені 
інституту молода актриса виступала в спектаклях «Кармен», «Чіо-чіо-сан», 
«Царева наречена». І зовсім тоді не думала, що в житті все складеться по-
іншому, що не оперна, а естрадна сцена стане її справжнім покликанням. 

Ще студенткою Красовицька, підробляючи на життя, іноді виступала у 
концертах в Московському кінотеатрі «Центральний». Перед початком се-
ансів співала пісні та романси у супроводі симфонічного ансамблю. В 30-ті 
роки такі концерти практикувалися у кінотеатрах Москви і Ленінграда.       
В них брали участь і вже імениті, і початкуючі співаки – В. Козін, П. Михай-
лов, І. Шмельов, З. Рікомі та інші. Метою концертів було зібрати на перег-
ляд фільму якомога більше глядачів. А серед глядачів було багато таких, 
які йшли в кінотеатр не тільки задля того, щоб подивитися фільм, а щоб 
побувати на концерті, послухати улюблені пісні та романси. 

Одного вечора в кінотеатр зайшов Віктор Михайлович Кнушевицький, 
вже відомий тоді музикант. Виступала Віра Красовицька. Кнушевицький 
прослухав у її виконанні концертну програму і неочікувано для співачки 
запропонував їй роботу в Державному джазі СРСР, яким керував спільно з 
Матвієм Блантером. «Я охоче прийняла його пропозицію,– згадувала зго-
дом Віра Красовицька,– і не пожалкувала, оскільки робота з цим колекти-
вом відкрила мені прекрасний, неповторний шлях у мистецтво». 

У 1938 році відбувся дебютний концерт Віри Красовицької, який 
пройшов з великим успіхом. У тому концерті у виконанні співачки вперше 
прозвучала пісня Блантера «Катюша», яка миттю облетіла всю країну і 
стала улюбленою піснею радянського народу. 

Багатьом пісням дала путівку в життя Віра Красовицька. Відомі компо-
зитори, створюючи свої мелодії, нерідко орієнтувалися на можливості го-
лосу саме Красовицької. Так було з піснею Дунаєвського «Заздравная», 
піснею Мілютіна «Всё стало вокруг голубым и зелёным», Мокроусова «На 
крылечке» та багатьма іншими. 
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З самого початку Великої Вітчизняної війни Віра Красовицька у складі 
концертних бригад ВРК та Балтфлоту виїздила на фронт. Співала в блін-
дажах,землянках, в госпіталях, на імпровізованих майданчиках, на лісних 
галявинах, в безпосередній близькості від місць бойових дій. Її пісні нади-
хали воїнів на ратні подвиги, допомагали загоювати рани. В 1943 році Віра 
Красовицька стала солісткою Всесоюзного радіо. Але співала не тільки 
перед мікрофоном радіо, а й на сценах будинків культури підприємств міс-
та, в робітничих клубах і святкових концертах у Колонному залі Будинку 
спілок, на урядових концертах у Великому театрі і в Кремлі. І скрізь її ви-
ступи супроводжували успіх і симпатія глядачів. 

У повоєнні роки артистична діяльність Віри Красовицької відзначала-
ся такою ж активністю і невтомною працею над репертуаром, як і раніше. 
Поряд з піснями вона виконувала відповідальні партії в радянських та кла-
сичних оперетах, які записували для фондів радіо, співала камерні твори, 
романси, неаполітанські пісні. Охоче записувалася на грамплатівки.  

З 1941 до 1945 року брала участь в озвучуванні ряду кінофільмів, зо-
крема  таких стрічок, як «Сердца четырёх», «Парень из нашего города», 
«Антоша Рыбкин», «Актриса», «Первая перчатка», «Весна», «Испытание 
верности» и др. Але в усі періоди творчості пісні залишалися її головним 
уподобанням і пристрастю. З концертами Віра Красовицька побувала в 
багатьох містах Радянського Союзу. Співала на великих будовах країни, 
на відкритті Братської ГЕС, на цілині. Неодноразово гастролювала за кор-
доном. Славнозвісний Володимир Бунчиков, у дуеті з яким Віра Красови-
цька здійснила ряд записів у класичних оперетах, про свою партнерку (до-
дамо: і щирого друга в житті) сказав так: «Вона володіла прекрасним за 
тембром голосом, була дуже музикальна. Працювати з нею завжди було 
легко, приємно і цікаво». 

Довголітня концертно-виконавська діяльність принесла Вірі Красови-
цькій всенародне і заслужене визнання. У 1946 році вона стала дипломан-
том другого Всесоюзного конкурсу артистів естради, а в 1963 році їй було 
присвоєно два почесні звання – заслуженої артистки Якутії та заслуженої 
артистки РРФСР. 

Якщо ви колись почуєте по радіо оголошення «Співає Віра Красови-
цька», відкладіть на кілька хвилин свої справи і послухайте – звучить ди-
вовижний голос справжньої зірки радянської естради.                 

●●● 
19. Кривченя О.П. 

Українське радіо, канал «Культура», 22.09.2014. 
 

Боровицька. Одеса дала Україні, Росії і, не побоюсь цього слова, сві-
тові багатьох талановитих митців – співаків, акторів, музикантів. Назву 
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лише кількох співаків, які добре відомі тим, хто цікавиться вокальним мис-
тецтвом минулих років: Антоніна Нежданова – велика оперна співачка; 
Федор Орешкевич – оперний та концертний співак; Арнольд Азрікан – 
оперний співак та режисер (про 
нього ми розповідали в одній з пе-
редач); Леонід Утьосов – патріарх 
радянської естради; Юрій Морфессі 
(його ми згадували у передачі про 
Івана Шведова) – цього співака до-
бре знали і любили не тільки в Ро-
сійській імперії, а й у багатьох єв-
ропейських країнах; Марія Наров-
ська – популярна у 1930–50-х роках 
естрадна і концертна виконавиця 
старовинних романсів; Іза Кремер – 
естрадна і концертна співачка, все-
світньо відома естрадна зірка 
1930–50-х років. Родом з Одеси був 
і герой нашої сьогоднішньої пере-
дачі – Олексій Пилипович Кривченя 
– український і російський оперний 
співак (бас), народний артист Ра-
дянського Союзу. 

Донцов. З його співом (звичайно, в грамзапису) я познайомився, на 
жаль, занадто пізно, можна сказати, зовсім недавно. Грампластинок його 
майже не було (були буквально два чи три диски на 78 обертів). Довгог-
раючої платівки Кривчені фірма «Мелодія», якщо не помиляюсь, так і не 
випустила. В усякому разі, у продажу я її ніколи не бачив. Та й по радіо 
цей співак, мабуть, не часто звучав, як інші  співаки тих років. Я особисто 
його не чув ніколи, хоч і слідкував постійно за музичними передачами. Що 
мені було добре відомо, так це те, що такий співак був, і що був він соліс-
том Великого театру в Москві – буквально кілька рядочків, присвячених 
Кривчені, є у музичних довідниках та енциклопедіях. 

Судячи з прізвища, я здогадувався, що за походженням він був украї-
нцем, бо такі прізвища зустрічалися мені на нашій Полтавщині. І звичайно, 
дуже хотілося послухати його спів. Тепер я знаю, що у фондах Українсько-
го радіо є чимало його записів, є вони, звичайно, в фондах колишнього 
Всесоюзного радіо. А от пластинок чомусь не випускали.  

У Києві був філіал фірми «Мелодія», але тому, мабуть, було не до ви-
пуску грамплатівок видатних вокалістів. Хіба тільки Кривченю не випуска-
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ли – майже нікого з великих співаків не було на довгограючих пластинках, 
за винятком буквально двох чи трьох. Отака була робота працівників філі-
алу, таке було ставлення до своїх прямих обов'язків. А ось чому і Москва 
не спромоглася на видання диску Кривчені – це справді загадка, адже він 
був народний артист Союзу, лауреат державної премії. 

Коротко про життєвий і творчий шлях Олексія Пилиповича Кривчені. 
Народився він, як було вже сказано, в Одесі 12 серпня 1910 року в робіт-
ничій сім'ї. Вокальну освіту здобув в Одеській консерваторії в 1933–1938 
роках, навчався в класі вокального педагога Селявіна. Після закінчення 
консерваторії два роки був солістом  Одеської філармонії, а з 1938 до 
1948 року співав на оперних сценах Донецька, Дніпропетровська і Новоси-
бірська. З 1948 до 1962 року був провідним солістом Великого театру 
СРСР. 

Олексій Кривченя мав сильний голос красивого тембру, широкого діа-
пазону і яскравий акторський талант. Серед оперних партій, у яких співав 
артист, назвемо найбільш знакові – Карась («Запорожець за Дунаєм» Гу-
лака-Артемовського), Виборний і Тарас («Наталка Полтавка» і «Тарас  
Бульба» Лисенка), Варлаам та Годунов («Борис Годунов» Мусоргського), 
Сусанін («Іван Сусанін» Глінки), Іван Хованський («Хованщина» Мусоргсь-
кого), Малюта Скуратов («Царева наречена» Римського-Корсакова), Кон-
чак («Князь Ігор» Бородіна), Дон Базіліо («Севільський цирульник» Россі-
ні). 

Звання народного артиста Радянського Союзу було присвоєно Олек-
сію Кривчені в 1956 році, він став лауреатом Сталінської премії ще в 1950 
році. Він провадив активну концертну діяльність. У концертах виконував 
твори українських, російських та зарубіжних композиторів. 

Олексій Пилипович ніколи не забував своєї рідної України, часто при-
їжджав на гастролі у Київ, Одесу, Дніпропетровськ та інші наші міста. У 
1956 році він брав участь у прем'єрі опери Лисенка «Тарас Бульба» на 
сцені Київського театру опери і балету, де з великим успіхом виконав за-
головну партію. У 1950-х роках студією «Мосфільм» була здійснена зйом-
ка фільмів-опер «Хованщина» і «Борис Годунов» з участю Олексія Крив-
чені. Ці фільми, звичайно, є у московських фондах, а ось чи є вони у нас – 
одному Богу відомо. А так хотілося б подивитися їх! Та в наш час таке ба-
жання – це вже щось з області фантастики. 

На жаль, відомостей про життєвий і творчий шлях Олексія Пилипови-
ча Кривчені не так багато. Обмаль і літератури про співака. Добре, що хоч 
спогади про нього лишили нам його колеги – Никифор Бойкиня, Анатолій 
Орфьонов та Борис Покровський. Вони досить детально намалювали тво-
рчий портрет великого співака. Олексій Пилипович Кривченя залишив 
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глибокий слід в історії вітчизняного оперного мистецтва і камерного вико-
навства. Він був і видатним вокалістом, і видатним актором. Таких митців 
ми просто не маємо права забувати. 
У 2014 році, 10 березня, минуло 40 років, як Олексій Кривченя пішов із 
життя. Вічна і світла йому пам'ять і вдячність від нас, українців, хто любить 
і цінує рідне мистецтво. 

●●● 
20. Лаптєв К.М. 

Українське радіо, канал «Культура», 8 та 15 вересня 2014. 
Ведуча Ганна Боровицька. Розповідає В.П. Донцов 

Костянтина Миколайовича Лаптєва я не чув на оперній сцені чи в кон-
цертах з тієї простої причини, що він працював в Україні лише до 1952 ро-

ку, а я в той час у Києві не жив. Тож 
я з його голосом, його співом зна-
йомий лише по кількох патефонних 
пластинках, які є в моїй домашній 
фонотеці. Тривалий час у мене 
була всього одна його платівка з 
піснею італійського композитора  
Ц. Біксіо «Співай мені», яку Лаптєв 
записав російською мовою. Але я 
знав, що є ще його платівки з піс-
нею Л. Денци «Дивнії очі», з неапо-
літанською піснею «Перший лист» 
(ці платівки  випущені в 1953 та 
1956 роках), а також три платівки з 
українськими народними піснями 
та романсами, випущеними ще в 

1940-і роки. 
Я прагнув придбати їх. На жаль, платівок з італійськими піснями  я так 

і не придбав, хоч дуже хотілося, а от диски з українськими народними піс-
нями придбав. Деякі з них Дмитро Гришко відреставрував і переписав на 
компакт-диск, тож вони прозвучать у нашій сьогоднішній передачі. 

Костянтин Лаптєв  лишив нам, на жаль, дуже мало своїх записів, як 
кажуть, краплю в морі. Хоч репертуар його – і оперний, і концертний – був 
надзвичайно великий і різноманітний. Шкода, звичайно, що не можемо 
почути цього чудового співака в класичному репертуарі – немає записів. 

Коли в Радянському Союзі з 1959 року перейшли на випуск довгогра-
ючих дисків, які потім випускалися ще протягом 30 років, фірма «Мелодія» 
так і не спромоглася випустити хоч один диск Лаптєва – хай не «гігант», не 
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«гранд», а хоча б «міньон». Навіть його не було, хоч на «міньон» і навіть 
на «гранд» записів цілком вистачало. І тепер мені дивно, чому це так? Чо-
му такий прекрасний співак має так мало записів? Адже підстав для ви-
дання більшої кількості його записів було достатньо – лауреат всесоюзно-
го конкурсу вокалістів (ним став ще в 1935 році), заслужений артист УРСР, 
народний артист Радянського Союзу, прем'єр Київського, а згодом Ленін-
градського оперних театрів, артист знаний, популярний, улюблений  в усій 
країні… 

Співак такого рівня міг мати стільки пластинок, скільки, як кажуть, ду-
ша бажала. Згадаймо Гмирю, Козловського, Андрія Іванова, Гришка, Па-
торжинського, Литвиненко-Вольгемут, Гайдай – безліч грамофонних плас-
тинок, персональних довгограючих, є цілі опери, концертні записи – нічого 
цього у К. Лаптєва немає. Тож ті кілька записів, про які йшлося вище – то є 
надзвичайно цінний звуковий спадок видатного співака, і берегти його – 
свята справа. 

До речі, чув, ніби є запис опери «Пікова дама» з голосом Лаптєва       
в партії Єлецького, проте не знаю, чи це дійсно так. Припускаю, що у му-
зичних фондах Москви, зокрема в Московському будинку звукозаписів, на 
Російському (колишньому Всесоюзному) радіо чи у фондах Петербурзько-
го музею театрального і музичного мистецтва є ще якісь записи К.М. Лап-
тєва. Але як дізнатися, як до цих записів добратися? Тепер це проблема-
тично. І якщо невідомі нам записи Лаптєва у фондах Росії справді є, вони, 
при бажанні й добрій волі, могли б бути і у нас. А так… Що ж, доводиться 
задовольнятися лише тим, що є, що відреставрував і переписав на ком-
пакт-диск Дмитро Гришко. 

До речі, він же відреставрував для фондів Національному радіо кілька 
дисків із записами О. Петрусенко, М. Донця, І. Шведова, Н. Захарченко,   
А. Азрікана, В. Борисенко, С. Хромченка, З. Старченко, М. Частія, П. Бі-
линника. На черзі реставрація записів М. Середи, І. Жадана та інших спі-
ваків. Тож велике йому за це спасибі. 

Іноді знавці вокалу сперечаються, який співак Костянтин Лаптєв – ук-
раїнський чи російський? Особисто я вважаю: український і російський, але 
все ж таки, мабуть, більше український. Адже на Україні він народився (на-
гадаю, 21 жовтня, за новим стилем 3 листопада 1904 року), на українській 
землі минуло майже 50 років його життя, з них 11 років (з 1930 до 1941) 
праця в Одеському оперному театрі і 11 років ( з 1941 до 1952 року)  в Ки-
ївському театрі опери і балету. У Києві він здобув і вокальну освіту – був 
учнем М.М. Енгель-Крона, якого ми вже згадували теплим словом. 

На українській сцені він створив чудові образи в операх «Наталка 
Полтавка» (Микола), «Тарас Бульба» (Остап), «Аїда» (Амонасро), «Траві-
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ата» (Жермон), «Пікова дама» (Єлецький), заголовні ролі в операх «Євге-
ній Онєгін», «Мазепа», «Ріголетто», «Демон» – ціла низка персонажів        
в операх вітчизняних та зарубіжних класиків. У багатьох спектаклях      
К.М. Лаптєв співав українською мовою. Хіба це не промовисте свідчення 
того, який це співак – український, чи російський? Але якщо в Росії вважа-
ють, що Костянтин Лаптєв їхній співак, – хай, заперечувати не будемо, 
адже це є свідченням всенародної любові до великого митця. 

Я особливо захопився  співом Костянтина Лаптєва після спілкування  
з видатною українською оперною співачкою, народною артисткою України 
Олександрою Юхимівною Станіславовою. Було це у 1983 році. Я був гос-
тем Олександри Юхимівни, одного разу вона запросила мене до себе до-
дому. Розмовляли про співаків, з якими Станіславова свого часу працюва-
ла в оперному театрі. Коли згадали Лаптєва, Олександра Юхимівна тепло 
говорила про нього і як про чудового вокаліста та актора, її партнера по 
сцені, і як про хорошу інтелігентну, порядну людину щирої душі. Олексан-
дра Юхимівна дала високу оцінку йому як вокалісту, який мав сильний , 
красивого тембру голос. 

На прощання Станіславова подарувала мені фотографію . На ній Кос-
тянтин Лаптєв, Станіславова, і Олена Кошова. Знімок 1947 року, після 
спектаклю опери Мейтуса «Молода гвардія». На фото Костянтин Лаптєв –
в образі Олега Кошового, у тому ж вбранні, що був на сцені. До речі, Оле-
ну Кошову тоді було спеціально запрошено до Києва на прем'єру опери. 
Додам ще, що в спектаклі брали участь видатні співаки – Зоя Гайдай, Іван 
Паторжинський, Лариса Руденко, Кузьма Минаєв, Всеволод Пекарський. 
Диригував оперою славнозвісний Веніамін Тольба. Чув від багатьох, що то 
був чудовий спектакль.  

Ось гляньте, який чудовий знімок. Це, правда, копія, а оригінал я пе-
редав на зберігання в Архів на Солом'янці ще позаминулого року. 

В 1951 році Костянтин Лаптєв брав участь у другій Декаді українського 
мистецтва у Москві. Особливий успіх він мав у партії Грязного в опері 
Римського-Корсакова «Царева наречена». Тодішня преса багато писала 
про ту визначну мистецьку подію. Так, наприклад, газета «Советская куль-
тура», радо вітаючи київських артистів, давніх улюбленців театральної 
публіки – Литвиненко-Вольгемут, Паторжинського, Гмирю, Гришка, Ларису 
Руденко, Частія, а також, як писала газета, «талановиту співацьку мо-
лодь» – Н. Гончаренко,  Є. Чавдар, Л. Лобанову, Г. Шоліну, Є. Червонюка, 
В. Матвєєва, відзначила  видатне вокальне обдаровання і Костянтина Ла-
птєва. 

Невдовзі після Декади Костянтин Лаптєв залишив сцену Київського 
оперного театру і виїхав з Києва. Точної причини його від'їзду ми не знає-
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мо, але є відомості, що його запросили на роботу в московський Великий 
театр та в театр опери і балету імені Кірова в Ленінграді. Як знаємо, Лап-
тєв віддав перевагу останньому. А чому – теж, на жаль, мені невідомо. 

Кілька слів про період Великої Вітчизняної війни. Саме в той грізний 
1941-й рік Лаптєв став солістом Київського оперного театру. З театром він 
та його дружина Анна Федорівна (вона була педагогом, вчителькою анг-
лійської мови) перебували в евакуації в далекому Сибіру, спочатку в Уфі, а 
потім в Іркутську.  Київський оперний театр злився тоді з Башкирським 
оперним театром в один колектив. На його сцені Костянтин Миколайович, 
як і раніше, співав провідні партії свого репертуару і мав великий успіх       
у глядачів. 

Буквально на днях Володимир Тольба, знаючи, що готується радіо-
передача про Костянтина Лаптєва, зробив мені приємний сюрприз – у сво-
їх архівах він віднайшов  стару газету «Восточно-Сибирская правда». 
Стаття під назвою «Майстерно зроблений спектакль» була опублікована 
11 лютого 1943 троку. Йдеться про оперу Россіні «Севільський цируль-
ник». Зачитаю уривок, присвячений Костянтину Лаптєву: 

 

«Чудовий Фігаро заслужений артист УРСР Костянтин Миколайович Лаптєв, – весе-
лий, жвавий, наче ртуть. Співак володіє прекрасним голосом, дикцією, точною інтонацією. 
Арія Фігаро проспівана ним просто блискуче». 

 

У 1942 році у складі фронтової бригади артистів, очолюваної Зоєю 
Гайдай, Костянтин Лаптєв брав участь у концертах для воїнів. Бригада 
виступала в госпіталях, військових частинах і навіть виїздила в райони 
бойових дій. Одну з таких поїздок під Харків описує Зоя Гайдай у газеті 
«Література і мистецтво» за 15 липня 1942 року: 

  

«То була незвичайна поїздка. Можна зрозуміти стан артистів, коли над головою по-
вітряний бій, коли бачив палаючі літаки, гриміла канонада, що не припинялася ні на мить.  
…А одного дня виступали перед бійцями, які щойно повернулися з окопів. З яким захоп-
ленням слухали нас бійці, як приймали! Адже вони вже багато місяців не чули іншої музи-
ки, крім вогнепальної... Серед бійців були люди різних національностей, та всі вони добре 
розуміли, коли народні пісні виконували артисти Платонов і Лаптєв».  
 

Бригада Зої Гайдай дала на фронті десятки концертів. Весь збір кош-
тів (кілька десятків тисяч карбованців) було передано у фонд побудови 
танкової колони «Українське мистецтво». 

Видатний оперний диригент Веніамін Тольба в одній своїй статті на-
звав співаків Любченка, Зубарєва, Іванова, Будневича, Горохова, Минаєва 
і Лаптєва «королями баритонів» ХХ століття. До цих імен я додав би й ім'я 
Михайла Гришка – великого співака, який був не просто король баритонів, 
а я б сказав, «король над королями». Шкода тільки, що голосів Любченка, 
Зубарєва, Будневича, Горохова, Минаєва шанувальники вокального мис-
тецтва не можуть почути навіть у запису – таких записів просто немає. А 
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от записи Іванова, Гришка і Лаптєва, на щастя, є у музичних фондах Укра-
їнського радіо. Треба лише, щоб вони, як образно говорить Ганна Олекса-
ндрівна, лишалися «живими». А «живими» вони будуть ще довгі-довгі ро-
ки, якщо з магнітних стрічок без зволікання будуть переписані на цифрові 
носії. 

Зворушливо виконував Костянтин Лаптєв  у концертах українські на-
родні пісні і співав їх якось особливо, задушевно, неповторно, у тільки йо-
му притаманній манері. Навіть у грамзапису спів його вражає. Співака не 
бачиш, не бачиш  виразу його обличчя, очей,– чуєш тільки голос. Але все, 
про що йдеться у пісні, яскраво постає в уяві, коли звучить голос Костян-
тина Лаптєва. Степ, луг, небо, хмари, стежку, косовицю, людей – все це 
сприймаєш, відчуваєш як живі, реальні картинки природи, побуту, народ-
ного життя. Викликати у слухачів почуття, співзвучні з тими, які переживає 
виконавець пісні – у цьому таїна співу і секрет вокальної майстерності. 

Костянтин Миколайович Лаптєв прожив довге і плідне життя, багато 
чого встиг досягти і зробити на своєму віку. Після переїзду в Ленінград він 
ще протягом 15 років був солістом театру імені Кірова (нині це Маріїнський 
театр). Залишивши сцену в 1973 році, десять років працював у Ленінград-
ській консерваторії – викладав вокал, готуючи нову зміну співаків, переда-
ючи молоді свій багатий творчий досвід. 

Костянтин Лаптєв пішов з життя в 1990 році у віці 86 років. 

●●● 
21. Лобанова Л.Д. 

Радіо «Культура» 14 липня 2014.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Видатний український диригент Веніамін Тольба написав у 1981 році 
статтю, присвячену творчості Л.Д. Лобанової. Цю статтю він закінчив сло-
вами: «Як добре, що така співачка прикрашала сцену Київського оперного 
театру, як шкода, що збереглося так мало її хороших записів, які рідко 
транслюються». Дійсно – і мало записів, і рідко транслюються, а якщо точ-
ніше, майже не транслюються. Йдеться, звичайно, про Українське радіо, 
про телебачення немає й мови. Воно українське вокальне мистецтво ми-
нулих десятиліть цілком ігнорує. Щодо записів – знаю, вони є у фондах 
Українського радіо. Скільки, не знаю, але вони є, звичайно, на магнітних 
стрічках. Якщо ж говорити про грамзапис, то, як не дивно, записів Лобано-
вої на звичайних (78 об/хв.) пластинках не було зовсім. Жодної – уявляє-
те?1 I це в той час, як у інших наших співаків, творчість яких припала на ті 

                                                 
1 Существует, по крайней мере, одна пластинка (78 об/мин) № 020192-93 с записью арии   
  Аиды из одноимённой оперы Дж. Верди в исполнении Л.Д. Лобановой-Рогачёвой. (А.Ж.) 
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самі роки, що й творчість Лобанової (назву хоча б Є. Чавдар, Л. Руденко, 
Б. Руденко, К. Огнєвого, Н. Міссіну) все ж є певна кількість грамзаписів – у 
кого більше, у кого менше. Тут, мені здається, пальму першості тримає     

Д. Гнатюк – його, як і наших Гмирю та Козловського, Московська сту-
дія грамзапису просто обожнювала, 
випустивши десятки записів. У дов-
гограючому грамзапису Л. Лобано-
ва має буквально два-три, може 4 
записи оперних арій. І жодного пер-
сонального диску. Ось така була, 
на мій погляд, несправедливість по 
відношенню до великої співачки. 
Причину не знаю, може Лілія Дани-
лівна сама не дуже прагнула увіч-
нити свій голос, може щось інше, 
але не думаю, що Лобанову ігнору-
вали або чинили їй якість перепони. 
Це виключено. Тепер доводиться 
лише шкодувати, що диски Лоба-
нової не виходили. 

З Лілією Данилівною я позна-
йомився у 1984 році, коли збирав 
спогади про народну артистку Укра-
їни Олександру Дмитрівну Ропську для книги про її життя і творчий шлях. 
Лілія Данилівна радо і схвально відгукнулася на моє прохання, дала мені 
номер телефону – домашній і в консерваторії, де вона тоді ще працювала, 
дала домашню адресу. Невдовзі спогади вона написала, і запросила до 
себе додому, щоб я зайшов і забрав їх. 

Я жив тоді недалеко від будинку, в якому мешкала Лобанова (мешка-
ла вона на бульварі Шевченка). Спілкувалися ми недовго, десь близько 
години, але й за той час я встиг помітити у неї такі чисто людські риси, як 
простота, скромність, висока інтелігентність, доброзичливість. Лілія Дани-
лівна побажала мені успіхів у виданні книжки і сказала, що буде рада, як-
що книжка вийде   і вона з задоволенням отримає примірник для своєї до-
машньої бібліотеки. 

До речі, спогади Лілії Данилівни – чудові, написані тепло, цікаво, на 
належному професійному рівні. В них вона дала живий, рельєфний образ 
видатної української співачки, корифея оперної сцени Олександри Дмитрі-
вни Ропської. Вони належать до найкращих з усіх, які увійшли до збірки. 
Книжка, як ви занєте, видана мною приватно, не в 1990 році, як планували 
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у видавництві «Музична Україна», а в 2010, тобто через двадцять років. 
На жаль, Лілія Данилівна цієї книжки вже не бачила, бо померла ще в 1992 
році. До речі, саме в 1992 році я забрав з видавництва рукопис назад, коли 
стало відомо, що збірник мемуарів навряд чи буде виданий через тогочас-
ні події під назвою «горбачовська перебудова». 

Лілію Лобанову я слухав у Київському оперному театрі в кінці 1950-х 
років, коли вчився в інституті. В той час я частенько відвідував оперний 
театр, особливо коли йшли мої улюблені «Кармен», «Аіда», «Ріголетто», 
«Лючія ді Ламмермур», «Пікова дама». «Аїду» з її участю я дивився кілька 
разів і завжди був у захваті від її голосу.  

Виконавська майстерність Лілії Лобанової вражала надзвичайно. Її 
Аїда була потрясаюча! На все життя лишився незабутнім створений нею 
образ дочки ефіопського царя. Я, бувши студентом, брав зазвичай квиток 
на третій ярус (він коштував усього 40 копійок). Під склепінням глядачевої 
зали голос співачки звучав з такою силою, що здавалося – під натиском 
могутньої звукової хвилі завалиться стеля! 

Мені при цьому спадало на думку: от розповідали, що у Петрусенко 
голос був колосальної сили – перекривав і хор, і оркестр. А у Лобанової 
хіба не такий? Було таке враження, що сила її голосу – то вже якась межа 
людських можливостей. Найвидатнішими виконавцями партії Аїди на укра-
їнській оперній сцені були М. Литвиненко-Вольгемут, О. Петрусенко,        
О. Жила і Л. Лобанова.   

Музична критика Франції, де Лобанова побувала на гастролях у   
1960-х роках, назвала нашу співачку «богинею оперної сцени». Ось такою 
богинею вона лишилася і в моїй пам'яті, коли я згадую спектаклі «Аіда» з її 
участю, які я слухав на третьому ярусі Київської опери в незабутні роки 
моєї студентської юності. 

●●● 
22. Масленнікова Л.Г. 

Радіо «Культура» 29.09. 2014. Ведуча Ганна Боровицька 
 

У вітчизняному вокальному мистецтві другої половини ХХ століття 
були дві співачки на прізвище Масленнікова – Ірина та Леокадія. Дехто 
навіть думав, що вони сестри або принаймні родички. Адже багато чого у 
них, крім прізвища, було спільного: обидві народилися в один і той самий 
рік, обидві мали ліричне сопрано – у Леокадії було лірико-драматичне, а у 
Ірини – лірико-колоратурне. Обидві стали народними артистками, обидві 
співали на сцені Великого театру в Москві майже в одні й ті самі роки. Та 
вони не були ні сестрами, ні родичками, просто мали однакові прізвища. 

Леокадія Масленнікова народилася 8 березня 1918 року в Саратові. 
Хто були її батьки, яка це була родина, про це, на жаль, не вдалося дізна-
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тися. Але достеменно відомо, що Леокадія рано почала свою трудову дія-
льність. Бувши ще підлітком, змушена була піти працювати на фабрику, 
щоб заробляти на життя. Це свідчить про те, що її родина жила в нестат-
ках, у нужді, і, щоб допомагати батькам, дівчина влаштувалася на роботу. 

Невдовзі у Леокадії проявили-
ся вокальні здібності. Вона співала 
у самодіяльному фабричному хорі, 
і керівник хору, звернувши увагу на 
її гарний дзвінкий голос, почав до-
ручати їй сольні номери. Леокадія 
стала заспівувачкою хору. Це, ма-
буть, і вирішило її подальшу долю: 
врешті-решт Леокадія отримала  
направлення до Московського му-
зичного училища, а в червні 1941 
року її зарахували до Московської 
консерваторії. Тут вона вперше 
виступила в маленькій партії селя-
нки в опері Моцарта «Весілля Фіга-
ро». 

Коли почалася війна, Маслен-
нікова з родиною евакуювалася у 
Свердловськ і в 1943 році вступила 
до Свердловської консерваторії. Клас вів київський професор Д. Євтушен-
ко. Після визволення Києва від загарбників студентка Масленнікова про-
довжила заняття вже у Київській консерваторії. Концертмейстер Ніна Іва-
нівна Скоробагатько згадувала, що успіхи  Леокадії у консерваторії були 
такі значні, що її, студентку четвертого курсу, прийняли в труппу Київсько-
го оперного театру.  

На його сцені вона співала партію Маші в «Піковій дамі» Чайковсько-
го, Баби в «Ночі перед Різдвом» Римського-Корсакова та Оксани в «Запо-
рожці за Дунаєм» Гулака-Артемовського. Далі були Татьяна в «Євгенії 
Онєгіні» Чайковського, Марильця в «Тарасі Бульбі» Лисенка. У концертах 
вона співала українські та російські народні пісні, класичні твори вітчизня-
них та зарубіжних композиторів. Великим успіхом у її виконанні користува-
лись пісні з репертуару славетної Оксани Петрусенко – «Нащо мені чорні 
брови», «Гандзя», «Ой, не світи, місяченьку». 

Ніна Іванівна Скоробагатько розповідала, що у театрі Леокадію люби-
ли за скромність, привітність, щиру вдачу і ласкаво називали її «Льока». 



~ 97 ~ 
 

Перед молодою талановитою співачкою відкривався  широкий горизонт  
творчого злету, успішної кар’єри. Але доля розпорядилася інакше. 

У 1946 році у Москві, у Великому театрі оголосили конкурс молодих 
оперних співаків, і в ньому взяли участь Вероніка Борисенко та Леокадія 
Масленнікова. І обидві були прийняті і одразу ж стали провідними соліст-
ками. У 1949 році Масленнікова отримала Сталінську премію за виконання 
партії Маженки в опері Сметани «Продана наречена». У 1961 році їй було 
присвоєно звання народної артистки Російської Федерації. 

З тих партій, у яких уславилась Леокадія Гнатівна Масленнікова, слід 
насамперед назвати Татьяну та Іоланту в операх Чайковського «Євгеній 
Онєгін» та «Іоланта», Маргариту в «Фаусті» Гуно та Маженки у «Проданій 
нареченій» Сметани, Мікаелу в «Кармен» Бізе – всього близько двадцяти 
партій. Шкодуємо, що не можемо послухати зараз Леокадію Масленнікову 
в оперному репертуарі, немає записів. 

Леокадія Гнатівна Масленнікова багато років викладала вокал на ка-
федрі сольного співу Державного інституту театрального мистецтва імені 
Луначарського у Москві, була доцентом.  Померла Леокадія Масленнікова 
у 1996 році. Закінчити розповідь про чудову співачку, творчість якої була 
тісно пов’язана з Україною, хочу відгуками зарубіжної преси на її блискучі 
виступи за кордоном. 

 

Лондонська «Дейлі Воркер» 
«Леокадія Масленнікова підкорила нас своїм чистим ліричним голосом і яскравою 

творчою індивідуальністю. Вона зовсім не форсує свій чарівний голос. Співала з великим 
почуттям та розмаїттям нюансів. Співачка мала великий успіх у чудесних романсах Рах-
манінова та російських народних піснях. Виконані нею арій з опер «Сила долі» Верді та 
«Пікова дама» Чайковського викликають бажання слухати її в оперних спектаклях на сце-
нах кращих театрів». 

 

Газета «Метрополь» (Бельгія) 
«Співачка Леокадія Масленнікова – це сопрано дуже красивого тембру, рівне в усіх 

регістрах. Співачка володіє ним з великою майстерністю і глибоко відчуває все, що спі-
ває. Вона виконала Чайковського, Мусоргського, Глієра, Хрєнникова пречудово. Її успіх 
був блискучим.». 

 

Газета «Політікен» (Данія) 
«Леокадія Масленнікова має чарівне, дивовижно красиве лірико-драматичне сопро-

но. Коли вона проспівала арію Тоски, то нагадала нам про великих майстрів оперної сце-
ни. З такою ж майстерністю була проспівана і Чіо-Чіо-сан. Ми ще ніколи раніше не чули 

такого приємного і красивого голосу». 
 

Газета «Весткюнстен» (Данія) 
«Сопрано Леокадія Масленнікова небезпідставно належить до кращих сил ансамб-

лю опери Великого театру. Її голос напрочуд сильний, могутній в фортиссімо. Але вона 
володіє також чарівним піано, її голос має об’ємну глибину. Було насолодою слухати її,  

це дійсно рідкісне обдаровання». 
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А ось ще одна газетна рецензія: 
 

«Ця артистка дуже благородна. Її голос має той густий, насичений тон, той чистий, 
як сталь, блиск, який притаманний великим співачкам». 

 

Такими ж схвальними відгуками рясніла преса Австрії, Франції, Фін-
ляндії, Туреччини, Польщі, Румунії, Болгарії, Чехословаччини, – скрізь, де 
співачка побувала на гастролях. (А кажуть – була якась «залізна заві-
са»…). 

У 1970-х роках фірма «Мелодія» випустила довгограючий  гігант спі-
вачки. Нині цей диск вже є рідкістю. (До ведучої): Ось гляньте на конверт – 
фотознімок чарівної співачки в ролі однієї з своїх оперних героїнь. А ось 
унікальний знімок 1945 року. Групове фото зроблене під час поїздки укра-
їнських митців до Югославії. На ньому разом з уславленими майстрами 
оперної сцени Литвиненко-Вольгемут, Паторжинським, Лаптєвим бачимо 
піаніста Льва Оборіна, драматичного актора Юрія Шумського, солістку 
опери Ніну Гончаренко і зовсім юну Леокадію Масленнікову, майбутню 
оперну зірку, яка спалахнула вперше саме у Києві і яка досі випромінює 
світло над нашою Україною. 

●●● 
23. Менцинський М.О. 

Радіо «Культура» 20, 27 квітня, 4 травня 2015, 
 Ведуча Ганна Боровицька 

 

Цю передачу ми з Ганною Олександрівною вирішили присвятити Мо-
десту Менцинському – одному з найбільших співаків світу, чиє ім'я золо-
тими літерами написано на скрижалях вітчизняного вокального мистецтва. 
Воно стоїть поряд з іменами таких вокальних велетів світового масштабу, 
як Баттістіні, Карузо,  Тітта Руффо, Шаляпін. 

Життя і творчість Модеста Менцинського досить повно висвітлено в 
біографічному нарисі Івана Деркача, виданому у 1969 році у Львівському 
видавництві «Каменяр» та в збірці спогадів, автором-упорядником якої був 
Михайло Головащенко. Книжка видана у 1995 році у Києві. За браком часу 
ми обмежимося  стислим знайомством з біографією співака.  

Отже, перенесемося у позаминуле століття на Львівщину у село Но-
восілки (нині Великі Новосілки). 140 років тóму, 29 квітня 1875 року там у 
родині священика Омеляна Атанасійовича Менцинського з'явився на світ 
хлопчик, якому дали ім'я Модик або Модестик (латиною означає скромний) 
і якому в майбутньому судилося стати великим співаком, зіркою оперної 
сцени. Батько Модеста був людиною грамотною, високоерудованою. Од-
ним з перших пропагував у Галичині твори Тараса Шевченка, поширював 
освіту серед селян. Походив він із старовинного лемківського роду, із села 
Мацина або Менцина – звідси й прізвище. 
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У 1888 році батьки переїхали до іншого села – Хідновичів, недалеко 
від Новосілок, де й минули дитинство та рання юність Модеста. Ще хлоп-
чиком захоплювався він народними 
піснями, обрядами, від батьків оде-
ржав основи нотної грамоти. На-
вчаючись в гімназіях Дрогобича і 
Самбора, співав у шкільному хорі. 
Вже тоді старанно переписував собі 
у зошити твори українських компо-
зиторів та романси західно-європей-
ських та російських композиторів. 

Від природи Модест мав гарний 
голос, був музикальним. Батьки, 
помітивши ці його здібності і заохо-
чуючи сина в захопленні музикою, 
все ж не хотіли, щоб він обрав собі 
професію співака. У родині було ще 
четверо дітей і навчати їх у вищій 
школі батькам було не під силу. На-
вчання було платним і дорогим задоволенням. Тому після закінчення гім-
назії вирішили послати Модеста у духовну семінарію Львова, у якій утри-
мання і навчання були безоплатні. «Хай буде мій син священиком, як я» – 
говорив Омелян Менцинский. 

Тож восени 1896 року Модест стає студентом теології. Вивчаючи в 
семінарії богослов'я, продовжував захоплюватися музикою і співом. Брав 
участь у великому хорі теологів. Його дзвінкий тенор виділявся серед ін-
ших силою, красою тембру, польотністю звуку. Власне, у хорі усі співаки 
мали гарні голоси, бо на богословський факультет безголосих не прийма-
ли. Отже, співаючи в семінарському хорі, юнак не полишав мрії про співа-
цьку кар'єру. За свідченням сучасника, його сильний і різкий голос «являв 
собою золоту руду, яку треба було лише виплавити, щоб засяяла вона на 
повну красу». 

 

«Менцинський був вищий середнього зросту, блондин, гарний з лиця, мав атлетичні 
груди. Був чемним у стосунках з товаришами, дався всім любити, так що ми звали його 
не інакше, як Мадзьо. Голос у нього був як дзвін. Чистим металом він дзвенів у співі. Мав 
абсолютний слух – як поставив тон, то такий чистий, як тон прегарної, добре настроєної 
скрипки в руках скрипача-віртуоза»… «У семінарії його любили за розум, веселу вдачу, 
товариськість, ввічливість».  

 

Це спогад одного з друзів Модеста, його однокурсника. 
Студенти теології давали концерти і для світської публіки. Тож Мен-

цинського як співака знало вже багато містян. На нього звернули увагу 
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професори Львівської консерваторії і запросили зустрітися, щоб перевіри-
ти його голос. Модест,звичайно, погодився. Висновок був одностайний: 
Менцинський зможе стати добрим драматичним тенором, якщо серйозно 
займеться музичною освітою.  

Такий вердикт фахівців глибоко запав у душу молодика, хоч у нього 
ще був сумнів., чи може він стати справжнім вокалістом. Проте вирішив 
спробувати свої сили. Звернувся до ректора семінарії з проханням дозво-
лити йому уроки музики і співу в консерваторії. Справа в тому, що суворі 
семінарські правила не дозволяли відвідувати театри і концерти. А як же 
можна здобути вокальний фах, не відвідуючи ні театрів, ні концертів, не 
слухаючи спів професійних вокалістів? 

Ректор дав дозвіл семінаристу – він вважав, що майбутній богослов – 
володар такого чудового голосу, може потім стати окрасою навіть собору. 
Менцинський почав брати уроки співу у професора Висоцького, відомого   
в ті часи співака і педагога. Дослідник творчості Менцинського мистецтво-
знавець Роберт Адамі згодом писав: «Наш питомець протягом трьох років 
ходив забороненими стежками, служачи одночасно двом панам – богові     
і своєму мистецтву…»  

На щастя, саме завдяки ректору семінарії ті «заборонені стежки» не 
стали перепоною початкуючому співакові, а три роки, проведені з профе-
сором Висоцьким, були вирішальними у подальшій долі Модеста. У 1899 
році Менцинський, закінчивши третій курс теології, кинув навчання в семі-
нарії. До цього його спонукало особисте романтичне захоплення, а також 
бажання повністю присвятити себе мистецтву. 

Кохання 24-річного Модеста виявилося невдалим, і він, глибоко пере-
живаючи свою невдачу, щоб якось заспокоїтися і забутися, вирішив їхати 
за кордон, маючи намір продовжити там своє вокальне навчання. Стати 
професійним співаком – ця думка вже не полишала його ні на мить. Бать-
ки, дізнавшись про намір сина, дуже переживали. Особливо журилася ма-
ти: «Яке майбутнє чекає на мого сина?! Артист-комедіант, що розважає 
публіку, – хіба він заслуговує такої долі? Хіба цього я чекала, сподівала-
ся?» 

Почуття матері можна було зрозуміти. Адже вона знала, як нелегко 
жилося галицьким артистам. Крім любові і шани людей, вони нічого більше 
не мали. Часто не мали навіть власного притулку. Багато з них через не-
статки і злидні рано пішли із життя. Артисти не мали ніякої допомоги від 
держави. Австрійські барони та польська шляхта Галичини, як і царат Схі-
дної України, були байдужі до розвитку української культури, до підтри-
мання талантів з народу. 
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Розумів це і Модест, але вже не уявляв свого подальшого життя без 
музики, співу, бо вони були потребою його молодої душі і серця. До висо-
кої мети його вели палка любов до мистецтва, наполегливість, працьови-
тість, велике бажання стати співаком. Опановувати вокальну майстерність 
він вирішив у Німеччині, у консерваторії міста Франкфурта. 

Восени 1899 року Модест попрощався з рідними, друзями і вирушив  
у далеку дорогу назустріч своїй долі. Він знав, відчував, вірив, що від'їж-
джає не назавжди, що неодмінно повернеться у рідний край, що ніщо не 
зможе замінити йому батьківщину. Невдовзі став студентом консерваторії, 
учнем відомого в ті часи співака і досвідченого вокального педагога Юліу-
са Штокгаузена. Професор охоче взявся вчити його, бо побачив у ньому 
талановитого учня. 

Незважаючи на матеріальну скруту та нестатки, брак коштів на най-
необхідніші потреби, Менцинський, переборюючи всі негаразди, труднощі 
студентського життя, з молодечим завзяттям торував собі шлях до мети, 
яку він раз і назавжди поставив перед собою – стати професійним опер-
ним співаком. Його натхненням, розрадою в цьому були успіхи в навчанні 
– став одним з найкращих студентів навчального закладу. Почав виступа-
ти в концертах, що влаштовувалися в консерваторії, в оперній студії. Його 
вже запрошували на гастролі в різні міста Німеччини. 

На канікулах побував у Галичині, дав концерти у Львові, Станіславі, 
Перемишлі, Тернополі, Самборі. Про один з його концертів газета «Діло» 
писала: 

 

«Доводилося нам давніше на деяких концертах слухати пана Менцинського і милу-
ватися звучністю та широтою його голосу. Але тепер, після однорічної школи можна смі-
ливо сказати, що пан Менцинський це будуча оперна слава. Його сильний голос уже ви-
роблений, з природи дуже звучний та мелодійний, з перевагою ліричного елементу, над-
звичайно широкого діапазону. Звичайно, пан Менцинський ще не всюди відчуває себе 
певним… Але він має великі дані: надзвичайний голос поряд з чудовою декламацією та 
знаменитою інтерпретацією. Чоловік дуже поетичний, інтелігентний, уміє влити в голосові 
звуки усі думки поета  і чуття композитора. Пан Модест певно перший інтерпретатор Ли-
сенка, як се виявилося у виконанні першорядних його композицій «За думою дума» Шев-
ченка та «Розвійтеся  з вітром» Франка. А вже народні пісні в обробці Лисенка мають тут 
поряд з п. С.Крушельницькою найкращого виконавця. Вітаємо пана Менцинського як 
майбутню славу руського артистичного світу». 

 

Те, що його, як і Соломію Крушельницьку (і це в той час, коли він був 
ще тільки початкуючим  співаком) називали найкращим  інтерпретатором 
творів Лисенка, співак вважав для себе високою похвалою. 

Восени 1900 року, повернувшись до Франкфурта, окрилений зустріч-
чю з земляками, з рідними, Менцинський ще з більшою наполегливістю 
почав працювати над удосконаленням своєї вокальної і акторської майс-
терності. Керівництво однієї з найбільших у Німеччині опер – франкфурт-
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ської – уважно слідкувало за зростанням Менцинського як співака і актора, 
і запропонувало  йому  виступити в головній партії Ліонеля в опері Флото-
ва «Марта».  

18 вересня 1901 р. відбувся дебют молодого артиста, який пройшов   
з великим успіхом. Преса високо оцінила його виконавську майстерність. 
Критики особливо похвально відгукувалися про його красивий голос, що 
відзначається «м'якою шляхетною барвою в середніх тонах і блискучою 
силою в горішніх». А газета «Für Wahrheit und Recht» писала: «Голос Мен-
цинського настільки сильний, що його можна порівняти з голосом наших 
славних артистів». І закінчувала словами: «Жваві оплески публіки свід-
чать, що франкфуртці хочуть мати пана Менцинського у своєму місті». 

Невдовзі на запрошення дирекції Стокгольмської опери Менцинський 
приїхав у шведську столицю для виступів у вагнерівських операх на три 
сезони, з 1904 до 1907 року.  

Першою оперою, у якій співав Менцинський, була «Лоенгрін». Стокго-
льмці поспішили на виставу з його участю з великою цікавістю, бо про спі-
вака вже йшла слава по всій Європі. Співав Менцинський блискуче, заво-
ювавши симпатії численних шанувальників оперного мистецтва. Цей успіх 
зумовив пропозицію дирекції опери продовжити контракт аж до 1910 року з 
правом гастрольних поїздок у різні країни. Менцинський дав згоду і підпи-
сав контракт. 

В його репертуарі з'явилися нові партії: Зігфріда, Трістана, Тангейзе-
ра. Співав їх німецькою мовою, а в операх «Фіделіо» Бетховена, «Летючий 
голландець» Вагнера, «Самсон і Даліла» Сен-Санса, «Отелло» Верді, 
«Німа з Портічі» Вебера – по-шведськи. Ці мови він опанував досконало. 
Також виконував головні партії в операх «Аіда», «Фауст», «Трубадур»,    
«Нюрнберзькі мейстерзінгери», «Валькірія», «Загибель богів» та ін.. 

Робота в стокгольмській опері принесла Менцинському гучну славу.   
У 1905 році співака запросили на гастролі в один з найбільших оперних 
театрів Європи – Лондонський Covent Garden. Ті вистави були тріумфаль-
ними для співака. Публіка була у захваті від його чудового могутнього го-
лосу і акторської гри.  

У газеті «Telegraf» рецензент стверджував, що Менцинський своїм ви-
конанням перевершує майже усіх німецьких тенорів, які співають у операх 
Вагнера. Виступаючи на великих оперних сценах Європи, Менцинський не 
припиняв і концертної діяльності, пропагуючи, поряд з творами західно-
європейських композиторів, твори Лисенка та українські народні пісні.  

Чверть століття звучав голос Менцинського на оперних сценах бага-
тьох європейських країн. Цей співак зробив неоціненний внесок у світове 
оперне мистецтво – в його репертуарі було 50 опер.  
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Він залишив сцену передчасно, коли йому було 50 і голос звучав ще 
прекрасно. Що було причиною такого рішення співака, невідомо. Можливо, 
він хотів зійти зі сцени на вершині своєї слави, а скоріш за все через прик-
рі закулісні інтриги, заздрощі у Кельнській опері, де він виступав в останній 
період своєї артистичної діяльності. Тенор опери, який став її директором, 
як тільки міг шкодив своєму супернику. З Кельна Менцинський виїхав до 
Стокгольма, де й минули останні роки його життя. 

Помер Менцинський 11 грудня 1935 року від серцевого нападу і похо-
ваний у Стокгольмі на Католицькому кладовищі. З приводу його кончини 
з'явилися некрологи у пресі багатьох країн. Газети писали про нього як про 
одного з найбільших співаків в історії світового оперного мистецтва. Звіст-
ку про смерть артиста з глибоким сумом сприйняли і на Україні. Газети 
писали, що Україна втратила великого митця, громадянина-патріота, який 
через усе своє життя проніс палку любов до своєї батьківщини, до свого 
народу. 

Композитор Барвінський так відгукнувся на смерть Менцинського: 
 

«Перегорнулася сторінка в історії не тільки нашого, а й світового відтворчого мис-
тецтва, сторінка, записана золотими літерами, найкращим змістом, записана особою тої 
мистецької величини, що творить історію. Втрата такої особи залишає глибоку рану         
в організмі нашого життя. Одійшов од нас митець, який працював не для особистої слави, 
– всі свої сили він віддав на службу найчистішого мистецтва, а свою особисту славу при-
множив для добра і в користь доброму імені українського народу». 

      

Ці слова написано 80 років тому. Що ж маємо сьогодні? Чи гідно, як 
належить нащадкам великого митця, вшановують його пам'ять тепер? Чи 
є компакт-диски із записами Менцинського, придбавши які кожен міг би 
слухати його спів? Чи названі в його честь музичні заклади, вулиці у Києві, 
Львові, Івано-Франківську, Тернополі? Чи згадується це славне ім' я в ук-
раїнській пресі, на радіо, телебаченні хоча б з нагоди ювілейних дат? За-
питання, на жаль, поки що риторичні. Хочеться сподіватися, що на них все 
ж таки будуть відповіді. 

●●● 
24. Микиша М.В. 

Українське радіо, канал «Культура». 12.06, 19.06.2017. 
 Ведучв Ганна Боровицька 

 

Боровицька. Вітаю вас, друзі. У студії Ганна Боровицька. Герой сьо-
годнішньої та наступної передачі належить до дуже вже віддалених від 
нас часів. Народився він 1885 року, пішов із життя 1971-го. Це ж так скла-
лося, що записів його, на жаль, маємо не так уже й багато, як хотілося б, 
та й ті не найкращої якості.. Зроблені вони були частково у 1930 році, а 
частково у 1950-х роках, тобто тоді, коли найвищі, зоряні досягнення цього 
артиста були далеко позаду. Та й голос його, 65-літнього, можливо, не 
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звучав уже так яскраво, як замолоду. Але з поваги до світлої пам'яті  вида-
тного артиста і людини дуже не простої долі пропоную всім, хто не байду-
жий до нашої історії, все ж послухати ці записи, яких залишилося небага-

то, до 10-ти, і надзвичайно цікаву і 
зворушливу розповідь, яку підготу-
вав Віталій Петрович Донцов, наш 
постійний автор і великий шанува-
льник таланту народного артиста 
України Михайла Венедиктовича 
Микиші. А на початку прозвучить  у 
запису співака твір Миколи Лисенка 
на народні слова «Ой, не цвіти 
буйним цвітом». 

 

(Звучить запис) 
 

Донцов. Михайло Венедикто-
вич Микиша – один з найвидатні-
ших оперних співаків України пер-
шої половини ХХ століття, один з 
фундаторів національної опери. 
Сучасник Михайла Донця, Марії 

Литвиненко-Вольгемут, Михайла Гришка, Оксани Петрусенко, Івана Коз-
ловського, Зої Гайдай, Юрія Кипоренка-Доманського, він належав до цієї 
славної когорти корифеїв, і, як і вони, вписав яскраву сторінку в історію 
вітчизняної вокальної культури. Понад три десятиліття його чудовий голос 
– сильний, красивого тембру драматичний тенор лунав на оперних сценах 
Києва, Харкова, Баку, Іркутська, Москви, викликаючи захоплення театра-
льної публіки та схвальні відгуки музичної критики. 

Сучасні шанувальники вокалу позбавлені можливості через брак за-
писів ознайомитися з багатим і різноманітним репертуаром співака. Ті кі-
лька записів, що є у фондах Українського радіо, та одна-єдина грамплатів-
ка, випущена Ногінським заводом у 1930 році, не розкривають всього тво-
рчого потенціалу, яким володів співак, а дають лише поверхове, приблиз-
не уявлення і про голос, і про майстерність виконання. Ці записи – лише 
відлуння  живого голосу, яким, за спогадами людей, що слухали Микишу у 
спектаклях чи концертах, він так чарував глядачів-слухачів. І все ж, маємо 
тішитися, що є хоч ці кілька записів, адже багато чудових вокалістів мину-
лого, таких, як Стешенко, Зубарєв, Скибицька, Старостинецька, Копйова – 
список можна продовжувати – взагалі не лишили після себе ніяких записів. 

Вперше про співака Микишу я дізнався від відомого в 1930-70-ті роки 
київського колекціонера грамплатівок Сергія Миколайовича Оголівця. Він 
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давав Микиші високу оцінку і жалкував, що співак  не записувався на пла-
тівки. Мав єдиний диск, та й то це був дует з Лубенцовим. Як з'ясувалося, 
платівка ця була надзвичайною рідкістю. Майже ніхто з київських колекці-
онерів, яких налічувалося тисячі, за винятком хіба що Михайла Зьоли, та 
може ще когось, не міг похвалитися, що має платівку Микиші. Тож розумі-
ючи цінність  платівки, її унікальність, я вирішив придбати її будь-що, і од-
ного разу сказав про це Сергію Миколайовичу, назвавши при цьому солід-
ну плату. Він майже одразу погодився її продати, очевидно, спокусившись 
на таку високу ціну. Так раритетна платівка перекочувала до моєї фоноте-
ки.  

Невдовзі про платівку дізналася директор музею Лисенка Юлія Олек-
сандрівна Белякова і почала умовляти мене віддати диск музею. Мовляв, 
музею він більше потрібний, ніж мені. Справа в тому, що обробка пісні 
«Ой, на гору козак воду носить» зроблена Лисенком, а Белякова збирала 
для музею абсолютно все, що було пов'язане з ім'ям Миколи Віталійовича. 
Мені, звичайно, зовсім не хотілося розлучатися з дорогим для мене (доро-
гим і в прямому, і в переносному значенні) диском, але жіноча настирність, 
врешті-решт, взяла гору і довелося поступитися. Хочеться сподіватися, що 
мій подарунок зберігається у музеї надійно і в належних умовах, і платівка  
і тепер у такому ж хорошому стані, як колись.1 

Боровицька. Пропоную послухати один із тих, без перебільшення, 
дорогоцінних записів, які зберегла для нас стара платівка 1930 року. Га-
даю, ви поблажливо поставитеся до технічної якості цього запису у вико-
нанні дуету видатних співаків – тенора Михайла Микиші та баса Василя 
Лубенцова. Українська народна пісня «Ой, на гору козак воду носить». 

 

(Звучить запис) 
 

Донцов. Звукова спадщина співака, як було сказано, справді мізерна, 
але матеріалів, які висвітлюють його життя і творчість, досить багато. Про 
Михайла Венедиктовича написано чимало статей та спогадів його сучас-
ників. Найповніше його біографія викладена у невеликій за обсягом кни-
жечці Шелюбського, виданій ще далекого 1947 року, та в доповіді мистец-
твознавця Лідії Архимович, виголошеній на урочистому вшануванні співака 
в Академії наук України з нагоди його 70-річчя та 45-річчя артистичної дія-
льності.  

Цікаву статтю про Микишу опублікував у журналі  «Музика» за 1970 
рік журналіст-мистецтвознавець Михайло Головащенко. Вона присвячена 
                                                 
1 Примерно в те же годы мною, Анатолием Железным, было передано музею Лысенко 
немало редчайших дореволюционных украинских нотных изданий и пластинок, в том 
числе ещё один экземпляр той самой пластинки Микиши. Юлия Белякова умела рабо-
тать с нами, коллекционерами. А.Ж.   
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85-річчю співака. Цінні спогади лишили солісти Московського Великого 
театру – Козловський, Лемешев, Обухова, Норцов, Політковський, Ханаєв, 
Степанова, Орфьонов, диригент Покровський, а також солісти Київської 
опери Стефанович і Пекарський, композитор Людкевич та інші митці. 

Готуючись до передачі, я уважно ознайомився з цими статтями, а та-
кож з документами, що зберігаються в Архіві-музеї мистецтва України. На 
жаль, серед архівних матеріалів немає автобіографії та спогадів самого 
Микиші. А вони ж були, де зараз – невідомо. Тому ряд подробиць його 
життя, не відображених у друкованих джерелах, на жаль, поки що не 
з’ясовано. Наприклад, нічого не відомо про батьків Михайла Венедиктови-
ча, окрім того, що вони, як зазначає Михайло Головащенко, були «бідні 
селяни». Невідомо також, чи були у співака ще якісь близькі родичі – бра-
ти, сестри, як склалася їхня доля. І ще: співак народився, нагадаю, 25 тра-
вня (тобто 6 червня за новим стилем) 1885 року у Миргороді на Полтав-
щині, де й минули його дитинство та юні роки. Але ж Головащенко  пише, 
що батьки були селяни? Явне протиріччя. Якщо селяни, то чому Михайло 
народився і жив у Миргороді? Припускаю, що батьки могли переїхати із 
села до міста до народження сина, але це тільки припущення.  

Або таке. У статті Головащенко пише, що Михайло був сиротою. Про-
те невідомо, коли він втратив батьків, хто його виховував, як батьків не 
стало, як жилося в той час хлопцеві і т.д. Це ті питання, які ще потребують 
з'ясування. Добре було б, якби знайшлися  його автобіографія та спогади. 
Що спогади були – це незаперечно, бо співак у листі до Наталії Михайлів-
ни Ужвій в 1960 році повідомляв, що мріє закінчити їх написання. 

Змалку Михайло співав у хорі приходської школи, де навчався, трохи 
згодом – у церковному хорі. Брав участь у концертах, що їх організовував 
учитель співів на прізвище Богородський. У підлітковому віці вперше, як 
свідчить мистецтвознавець Архимович, «зіткнувся з театральною спра-
вою». В аматорській виставі п'єси Карпенка-Карого «Розумний і дурень»  
він грав епізодичну роль. 

Після закінчення трирічної приходської школи нахил до мистецтва в 
широкому розумінні цього слова привів хлопця до художньо-промислової 
школи (була така у Миргороді), яка відіграла в його подальшому житті зна-
чну роль. Великий вплив на юнака мала атмосфера творчої праці та спіл-
кування з людьми, які його оточували. А це були відомі діячі українського 
мистецтва – художники Федоров, Герардов, Сластіон, які виховали у свого 
учня любов до мистецтва, до творчої праці. В цей час у молодого Микиші 
пробудилося прагнення до громадської та суспільно-корисної справи, і 
лишилося воно у нього потім на все життя. 



~ 107 ~ 
 

У промислово-художній школі Микиша  був також учасником хорового 
і драматичного гуртків, допомагав Сластіону в постановці вистав «Наталка 
Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», «Сава Чалий» та ін. Михайло був 
хлопцем енергійним, мав поривчасту вдачу, не терпів брехні й лукавства. 
Не стояв осторонь суспільно-політичних процесів, які відбувалися тоді на 
Україні. Був непримиренний до проявів зла, насилля, несправедливості 
збоку можновладців по відношенню до простих людей. Йому було 18, коли 
познайомився з народовольцями, які вели боротьбу з царським самодер-
жавством. І Микиша бере активну участь у їх діях, що мали антидержавне 
спрямування.  

Він доставляє з Полтави і поширює у Миргороді нелегальну літерату-
ру. На таємних сходках селян читає прокламації антиурядового змісту, 
малює на місцеве начальство карикатури. Невдовзі його заарештовують і 
заводять кримінальну справу, звинувачуючи в антидержавній агітації. 
Справа закінчилася 4-місячним ув'язненням в одиночній камері тюрми з 
подальшим дворічним особливим наглядом поліції. Так талановитий юнак 
вступив у свідоме життя. Це було перше випробування долі і було воно, на 
жаль,не останнім у житті Микиші. Але ні тюрма, ні поліцейське пересліду-
вання не зламали його волі, не згасили вільнодумства та бунтарського 
духу. 

По закінченні промислово-художньої школи Микиша одержує спеціа-
льність скульптора і звання вченого рисувальника. Однак молодика найбі-
льше вабив спів, він мріє про вокальну кар'єру, і в здійсненні його заповіт-
ної мрії вирішальне значення мала зустріч з Миколою Віталійовичем Ли-
сенком, який у 1902 році приїжджав у Миргород з метою набору співаків 
для свого хору. Прослухавши Микишу, Лисенко порадив йому вчитися спі-
ву. 

Можливість поїхати в Київ з'явилася у Михайла лише через два роки. 
Цьому сприяв палкий шанувальник мистецтва Ярошенко – судовий слід-
чий, допомогли друзі. Микиша вступає до Музично-драматичної школи, 
щойно заснованої Лисенком. Микола Віталійович, знаючи, що хлопець бі-
дний, що він сирота і не має засобів для життя і навчання, взяв його у 
свою родину і зарахував до класу співу професора Зотової, по-батьківськи 
піклувався про нього, слідкував за його успіхами, звільнив від плати за на-
вчання. 

Згадуючи про цей період життя, Михайло Венедиктович пізніше писав: 
 

«Світлий образ Миколи Віталійовича Лисенка завжди житиме у моєму серці. Над-
звичайної душі людина, Микола Віталійович поєднував у собі риси справжнього гуманіс-
та, видатного композитора і невтомного громадського діяча, навколо якого гуртувалися 
найкращі представники української культури. Живучи в родині Лисенка, я мав щасливу 
нагоду познайомитися з найвидатнішими українськими письменниками: Михайлом Коцю-
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бинським, який читав нам у рукопису «Фату моргану», Іваном Франком у роки створення 
ним знаменитої поеми «Мойсей», Лесею Українкою, Оленою Пчілкою. Тут же я часто 
зустрічався з композитором Кирилом Стеценком, драматургами Михайлом Старицьким, 
Іваном Карпенком-Карим, корифеями української сцени Марією Заньковецькою, Панасом 
Саксаганським, Миколою Садовським. 

Микола Віталійович мріяв про створення української опери і вже тоді піклувався про 
виховання для цієї мети добре підготовлених вокальних кадрів. Ця ідея захопила і мене, і 
я гаряче прагнув оволодіти секретами вокального мистецтва». 

 

Боровицька. Оскільки Віталій Донцов процитував рядки зі спогадів 
Михайла Микиші, присвячені  М.В. Лисенку, пропоную послухати ще один 
твір видатного композитора у його виконанні – «Мені однаково» на вірш 
Тараса Шевченка. Нагадаю, в цій та наступній передачах звучать записи  
співака, зроблені у 1930-му та в 1950-х роках. Ще раз наголошую, що за-
писів видатного співака-тенора Михайла Микиші, якого ми з автором Віта-
лієм Донцовим згадуємо у передачі циклу «Голос із грамплатівки», є всьо-
го дев'ять. Одразу ж скажу, що, на жаль, кілька оперних арій співак запи-
сав у 1950-х роках не в супроводі оркестру, а в супроводі фортепіано. 
Один із цих записів, фрагмент однієї із зоряних партій Михайла Венедик-
товича, арію Германа з опери Чайковського «Пікова дама», пропоную за-
раз послухати. 

(Звучить запис) 
 

Боровицька. Послухаємо ще один запис: Микола Лисенко, вірш Та-
раса Шевченка – «Чого мені тяжко». 

 

(Звучить запис) 
 

Донцов. У 1905 році Лисенко запросив на посаду професора співу 
славетного оперного артиста і педагога Олександра Мишугу. Микиша пе-
реходить до його класу. Методи навчання співу цього педагога були йому 
до душі, близькі й зрозуміли. Він переймає їх беззастережно і ще до закін-
чення повного курсу навчання стає асистентом Мишуги. 

У 1910 році Микола Садовський пропонує Микиші вступити в його 
трупу, і молодий співак погоджується, з успіхом дебютує в ролі Йонтека в 
опері Монюшка «Галька». Про цей дебют рецензент  журналу «Українська 
хата» писав: 

 

«Не вперше слухав я «Гальку», але цього разу виніс світле та глибоке враження. А 
винуватцем цього є добродій Микиша своєю трактовкою ролі з чисто вокального боку. Я 
пережив давно відому драму Йонтека по-новому. Тільки почувши добродія Микишу, я 
відчув її глибше, більш трагічно і більш тонко розуміючи роль. Серйозність трактовки ролі 
йшла поряд з тонкою артистичною фразировкою її. І знов-таки, я вперше чув щось подіб-
не і тому повинен віддати данину його школі – високоартистичній і тонкопсихологічній. 
Все це дає добродію Микиші підставу розвинутися в серйозного артиста-співака з над-
звичайно багатими голосовими даними». 
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Разом з Микишею в «Гальці» дебютувала і юна Марія Литвиненко, 
згодом уславлена Литвиненко-Вольгемут. Спектакль перетворився на свя-
то. Це був дебют талановитої, багатообіцяючої молоді, дебют творчих сил 
українського оперного мистецтва. 

Маючи великий успіх у глядача, артист, однак, не спочив на лаврах – 
навпаки, ще наполегливіше продовжував працювати над собою, над удо-
сконаленням майстерності, ще енергійніше шукав ідеального сплаву музи-
ки і слова, співу і акторської гри. В театрі Садовського виконував виключно 
ліричні партії – Петра в «Наталці Полтавці», Андрія в «Запорожці за Дуна-
єм», Єника в «Проданій нареченій», Турідду в «Сільській честі». А в сезоні 
1910–11 року Микишу, після успішного дебюту в «Фаусті» Гуно запросили 
в трупу Київського міського театру, де він виступав протягом 12 років. 
Спочатку співав переважно ліричні партії – Князя в «Русалці» Даргомиж-
ського, Вакулу в «Черевичках» Чайковського, але через деякий час, з 1919 
року, після зустрічі з славетним тенором Собіновим, який порадив Микиші 
перейти на драматичний репертуар, він співає такі складні партії, як Рада-
мес в «Аїді», Рауль в «Гугенотах» Мейєрбера, Хозе в «Кармен» Бізе, Гер-
ман в «Піковій дамі» Чайковського, і показує себе з якнайкращого боку. 

Михайло Венедиктович Микиша був у прекрасній вокальній формі, міг 
не втомлюючись співати партію Радамеса три спектаклі підряд. В Київсь-
кому театрі в ті роки співали Шаляпін, Цесевич, Каміонський, Брун, Скиби-
цька – світила вітчизняної оперної сцени, та закордонні оперні зірки – Тітта 
Руффо, Баттістіні, Олімпія Боронат. Диригували спектаклями видатні му-
зиканти Штейнберг, Паліцин, Кавваліні, Моргулян, Труффі.  

Слава про Михайла Микишу як чудового оперного співака дійшла до 
керівництва Московського Великого театру, і в 1922 році  його запросили в 
трупу як соліста – виконавця партій першого положення. Співак отримав 
честь виступати з кращими представниками  вітчизняної оперної школи – 
Неждановою, Собіновим, Мигаєм, Степановою, Держинською, Обуховою, 
Пироговим, з такими диригентами, як Сук, Пазовський, Головін. Микиша 
одразу ж стає провідним солістом  і майже десять років виконує найголов-
ніші тенорові партії. Такі з них, як Ірод в «Соломеї» Штрауса, Каніо в «Па-
яцах» Леонкавалло, Герман в «Піковій дамі» Чайковського, Каварадоссі в 
«Тосці» Пуччіні, стали шедеврами, вершиною його творчих здобутків. 

До речі, партія Каніо принесла Микиші згодом світову славу – першу 
премію за образ і грим на міжнародній фотовиставці в 1928 році. Але жит-
тєвий і творчий шлях Микиші був устелений не тільки трояндами.  

В 1929–30 роках над ним почали згущуватись темні хмари підозри і 
недовіри. Співакові судилося перенести велику неприємність, особисту 
драму в зв'язку з тим, що його син Тарас, який з матір'ю – дружиною Ми-
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хайла Венедиктовича – виїхав за кордон на навчання і не повернувся на 
батьківщину. Врешті-решт, це стало причиною того, що Микиша пішов з 
Великого театру. Він їде в Харків і там його приймають у трупу столичної 
державної опери (Харків був тоді столицею України). 

У Харкові почалася його педагогічна діяльність як викладача вокалу 
консерваторії. На харківській сцені Микиша виступав до самого початку 
війни. Коли спалахнула війна, оперний театр був евакуйований на схід – в 
Іркутськ. Але Михайло Венедиктович не поспішав евакуйовуватися і вреш-
ті-решт залишився в Харкові. Про це стало відомо в НКВС – туди, мабуть, 
хтось доніс. У спогадах диригента Миколи Покровського читаємо: 

 

«Вересень 1941 року. Лінія фронту наближалася до Харкова. Якось перед евакуаці-
єю зустрічаю на вулиці Микишу. Він дуже розгублений, не знає, як діяти далі: виїздити з 
театром, чи залишитися у Харкові? Так ми тоді й розійшлися. І я чомусь подумав: а чи не 
тягне його до сина?» 

 

Мабуть так, чи приблизно так подумали і в НКВС: чи не чекає, бува, 
Микиша німців? Ця підозра призвела до того, що його арештували і ледь 
не розстріляли. Потім силоміць етапували в Сибір, в Іркутську область, на 
лісоповал. Вже в Іркутську тривало слідство, На щастя, слідчий, який вів 
справу Микиші, виявився порядною людиною. Ретельно ознайомившись і 
вивчивши матеріали справи, не виявивши складу злочину, викликав підо-
зрюваного і коротко сказав: «Можете бути вільні». Розповідали, що для 
звільнення Микиші багато зусиль доклала Зоя Гайдай. 

В 1942 році Микиша став солістом Київського оперного театру, що пе-
ребував тоді в Іркутську в евакуації. Сильний, красивого тембру, широкого 
діапазону голос, який був у співака в молоді роки, хоч ще й добре звучав, 
але вже не так легко й вільно, як колись. Тому Михайло Венедиктович вже 
не часто співав  у спектаклях і співав уже партії другого положення. На-
приклад, Тріке в «Євгенії Онєгіні» тощо. 

Микиша не раз виступав  у концертах для мешканців Іркутська, перед 
воїнами, у госпіталях. Виконував українські і російські народні пісні та ро-
манси, пісні на вірші Шевченка, вокальні твори Лисенка, Степового, Сте-
ценка, популярні тоді фронтові пісні. 

Після повернення у Київ у 1944 році став викладачем вокалу консер-
ваторії. У 1946 році отримав звання професора. Протягом багатьох років 
працював над створенням підручника для студентів вокального факульте-
ту консерваторії під назвою «Практичні основи вокального мистецтва», в 
якому виклав практичні навики, власні спостереження та узагальнення 
свого досвіду. 

Микиша був дуже вимогливим педагогом, і деякі студенти не витри-
мували його вимог. Але ті, хто витримував, – як пише у спогадах Олек-
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сандр Колодуб, – ставали хорошими вокалістами і успішно працювали у 
театрах, філармоніях, у різних музичних колективах.  

Серед вихованців Михайла Венедиктовича були широко відомі співа-
ки – у Великому театрі Радянського Союзу солісти Чубенко, Малашенко, 
Антон Григор'єв, у Київському оперному театрі – Семен Коган, у Саратов-
ській опері Галина Станіславова та багато інших. 

З початку 1960-х років Микиша часто хворів, став погано бачити, не 
міг ні писати, ні читати. Це, як він зізнавався у листі до  Н.М.  Ужвій, була 
«справжня катастрофа». Про останній період життя Михайла Венедикто-
вича Микиші читаємо у спогадах Івана Семеновича Козловського, написа-
них у 1982 році: 

 

«Коли я бував у Києві, завжди прагнув відвідати Михайла Венедиктовича. Однак йо-
го дружина і дочка щораз знаходили причину, щоб ці відвідини не відбулися. Пізніше його 
учні розповідали мені про дуже несприятливі побутові умови у квартирі Микиші: у кімна-
тах вікна були затемнені, стіни запилені, оголені… А він же все життя співав про красу і 
гармонію, а останні дні провів у жорстоких умовах. Єдине, що зробив я для нього уже 
перед самою його кончиною, було те, що я домігся, щоб цьому знаменитому співакові 
присвоїли звання народного артиста». 

 

Читати ці рядки спокійно, без хвилювання і душевної дрожі – немож-
ливо. Михайло Венедиктович Микиша пішов у вічність 20 листопада 1971 
року. Поховали його на Байковому кладовищі. Де саме, на якій ділянці йо-
го могила, у якому вона стані, чи є на ній пам'ятник або надгробок чи хоч 
простенька стела, чи хтось доглядає могилу – цього, на жаль, не знаю. 
Коли б я не бував на Байковому, завжди підходив і до Паторжинського, і 
до Ропської, і Гайдай, і Петрусенко, і Литвиненко-Вольгемут – до багатьох, 
кого береже пам'ять. До Микиші так і не дійшов, каюсь. Але дав собі слово: 
будь-що знайти його могилку, щоб покласти троянди – такі самі, які дару-
вали великому співакові після спектаклів шанувальники його блискучого 
таланту. 

Боровицька. Надзвичайно схвилювала ця розповідь шановного Віта-
лія Петровича Донцова. Гадаю, не лише мене, а й у кожного небайдужого 
слухача стискається серце: які ж карколомні і непередбачувані віражі долі 
часом трапляються в кожному житті. Та мимоволі проймає гордість від 
усвідомлення того, як людина, якщо вона, звичайно, справжня людина і 
справжній талант, усупереч усім несприятливим обставинам прагне вико-
нати своє призначення, будь-що, з максимальною віддачею зробити те, 
заради чого вона колись з'явилася на цей світ.  

Такий він наш буденний героїзм, така вона наша часом непомітна чу-
жому оку проста людська мужність. 

На завершення передачі про видатного співака – тенора  ХХ століття 
Михайла Венедиктовича Микишу пропоную послухати ще один запис із 
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грамплатівки 1930 року, де Микиша разом з видатним басом Василем Лу-
бенцовим співає пісню «Дванадцять косарів». Принагідно висловлюю по-
дяку доброму другові передачі «Голос із грамплатівки» Дмитрові Гришку 
за допомогу в підготовці архівних записів до ефіру. 

 

(Звучить запис пісні) 

●●● 
25. Міссіна Н.К. 

Українське радіо, канал «Культура». 24.12.2014. 
 Ведуча Ганна Боровицька 

 

Тридцять років звучав на київській оперній сцені голос Ніни Міссіної, 
тридцять років вона була провідною солісткою театру опери і балету 
ім.Шевченка. Цю співачку природа нагородила чудовим голосом, повноз-
вучним і рівним на всьому діапазоні, теплим і своєрідним за тембром. Її 
голос не можна сплутати ні з яким 
іншим. Зачувши його по радіо, на-
віть не чувши оголошення диктора, 
можна було безпомилково сказати: 
«Це Ніна Міссіна!» А по Українсь-
кому радіо чарівний голос Міссіної  
у 50 – 70 роках минулого століття 
звучав ледь не щодня. У її вико-
нанні часто передавали і українсь-
кі народні пісні та романси, і оперні 
арії.  

Я вперше почув по радіо у ви-
конанні Ніни Міссіної пісню-романс 
Платона Майбороди на вірш Тере-
ня Масенка «Любов моя». Чудова 
мелодія – така ніжна  і щемна, 
трохи сумовита, у поєднанні із за-
душевними словами та натхнен-
ним співом так зворушили мене, що я. з'явившись на чергове заняття во-
кального гуртка, який вела у нас в інституті Людмила Михайлівна Делімар-
ська – прекрасна піаністка і концертмейстер, попросив її розшукати ноти 
цієї пісні, що вона невдовзі й зробила. Я одразу ж розучив пісню і з успіхом 
проспівав її в одному з шефських концертів, з якими учасники нашого гурт-
ка не раз виступали як у столиці, так і перед сільськими трударями Київ-
щини. 

З тих пір пісня «Любов моя» з репертуару Ніни Міссіної стала однією  
з моїх найулюбленіших . До речі, цю чудову пісню, яку вважаю шедевром 
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нашої вокальної лірики, я після Ніни Міссіної довго не чув ні в якому іншо-
му виконанні ні в концертах, ні по радіо. Чомусь не була вона записана і на 
грамплатівку. Аж ось кілька років тому несподівано почув її по радіо у ви-
конанні Романа Майбороди і був радий так, ніби на кілька хвилин поверну-
вся у свої юні роки. Дуже подобається мені у виконанні Ніни Міссіної на-
родна пісня «Не питай». Слухаєш – а мелодія так і бентежить, так і підми-
ває душу, проникає у саме серце. Ось як діє на почуття проникливий спів 
Ніни Міссіної! Глибоким душевним трепетом, схвильованістю позначене і 
виконання пісні Г.Жуковського (вірш О. Новицького) з кінофільму «Той, що 
пропав безвісти». 

Уміння співачки психологічно тонко проникнути в пісенний образ, точ-
но розставити акценти забезпечували успіх будь-якому твору, який вона 
виносила на суд людей. У другій половині 1950-х років Ніна Міссіна запи-
сала у Москві на грампластинки ряд вокальних творів. Це, крім уже згада-
них, три українські народні пісні «Закувала зозуленька», «Ой, чия ти, дів-
чинонька» та «Пішла б я на музики», романс Шамо на вірш Шевченка «За-
цвіла в долині», пісня Мальви з однойменного кінофільму (муз. І. Шамо, 
вірш І. Буніна), пісня композитора Гембера на вірш Волгіної  «Навіщо, лю-
бий», та дві народні пісні – чеську і моравську – «Все мені матінка говори-
ла» і «Йшла Марина». 

Прикро, що оперний репертуар співачки у грамзапису не представле-
ний зовсім. Та, на щастя, в музичних фондах Українського радіо такі її за-
писи є. Гадаю, радіослухачі із задоволенням послухають у наших переда-
чах деякі з них. 

У Київському оперному театрі Ніна Міссіна створила чимало яскра-
вих, художньо-завершених сценічних образів, які дістали високу оцінку як 
глядачів, так і музичних критиків. Відомий театрознавець, доктор мистецт-
вознавства Юрій Станішевський ще у 1965 році в одній з центральних га-
зет, у статті «Еволюція вистави» (йшлося про нову постановку Київського 
театру опери Верді «Трубадур»), відзначаючи високий виконавський рі-
вень Д.Гнатюка, Ю.Гуляєва, В.Третяка, про співачку Міссіну писав так: 

 

«В партії Азучени, прекрасною виконавицею якої є Ніна Міссіна, вокальний і плас-
тичний образ зливаються в гармонійне ціле. Пристрасно й гнівно звучить сумна пісня 
нещасної циганки в першій картині другої дії, яка переходить в її трагічну і схвильовану 
розповідь, сповнену жадобою помсти. А скільки щирої ніжності й любові до сина в її жур-
ливій пісні з третьої дії! Поривчаста й широка пластика допомагає співачці ще глибше 

розкрити пекучий біль, що вирує в серці скривдженої циганки». 
 

Таких прекрасних високохудожніх образів Ніна Карлівна Міссіна ство-
рила на київській оперній сцені понад два десятки (а якщо точніше – 25). 
Назвемо найзначніші її роботи. Це вже згадана Азучена в «Трубадурі» Ве-
рді, Любаша в «Царевій нареченій» Римського-Корсакова, Настя в «Тарасі 
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Бульбі» Лисенка, Соломія в «Богдані Хмельницькому» Данькевича, Конча-
ківна в «Князі Ігорі» Бородіна, Марфа у «Хованщині» та Марина        в 
«Борисі Годунові» Мусоргського, Амнеріс  в «Аїді» Верді, Джіованна в 
«Ріголетто», Ульріка в «Бал-маскараді» Верді, Зібель у «Фаусті» Гуно, Ра-
тмир у «Руслані та Людмилі» Глінки, Лола в «Сільській честі» Масканьї, 
Малліка в «Лакме» Деліба, Відьма в «Аскольдовій могилі» Верстовського. 

У ті роки, коли Ніна Міссіна працювала в театрі, яскраво зоріли імена 
великих майстрів сцени, співачок її амплуа – Лариси Руденко і Елеонори 
Томм, Галини Туфтіної, Ніни Гончаренко і Євгеніі Озимковської. Щоб ви-
ступати з ними у тих самих партіях і не бути, так би мовити,  затьмареною, 
відтиснутою на задній план, їхня колега повинна була мати принаймні не 
гірші, як у них, і вокальні, і акторські дані. Ніна Міссіна, безперечно, була 
гідною суперницею своїх іменитих товарок по сцені. 

Партнерами співачки у різні роки були видатні майстри української 
опери – Борис Гмиря, Лілія Лобанова,  Михайло Гришко,  Микола Ворву-
лєв, Єлизавета Чавдар, Микола Частій, Віктор Борищенко, Андрій Кікоть, 
Евгенія Мірошниченко, Петро Білинник, Лариса і Бела Руденко, Ніна Гон-
чаренко, Борис Пузін, Михайло Роменський, Анатолій Солов'яненко, Дми-
тро Гнатюк. 

Ніні Карлівні доводилося виступати в одних і тих самих спектаклях і з 
такими чудовими співаками, як Володимир Матвєєв, Євген Червонюк, Сер-
гій Козак, Михайло Шевченко, Зінаїда Старченко, Костянтин Огнєвой, Во-
лодимир Тимохін, Клавдія Радченко, Віра Любимова, Микола Фокін, Олек-
сандра Жила, Зоя Христич, Броніслава Полякова, Олександр Чулюк-
Заграй, Таїсія Пономаренко, Ніна Костенко, Галина Шоліна – ось скільки 
незабутніх імен!  

Хай мені пробачать слухачі за такий довгий перелік. Час невблаган-
ний і майже всі вони, на жаль, вже пішли з життя, залишивши по собі доб-
ру пам'ять, повагу і любов численних шанувальників. Тим же народним 
улюбленцям, колишнім колегам героїні нашої передачі, які живуть серед 
нас, – Д. Гнатюку, З. Христич, О. Чулюк-Заграю, В. Любимовій, Б. Руденко 
– хочемо побажати доброго здоров'я, довголіття і благополуччя у році, що 
настав. 

Біографія Ніни Міссіної. 
Народилася вона у 1928 році у місті Благовіщенську-на-Амурі у простій 

робітничій сім'ї. Її батько був столяром, мати працювала кухаркою у робо-
чій їдальні. У місті Благовіщенську минуло раннє дитинство майбутньої 
артистки. У 1939 році родина переїхала на Україну у місто Умань, що на 
Черкащині. 
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Ніна була ученицею 5 класу, коли почалася війна. Її старший брат 
Володимир, який на той час ще не досяг призовного віку, добровольцем  
пішов на фронт, залишився живим, але повернувся додому  інвалідом. 
Батькам та Ніні довелося зазнати, як і багатьом нашим співвітчизникам, 
чимало горя, але, на щастя, усі вижили. 

Після визволення Умані Ніна продовжила навчання в школі, і, закін-
чивши семирічку, вступила до Кишинівського музичного училища. Вже тоді  
у неї потроху зріло бажання навчатися співу. Бо ще дома не раз чула від 
людей про те, який у неї гарний голос. Ніна була активною учасницею шкі-
льної художньої самодіяльності, виступала на шкільних вечорах, районних 
олімпіадах і навіть співала по радіо! З піснею вона засинала, з піснею про-
кидалася. А тут ще й мама її кращої подруги Світлани – Олена Степанівна, 
як тільки Ніна, бувало, завітає до них, повсякчас повторювала одне і те 
саме: «Нінусю, ти повинна співати! Адже у тебе такий чудовий голос! Твій 
голос, то тобі дар Божий. Ти просто не маєш права не співати. Повір мені 
– ти мусиш вчитися у консерваторії, неодмінно!» 

І Ніна повірила. З другого курсу музучилища, яке вона закінчила з від-
знакою, її зараховують у консерваторію. А 5 курс вищого навчального за-
кладу Міссіна закінчила вже у Києві, куди вона переїхала в 1952 році. У 
столиці Ніна навчалася в класі чудового вокального педагога Олени Олек-
сандрівни Степанової, якій потім все життя була глибоко вдячна за науку, 
материнську турботу і увагу, які виявляла до неї її мудра вчителька, що 
навчила її не лише розуміти чарівний світ музики, а й щедро дарувати його 
людям. 

Після закінчення консерваторії Ніну Міссіну у тому ж році запросили 
на роботу солісткою Київського оперного театру, у якому, як вже було ска-
зано, співачка виступала протягом трьох десятиріч – з 1953 до 1983 року. 
За видатні заслуги у театральному мистецтві їй у 1962 році було присвоє-
но звання заслуженої артистки республіки та нагороджено орденом «Знак 
пошани». 

Артистка багато гастролювала як у Радянському Союзі, так і за кордо-
ном – у Болгарії, Чехословаччині, Югославії, Румунії. Вона була учасни-
цею Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Бухаресті, на якому ста-
ла дипломантом. У 1960–80 роки Міссіна зробила чималу кількість записів 
вокальних творів, які увійшли у золотий фонд Українського радіо. 

Останні роки життя співачки, висловлюючись музичним терміном, на 
жаль, минули на сумній ноті. Вона часто нездужала, і на схилі літ, їй, уже 
тяжко хворій, судилося пережити ще й сімейну драму, терпіти тяжкі фізичні 
і моральні муки, зазнати холодної байдужості і колишніх колег, і тих, що 
називалися колись її друзями, і навіть рідних та близьких людей. Мабуть, 
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саме це стало фатальним для співачки і прискорило її трагічний кінець. 
Мені розповідали ту сумну,останню сторінку життя Ніни Карлівни, а у вухах 
невпинно звучали слова знаменитого романсу Аляб'єва на вірш Беранже 
(у перекладі Д. Ленського) – «Жебрачка». Пам'ятаєте? 

 

У щасті люди дружать з нами, 
У горі й друзів тих нема! 
 

Ніна Карлівна Міссіна померла 16 жовтня 1995 року. На якому кладо-
вищі її могила, нам дізнатися не вдалося. Діти Міссіної – син Олег та донь-
ка Людмила живуть за кордоном. Хто ще є з її найближчих родичів, – нам, 
на жаль, невідомо.  

…Одна щира шанувальниця таланту співачки, робітниця Київметро-
буду, майже піввіку тому писала Ніні Міссіній: «Ви рівно пройшли шлях до 
вершини, залишивши за собою золоті сліди». І з цим важко не погодитися. 
Слід, який залишила у вітчизняному вокальному мистецтві чудова україн-
ська співачка  і актриса Ніна Міссіна, був справді золотим. 

●●● 
26. Михайлов М.В. 

Українське радіо, канал «Культура».  
Текст був представлений на радіо 26.04.1978. 

Дата виходу в ефір не збереглася. Ведуча Зоя Коробова 
 

Коли слухаєш пісні у виконанні заслуженого артиста РРФСР Михайла 
Васильовича Михайлова, подумки переносишся в місця, пам’ятні змалку – 
туди, де народився, зростав, де минуло дитинство: до батьківської оселі, 
до будиночка, де увечері «тиша й благодать», де таке свіже повітря, напо-
внене запахами зелені, трав, квітів. Відчуваєш ті запахи, свіжість вечірньої 
прохолоди з ароматом матіоли і бузку. А в уяві постає неозора далина по-
ля, скошене жито, погожий літній вечір…  

Щось надзвичайно рідне, близьке серцю навіває пісня Лістова «Пой, 
моя хорошая», яка вперше прозвучала тридцять років тому у неперевер-
шеному виконанні Михайла Михайлова. І хоч у пісні вже солідний «вік», 
вона не загубилася в часі, у безмежному океані вокальної лірики. Її і тепер 
можна почути на естраді у виконанні сучасних співаків. І в тому, що пісня 
не забута, заслуга не тільки її авторів, які створили хорошу музику і хороші 
вірші, а й першого виконавця, який дав пісні крила. 

Що найбільше приваблює у виконавстві співака? Насамперед прекра-
сний голос – сильний, з багатою палітрою вокальних барв та вміння на 
високому художньому рівні передати і зміст пісні, і розкрити пісенні образи.  
Співак малює їх так поетично, що не можна не залюбуватися і стрункою 
берізкою, і гладдю швидкоплинної річки, і стрімким летом стрижів, якими 
милується пара закоханих, і молодиком, що «тихо світить з неба» та зби-
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рається завітати в гості, до святкового столу… Коли співає Михайло Ми-
хайлов – усе те бачиш, чуєш, відчуваєш, ніби й сам перебуваєш серед усі-
єї  тієї чарівної краси. 

Задушевним ліризмом позначе-
не виконання і таких пісень, як «Ве-
чер в парке»,  К. Лістова, «Вдоль де-
ревни» А. Арського, «Зимний вечер»      
Б. Терентьєва, «То берёзка, то ря-
бинка» З. Компанійця. Ці пісні були 
постійно в репертуарі співака, часто 
звучали по радіо, вони записані на 
грампластинки. Але були в реперту-
арі Михайлова і пісні, які не записали 
на платівки і які чомусь ніколи не 
звучали в ефірі, хоч це й прекрасні 
пісні як у відношенні музики, так і по-
езії: «На Кавказе ночи жаркие», 
«Возле города Кронштадта», «Ходит 
по полю девчонка», «Ехал я из Бер-
лина», «В лесу прифронтовом», 
«Одинокая гармонь» і т.д. 

                  
Михайло Васильович Михайлов народився 30 вересня 1907 року в 

Москві у купецькій родині. Коли йому було 22 роки, його прослухала відо-
ма співачка і педагог Ксенія Держинська і, відзначивши наявність хороших 
вокальних даних, порадила навчатися співу. 

Михайлов прислухався до тієї поради. Навчання в Центральному тех-
нікумі театрального мистецтва у педагога Романа Сидоровича Чарова да-
ло добрі результати: молодий голос зміцнів, зазвучав легко і впевнено. 
Велике значення для початкуючого співака мали і зустрічі з видатними 
музикантом М.С. Головановим, від якого Михайлов отримав напуття у ве-
лике мистецтво. В оперній студії при Московській консерваторії Михайло 
Васильович Михайлов удосконалював вокальну майстерність. Одночасно 
молодий співак робить перші кроки на професійній сцені Московського му-
зично-драматичного театру, художнім керівником якого був В.І. Немиро-
вич-Данченко. Михайлов співав тенорові партії в операх і оперетах росій-
ських і зарубіжних композиторів. 

Однак оперна сцена не особливо вабила артиста, хоч, безумовно, у 
цьому жанрі музичного мистецтва співак демонстрував добрі можливості 
свого голосу. Своє покликання він знайшов у пісні. В 1936 році Михайлов 
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поступає солістом створеного незадовго до цього Червоноармійського ба-
лалайкового оркестру при Центральному Будинку Червоної Анрмії (Моск-
ва). З цим оркестром співак виконував у концертах російські народні пісні 
«Калинку», «Ніченьку», «Тройку» тощо, а також популярні в ті роки пісні 
радянських композиторів – «Катюшу», «Думку» («На Кубани есть одна 
станица») та інші. 

Знаменним у житті й творчості Михайла Михайлова був 1938 рік –він 
став солістом Всесоюзного радіо. Робота у колективі маестро Олександра 
Цфасмана стала для артиста помітною віхою, у ньому він фактично й 
сформувався як першокласний естрадний співак. В роки війни Михайло 
Михайлов співав біля мікрофона радіо про суворі випробування, які випа-
ли на долю радянського народу, про солдатські подвиги, про коханих, яких 
розлучила війна. На радіо надходило багато листів, у яких воїни просили 
передати в його виконанні пісні, що їм припали до серця, такі, як «Лізаве-
та», «У ліску прифронтовім», «Надійний друг», «Моя любов», «Темна 
ніч»… За визнанням співака ці пісні «користувалися особливим попитом». 
«Доводилося співати дуже багато,– згадує співак,– але хіба думав тоді про 
втому? Ми, артисти, розуміли, що мікрофон – це свого роду зброя в наших 
руках. Ми знали: нашу пісню чекають там, на передовій, де вирішувалась 
доля Батьківщини. Тому так хотілося виконати пісню якомога краще, щоб 
вона дійшла до серця бійця». У післявоєнні роки Михайло Васильович Ми-
хайлов працював артистом Гастрольбюро СРСР та Москонцерту. В 1961 
році йому було присвоєно звання заслуженого артиста РРФСР 

…З тих пір минуло чимало років. Але зустріч з хорошими пісня-
ми,талановитим виконавцем завжди приємна, скільки б часу не минуло. 
Улюбленого співака хочеться слухати ще і ще. Навіть у грамзапису його 
спів несе радість і естетичну насолоду. Як і раніше, теплим, голубливим 
струменем ллється чарівний тенор Михайла Васильовича Михайлова – 
яскравої зірки радянської естради.            

●●● 
27. Нечаєв В.О. 

Українське радіо, Перша програма. 16.10.1975. 
Цикл «Зірки радянської естради».  

Текст В. Донцова підготувала до ефіру Зоя Коробова. 
 

Доля пісні часто залежить не тільки від її художніх якостей (мело-
дійність, поетичність), а й від того, хто дав пісні путівку в життя, від першо-
го виконавця. Якщо це талановиті співак чи співачка – успіх пісні буде за-
безпечений, люди її запам'ятають, вона стане улюбленою на довгі роки. 
Важко навіть підрахувати, скільки чудових мелодій шанувальники пісенно-
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го мистецтва вперше почули і полюбили у виконанні Володимира Нечаєва 
– зірки радянської естради 40–60 років.  

Давно вже немає його з нами, а на адресу Всесоюзного і Українського 
радіо і досі йдуть листи від людей 
різного віку і професій з проханням 
передати пісні у виконанні Нечаєва. 
Пишуть робітники, трударі колгос-
пних ланів, воїни, студенти. Особ-
ливо багато листів від колишніх 
фронтовиків, які знову хочуть по-
слухати мелодії своєї бойової мо-
лодості – «Под звёздами балкан-
скими», «Ничего не говорила», 
«Всё равно», «Сады-садочки», 
«Огонёк».  

Ці пісні вперше прозвучали по 
Всесоюзному радіо, солістом якого 
Нечаєв став у 1942 році, і одразу 
полюбилися воїнам за дивовижну 
мелодійність, красу і життєву прав-
ду поетичного слова. А скільки пре-

красних пісень стали популярними вже у повоєнний час завдяки тому, що 
першим, а іноді і єдиним їхнім виконавцем був саме Володимир Нечаєв. 
Назвемо деякі: «Далеко-далеко», «Ленинские горы», «Сормовская лири-
ческая», «Матросские ночи», «В городском саду», «Вьётся вдаль тропа 
лесная», «Услышь меня, хорошая», «Ходит по полю девчонка», «По мост-
кам тесовым», «Сирень-черёмуха», «Костры горят далёкие». «Влюблён-
ный бригадир, «За горами за карпатскими». 

Ці пісні, на радість нам, записані на грампластинки, тому власники 
домашніх фонотек мають постійну можливість насолоджуватися і голосом 
співака, і чудовими мелодіями, які увійшли до золотого фонду радянського 
пісенного мистецтва. 

Коротко нагадаємо біографію співака. Народився Володимир Олек-
сандрович Нечаєв в 1908 році в селі Ново-Малинове Новосільського рай-
ону Орловської області в селянській родині. 18-річним юнаком він 
назавжди залишає рідне село і їде до Москви, де починає свій трудовий 
шлях простим робітником-будівельником. Згодом, ставши вже відомим 
співаком, Володимир Олександрович не раз з гордістю згадував про свою 
участь у спорудженні Шатурської ГРЕС, Центрального телеграфу, кіноте-
атру «Ударник» у Москві. 
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Змалку Володимир любив співати, мріяв стати артистом. І та мрія 
привела його в столицю, спочатку в гурток художньої самодіяльності, де 
він став заспівувачем, а потім і на велику концертну естраду. Друзям по 
роботі подобався дзвінкий голос Володимира Нечаєва, і вони часто ради-
ли йому серйозно зайнятися вокалом.  

В 1930 році після успішно витриманого конкурсу Нечаєва прийняли в 
оперно-драматичну студію К.С. Станіславського. Заняття в ній проводили 
видатні діячі радянського театрального мистецтва – Станіславський, Кед-
ров, Нежданова, Москвін. Першими педагогами і наставниками молодого 
співака були М.І. Сахаров і Є.А. Кангер. 

Популярність прийшла до В. Нечаєва в роки Великої Вітчизняної вій-
ни, коли він у складі концертної бригади О.Н. Цфасмана виїжджав на 
фронт і співав перед воїнами Західного фронту. В травні 1942 року           
В. Нечаєва запрошують на Всесоюзне радіо, солістом якого він залишався 
до останнього дня життя. З оркестром радіо нерозривно пов'язана вся йо-
го подальша творча діяльність, яка принесла йому славу пристрасного і 
невтомного пропагандиста радянської ліричної і патріотичної пісні.  

За чверть століття роботи на радіо В. Нечаєв дав близько трьох тисяч 
концертів, зробив близько чотирьохсот записів пісень, багато з яких були 
випущені на грампластинках. Його голос слухали жителі найвіддаленіших 
куточків країни, куди співак часто приїздив як з сольними концертами, так і 
з концертами спільно з В.А. Бунчиковим.  

Артист співав у військових частинах, на кораблях, перед трудівниками 
цілини, шахтарями Донбасу і гірниками Кривбасу, рибалками Далекого 
Сходу і будівельниками Братської ГЕС. Неодноразово представляв радян-
ське вокальне мистецтво за кордоном. Володимир Нечаєв пристрастно, 
палко любив пісню і з великою майстерністю умів донести її до слухача. 
Його виконання завжди відзначалося теплом і ліричністю.  

Ще в роки Великої Вітчизняної війни зародилася добра творча 
співпраця В.А. Нечаєва і В.А. Бунчикова. Пісня В.П. Соловйова-Сєдого 
«Вечір на рейді», яку вони виконали дуетом по радіо в 1942 році, започат-
кувала їхню довголітню дружбу і спільну творчу діяльність у жанрі ліричної 
і патріотичної пісні та у піснях громадянського звучання. 

Велика творча дружба пов'язувала В. Нечаєва з багатьма поетами і 
композиторами-піснярами, особливо з В. Соловйовим-Сєдим, Б. Мокро-
усовим, О. Фатьяновим. Василь Павлович Соловйов-Сєдой завжди відгу-
кувався про співака як про одного з кращих виконавців своїх пісень. 

В. Нечаєв проводив широку шефську роботу в колективах художньої 
самодіяльності, був частим гостем армійської аудиторії. Творчості співака 
завжди були притаманні сувора вимогливість до себе і свого репертуару, 
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працьовитість, надзвичайна працездатність. Включаючи в свій репертуар 
нову пісню, співак особливу увагу приділяв якості її музики і віршів, ідейній 
спрямованості вокального твору.  

Своєрідно, з настроєм співав він і російські народні пісні та романси. 
Виконання таких пісень, як «Коробейники», «Хуторок», «Запрягу я тройку 
борзых», «Вот мчится тройка почтовая», «У зари-то, у зореньки», «Не 
слышно шуму городского», «Кольцо души-девицы», «Меж крутых береж-
ков», «Ах, Настасья», «Как пойду я на быструю речку» полонить глибоким, 
проникливим розкриттям душі російської людини і цілком можна назвати 
еталонним.  

За високу професійну майстерність і заслуги в галузі радянського 
пісенного мистецтва В.О. Нечаєву в 1959 році було присвоєно почесне 
звання заслуженого артиста РРФСР.  

5 квітня 1969 року в Колонному залі Будинку спілок у Москві відбувся 
ювілейний вечір, присвячений 25-річчю спільної творчої діяльності В. 
Нечаєва і В. Бунчикова. Послухати улюблених співаків прийшли люди, чия 
молодість крокувала суворими дорогами війни, хто трудився в тилу, наб-
лижаючи День Великої Перемоги, хто відбудовував народне господарство 
в повоєнні роки, для кого пісні минулих років були часткою власного 

життя. Людям хотілося не просто послухати хороші і давно знайомі пісні, 
вони прийшли ніби на зустріч зі своєю молодістю. 

Багато чудових пісень прозвучало в той незабутній вечір. І кожна хви-
лювала, пробудила  спогади. Ніхто з присутніх у залі не міг тоді навіть по-
думати, що слухає Володимира Нечаєва востаннє. За кілька днів співака 
не стало. Тисячі москвичів прийшли попрощатися з артистом, який так 
щедро дарував людям пісні. 

Минають роки. На пісенному небосхилі заблищали імена нових, мо-
лодих виконавців, звучать нові пісні. Та не відходять у минуле кращі ме-
лодії радянського пісенного мистецтва, створені в 30 – 40 роки Дунаєвсь-
ким, Соловйовим-Сєдим, Мокроусовим, Блантером, Фрадкіним, Кацем, 
Жарковським, Мілютіним, Носовим, Хренніковим, Компанійцем, Мураделі, 
Богословським, Покрасс, Лістовим, Фрадкіним та іншими великими майст-
рами пісенного мистецтва. 

У народній пам’яті продовжують своє життя пісні, які так любив цей, 
за висловом видатної актриси О. Яблочкіної, «істинно народний співак», і 
який так щиро, з непідробним почуттям ніс їх у маси. І ще довгі роки ми 
будемо слухати його неповторний тенор у грамзапису і добрим словом 
згадувати талановитого артиста.     
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●●● 
28. Озимковська Є.П. 

Українське радіо, канал «Культура», 29.09. 2013.  
Ведуча Ганна Боровицька 

  

Боровицька. Продовжуємо цикл передач, присвячених співакам ми-
нулого, голоси яких зберігають для нас старі музичні записи. Сьогодні мо-
ва про заслужену артистку України, солістку Національної опери з 1953 до 

1979 року Євгенію Петрівну Озим-
ковську. А оскільки не так вже й ба-
гато є тих, кому пощастило слухати 
її на сцені театру і в концертах, при-
гадаємо її прекрасне контральто, 
послухаємо твір Якова Степового 
на вірш Івана Франка «Розвійтеся з 
вітром». 

(Звучить запис) 

У нашій студії відомий київсь-
кий колекціонер грамзаписів Віталій 
Петрович Донцов. Скажіть, будь 
ласка, Віталію Петровичу, є, напев-
но, різниця, коли слухаєш голос 
тільки з грамплатівки, знаєш співака 
тільки із записів, і коли знайомий з 
ним особисто? Знаю, з Євгенією 

Петрівною Озимковською ви були знайомі особисто. Які ваші враження, 
якою запам’яталась вам ця прекрасна жінка і чудова співачка? 

Донцов. Я був знайомий з Євгенією Петрівною Озимковською з 1977 
року. Тоді якраз збирав матеріали для книжки спогадів про Олександру 
Дмитрівну Ропську, народну артистку України. Подзвонив і до Євгенії Пет-
рівни додому. Вона була ученицею Ропської. Ми домовилися зустрітися 
біля оперного театру. Озимковська обіцяла принести свої спогади. То була 
моя перша зустріч з нею. Євгенія Петрівна була моложавою, високою, 
стрункою. Гарне, симпатичне обличчя. Вона ще працювала в театрі, але 
вже недовго. З того часу ми часто спілкувалися по телефону. Євгенія Пет-
рівна завжди вітала мене з Новим роком, з різними святами, я вітав її і 
Самуїла Абрамовича. Востаннє бачив її в листопаді 2003 року у неї вдома, 
десь за два місяці до того, як вона пішла з життя. 

Боровицька. У фондах радіо є запис сцени з четвертої картини опе-
ри «Пікова дама» за участю Євгенії Озимковської. Зараз ми його послуха-
ємо. 
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(Звучить запис) 
 

Боровицька. Ім’я Євгенії Петрівни Озимковської, на жаль, тепер ві-
доме не багатьом. Тому варто було б торкнутися деяких сторінок її біог-
рафії. Знаю, що народилася вона в Росії, але згодом стала, так би мовити, 
невід’ємною частиною саме української культури. Разкажить про це, будь 
ласка. 

Донцов. Євгенія Петрівна Озимковська, як і її педагог Ропська, за по-
ходженням була росіянкою. Опинившись за велінням долі на Україні, вони 
стали видатними особистостями українського мистецтва. Обидві всім сер-
цем полюбили нашу країну, наш народ, нашу мову, мистецтво, і кожна 
зробила вагомий внесок в українську культуру. І цим заслужили вдячну 
пам’ять і шану нашого народу. 

Євгенія Петрівна народилася у 1923 році в місті Царицині, у багатоді-
тній сім’ї. Батько працював бухгалтером на одному з підприємств. У родині 
Озимковських дуже шанували музику. Брати та сестри Жені співали і гра-
ли на різних музичних інструментах: гітарі, балалайці, баяні, російській 
гармошці. Батько був палким шанувальником народних пісень і ту свою 
любов намагався прищепити і своїм дітям. 

Отож, з дитинства майбутня артистка пройнялася любов’ю до рідних 
наспівів, які чула також від своєї бабусі – та знала їх безліч. Кілька років 
Євгенія відвідувала міський палац піонерів (місто стало вже називатися 
Сталінградом). У ньому вона вчилася грі на скрипці і грала на цьому ін-
струменті досить пристойно. А коли доводилося співати у шкільних конце-
ртах, вчителі та знайомі захоплювались її голосом і казали батькам: «У 
вашої дочки у горлі золото». 

Боровицька.  Який голос був у неї тоді? 
Донцов. У Євгенії Петрівни було рідкісне, прекрасного оксамитового 

тембру і досить сильне контральто. 
Боровицька. Але доля не одразу привела її на музичний шлях? 
Донцов. Про це зараз скажу. У школі Женю так і називали – артист-

кою. І вона мріяла стати артисткою, але життєві обставини  склалися так, 
що у 1941 році Женя, закінчивши десятирічку, поступила не в консервато-
рію, а у медичний інститут. До речі, у кінці 1930-х років сім’я пережила 
справжню родинну драму: арештували батька і засудили його, якщо не 
помиляюся, до 10 років ув’язнення. З в’язниці він так і не повернувся. Але 
глибока душевна травма, нанесена  жорстокою долею, не зламала її 

У 1942 році (це, як відомо, був рік грандіозної битви на берегах Волги, 
де вирішувалася доля усієї країни) Євгенія Озимковська добровільно піш-
ла на фронт, крокуючи грізними дорогами війни від Волги до Вісли. У бо-
йовій обстановці, у рідкі хвилини затишшя, на привалах, вона виступала 
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перед бійцями, співала, танцювала і навіть читала власні вірші. Ось тоді, 
мабуть, в її душі остаточно визріло рішення, яке вона носила в собі ще з 
шкільних років, присвятити себе вокальному мистецтву. 

Боровицька. А як все ж таки вона потрапила до Києва, саме до київ-
ської консерваторії? 

Донцов.  У 1944 році Євгенія Петрівна приїхала до Києва у коротко-
строкову відпустку. Київ був рідним містом її чоловіка Самуїла Абрамовича 
(Женя вийшла за нього заміж на фронті). Мала вона на руках направлення 
військової частини, у якій служила, на навчання до консерваторії. Євгенія 
була у військовій шинелі, солдатських чоботах, з бойовими нагородами на 
грудях, коли з’явилася перед своїм майбутнім педагогом, народною артис-
ткою України Олександрою Дмитрівною Ропською, яка, прослухавши дів-
чину-солдатку, вирішила взяти її в свій клас.  

Так учасниця Великої Вітчизняної війни, володарка рідкісного голосу 
стала студенткою Київської консерваторії імені Чайковського. Збулася її 
заповітна мрія. 

Боровицька. А як же вона потрапила на сцену Київської опери? 
Донцов. Евгенія Петрівна Озимковська закінчила консерваторію у 

1951 році і отримала направлення у Донецький оперний театр, в якому їй 
одразу ж довірили найскладніші партії: Княгині в «Русалці» Даргомижсько-
го, Солохи в «Черевичках», Марти в «Іоланті», Графині в «Піковій дамі» 
Чайковського, Дуняші в «Царевій нареченій» Римського-Корсакова та ще 
кілька партій. 

Поруч з роботою в оперному театрі Озимковська вела і активну кон-
цертну діяльність, була частою гостею у віддалених шахтарських сели-
щах, на рудниках, у робітничих клубах. А у 1953 році отримала запрошен-
ня на роботу в Київський оперний театр,  і саме тут на повну силу розквіт-
нув її чудовий, самобутній талант. 

Боровицька. Вона працювала на сцені столичної опери близько 25 
років, чи не так? 

Донцов. На київській сцені вона співала з 1953 до 1979 року, тобто 
понад чверть століття. Виконала понад 40 партій в операх вітчизняної та 
зарубіжної класики. Одночасно багато гастролювала як у нашій країні, так і 
за кордоном. Її виступи в спектаклях та концертах супроводжувалися не-
змінним успіхом у глядачів і слухачів. 

Боровицька. Однією з найбільш яскравих в репертуарі Євгенії Озим-
ковської була партія Вані в опері Глінки «Іван Сусанін». Послухаємо пісню 
Вані з третьої дії опери. 

(Звучить запис) 
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Донцов. У 1957 році відбувся VI  Всесвітній фестиваль молоді і сту-
дентів у Москві. Євгенія Озимковська взяла участь у конкурсі вокалістів. 
На тому престижному міжнародному конкурсі вона отримала срібну ме-
даль і стала лауреатом. У 1967 році їй було присвоєно звання заслуженої 
артистки України і нагороджено орденом «Знак пошани». Багато років Єв-
генію Петрівну вибирали депутатом Київської міськради. 

Хочу нагадати одну публікацію газети «Советская культура» – статтю 
видатного співака Івана Семеновича Козловського. Називаючи співаків, які 
знаходилися тоді «у прекрасній творчій формі та у всеозброєнні високої 
майстерності», таких, як Гмиря, Чавдар, Білинник, він назвав і ім’я Євгенії 
Озимковської. І це не було перебільшенням – такої високої оцінки славет-
ного артиста вона удостоєна цілком заслужено. Адже, за висловом того ж 
Козловського, співачка Озимковська дійсно була прекрасною вокалісткою, 
гідною партнеркою Зої Гайдай, Лариси Руденко, Елеонори Томм, Лілії Ло-
банової, Михайла Гришка, Миколи Частія, Михайла Роменського, Дмитра 
Гнатюка – цілої когорти славетних майстрів української оперної сцени. 

Додам (мабуть, це не всі знають): відомий німецький мистецтвозна-
вець і вокальний педагог Карл Лаукс, почувши Євгенію Петрівну в операх, 
назвав нашу володарку чудового голосу «феноменальним контральто». У 
влучності цього вислову можна переконатися, слухаючи її навіть у магні-
тофонному запису. Знаю, записів Озимковської є чимало у фондах Україн-
ського радіо і хотілося б, щоб вони частіше звучали в ефірі.  

На жаль, життєвий шлях цієї співачки завершився трагічно, Після 
смерті чоловіка Євгенія Петрівна лишилася самотньою. Її найближчі  ро-
дичі були далеко від неї, жили фактично вже в іншій державі. Приїздити до 
Євгенії Петрівни було вже  не так просто, як раніше, а Євгенія Петрівна 
часто була змушена перебувати в лікарні і виживати, як кажуть, самотуж-
ки.  

Її не стало у січні 2004 року, а в який саме день – невідомо, ніхто цьо-
го не знає. Про смерть співачки навіть найближчі їй люди дізналися через 
два тижні, після того, як її не стало. 

Боровицька. Подякуємо за цікаву розповідь Віталію Петровичу, ра-
зом з яким ми гортали сторінки життя і творчості співачки, що мала рідкіс-
не за красою контральто, заслуженої  артистки України,багаторічної соліс-
тки Національної опери України Євгенії Петрівни Озимковської. На завер-
шення – два солоспіви у виконанні співачки: Кирило Стеценко на вірш Лесі 
Українки «Дивлюсь я на яснії  зорі». Яків Степовий на вірш Олександра 
Олеся «Зимою».  

Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей. 
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●●● 
29. Петрусенко О.А. 

Українське радіо, канал «Культура», 3.02. 2014.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Боровицька. Вітаю вас, шановні слухачі.В студії Ганна Боровицька. У 
кожній національній культурі є постаті, які з плином часу виростають до 

масштабів символів. Саме про таку 
постать, про таку співачку, голос 
якої, до речі, звучить у заставці на-
шої програми, сьогодні наша роз-
повідь. Коли мова йде про символи 
національної культури, кожний мо-
же сказати: «Мій Шевченко», «Мій 
Франко», бо погляд на місце в істо-
рії, велич того чи іншого митця, ба-
чення найяскравіших рис його та-
ланту у кожної мислячої людини 
свої, власні, неповторні. Тож хіба не 
цікаво дізнатися, якою є постать 
Оксани Петрусенко для постійного 
автора нашої передачі, відомого 
київського колекціонера Віталія  
Петровича Донцова, який на своєму 
віку переслухав  десятки і сотні му-
зичних записів і про кожного співака 
має власну, часом і критичну думку. 

Та на початку передачі нехай прозвучить голос незабутньої нашої Ок-
сани Петрусенко з українськими народними піснями, що їх вона виконува-
ла так щиро і неповторно. 

 

(Звучать записи пісень «Гандзя» та «Ой джигуне, джигуне») 
 

Отже, Віталію Петровичу, прошу Вас пригадати, як і коли Ви зустріли-
ся вперше з мистецтвом неперевершеної нашої співачки Оксани Андріївни 
Петрусенко 

Донцов. Голос Оксани Петрусенко я почув уперше, коли був школя-
ром, десь у п’ятому чи шостому класі, і одразу ж закохався в нього. Я тоді 
жив з батьками на Полтавщині. Одного разу по радіо передавали пісні за 
замовленнями слухачів. Чую, оголошують: «українську народну пісню «Ой, 
не світи, місяченьку» хоче послухати у виконанні Оксани Петрусенко…» – і 
назвали радіослухача. Пісня звучала з фортепіанним супроводом. Спів 
Петрусенко мене просто зачарував. А надто краса голосу – сильного, з 
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сріблястими горішніми нотами. З того часу я почав регулярно слідкувати 
за музичними програмами, намагаючись не пропустити час, коли переда-
вали пісні у виконанні Оксани Петрусенко.  

Мені здається, у голосі Петрусенко була якась чарівна магічна сила, 
яка притягувала до себе кожного, хто її слухав. А інакше, чим пояснити, 
що вперше почувши її, і не «наживо», а по радіо, я одразу й назавжди по-
пав під його чари. Зазначу, у ті роки її голос звучав досить часто і по Все-
союзному і по Українському радіо. Як, до речі, і голоси інших наших видат-
них співаків – Литвиненко-Вольгемут, Паторжинського, Гайдай, Михайла 
Гришка, Частія, Лариси Руденко, Кипоренка-Доманського. Передавали не 
тільки твори у їхньому виконанні, а й музичні нариси з розповідями про 
творчість цих артистів. 

Ви, мабуть, помітили, що я не назвав двох дуже видатних наших спі-
ваків, до речі, моїх улюблених, – Ропську і Донця. Вони справді у повоєн-
ний час не звучали по радіо. Ну, Донець – зрозуміло: його ім’я аж до 1956 
чи 57-го року просто замовчували. Як тепер кажуть – співак був «не в фор-
маті». Причину ви, звичайно, знаєте. А от чому не звучала Ропська, – не 
зрозуміло, для мене особисто це і понині залишається загадкою. 

Та повернуся до Оксани Петрусенко. Я почав збирати її платівки, коли 
їх ще випускали на Апрелевському  заводі. Щоправда, не всі наспівані нею 
– деякі у повоєнний час, були зняті з виробництва, мабуть, через їхню тех-
нічну недосконалість або зношеність матриць.  

Особливо прикро було, що після війни вже не виходили платівки  з пі-
снями «Ой не світи, місяченьку», «Кулик», «Солоха», «Ой вербо, вербо», 
«Очерет лугом гуде», «Лугом іду, коня веду», «Ой дівчино-небого», «Коло 
гаю походжаю», «Стоїть гора високая», «В кінці греблі». Ці платівки я піз-
ніше все ж таки придбав для своєї колекції, в основному на речовому рин-
ку. Вони були, правда, вже далеко не нові, деякі вже добряче «заграні», з 
шипінням та тріском, але я був радий і таким, бо кращих не було. 

З часом пощастило придбати рідкісні пластинки Оксани Петрусенко у 
такому хорошому стані, що коли постало питання на фірмі «Мелодія» про 
випуск її довгограючої платівки «гігант», то керівництво фірми навіть звер-
нулося до мене з проханням надати платівки з мого зібрання для переза-
пису.Тож в одну з поїздок до Москви я відвіз платівки у Всесоюзну студію 
грамзапису, їх переписали на магнітофон, і у 1970 році вийшов диск «гі-
гант» співачки у художньо оформленому конверті. Мені перед тим запро-
понували написати для конверту анотацію, що я й зробив залюбки.  

До речі, такої честі – написання анотацій – удостоювались не всі, хто 
допомагав студії у випуску ретро-дисків, а лише ті, хто постійно і довгий 
час співпрацював з нею.  
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А ще хочу додати, що питання про випуск довгограючої пластинки «гігант» 
Оксани Петрусенко було вирішено не одразу і не так просто.І мені, палко-
му шанувальникові таланту Петрусенко, письменнику Миколі Кагарлиць-
кому, автору кількох книжок про нашу легендарну співачку, довелося до-
класти чимало зусиль і наполегливості, як кажуть, добре постаратися, аби 
ця платівка побачила світ.  

Активну участь у підготовці довгограючого «гіганту» Петрусенко взяла 
також Діана Іларіонівна Маковій, яка в той час працювала у Міністерстві 
культури України і була відповідальною за випуск довгограючих платівок з 
голосами українських співаків. Світла їй пам’ять… 

Боровицька. Зараз хочу перервати ненадовго розповідь Віталія Пет-
ровича, аби ми з вами послухали ще один запис Оксани Петрусенко. 

 

.(Звучить українська народна пісня «Ой не світи, місяченьку»)    

Зауважу, що в сьогоднішній передачі звучать записи Оксани Петрусе-
нко, де співачці акомпанував Абрам Макаров. І знову слово Віталію Пет-
ровичу Донцову. 

Донцов. Як відомо, постійним акомпаніатором Оксани Петрусенко 
протягом шести років (з 1934 до 1940) була Ніна Іванівна Скоробагатько, 
піаністка-концертмейстер, талановитий музикант. Разом вони записали на 
грамплатівки кілька українських  народних пісень. Є ще записи співачки і з 
супроводом симфонічних оркестрів під орудою Володимира Йориша та 
Олександра Орлова та оркестрів народних інструментів під орудою М. Ге-
ліса та О. Сандлера. Записи здійснені у період з 1935 до 1939 року.  

Проте, не всі вони були на патефонних пластинках. Деякі з тих запи-
сів, що стали архівними, потрапили на довгограючий «гранд» лише у 1960 
році, а на «гігант» у 1970 році. Але у музфондах колишнього Всесоюзного 
радіо (тепер Радіо Росії), а також Українського радіо є низка записів, які 
ніколи не були на грамплатівках. Я маю на увазі записи з фортепіанним 
супроводом  Абрама Макарова. 

Боровицька. Пам’ятаю, коли ми з Вами готувалися до цієї передачі, 
Ви запропонували, щоб у ній прозвучали записи з акомпанементом Абра-
ма Макарова. Скажіть, а чому саме Макарова? Які особливі властивості 
цих записів, яка їхня цінність саме з його акомпанементом? 

Донцов. Вони були здійснені протягом 1937–1938 років спеціально 
для фондів Всесоюзного радіо, коли Петрусенко перебувала в Москві на 
гастролях. Записи з акомпанементом Абрама Макарова є тепер справді 
унікальними. Деякі твори з концертного репертуару співачки («Гандзя», 
«Ой казала мені мати» тощо) записали прямо в глядачевій залі під час 
виступу Оксани Петрусенко, про що свідчать аплодисменти та вигуки за-
хоплення глядачів. Як на мене, записи з Макаровим порівняно з тими, де 
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співачці акомпанувала Скоробагатько, більш ефектні і вокально, і з точки 
зору оригінальності трактування, розкриття пісенних образів. І манера зву-
коведення, і розмаїття вокальних барв, і той темперамент, з яким співачка 
малювала пісенні образи, абсолютно не повторюють виконавства з аком-
панементом  Ніни Іванівни Скоробагатько.  

Петрусенко була співачкою творчою і кожний раз розкривала зміст пі-
сні з відмітними від попереднього виконання настроєм, кожний раз вноси-
ла у спів якісь нові вокальні барви, нові нюанси, інтонації. Це подібно тому, 
як, скажемо, талановитий художник один і той самий краєвид, пейзаж мо-
же намалювати у варіантах, та так, що скільки б не було повторів, усі вони 
будуть відрізнятися один від одного якимись нюансами. 

А тепер хочу сказати кілька слів про акомпаніатора Абрама Макарова. 
Абрам Давидович Макаров був видатним піаністом, провідним концерт-
мейстером-акомпаніатором Великого театру в Москві протягом багатьох 
років. Родом він з України, з Донбасу, а ще точніше – з Луганська. Мав 
вищу музичну освіту, у 1917 році закінчив консерваторію. Вперше з’явився 
у головному театрі Росії ще в 1920-х роках. У концертах Абрам Давидович 
акомпанував Собінову, Неждановій, Обуховій, Смирнову, Пирогову, Рей-
зену, Барсовій. Ханаєву, Козловському, Лемешеву. Це був дуже авторите-
тний і знаний музикант, гра якого значною мірою сприяла успіхові тих ар-
тистів, яким він акомпанував.  

Тож призначення Макарова акомпаніатором Оксани Петрусенко під 
час її концертних виступів у Москві та для записів пісень, романсів, арій у її 
виконанні для фондів радіо було закономірним і логічним. Зустрілися два 
чудові таланти. Шкода тільки, що була та зустріч нетривалою, короткочас-
ною, лише кілька разів. 

Боровицька. Ще один запис з тієї низки, про яку йшлося, – українська 
народна пісня. 

 

(Звучить пісня «Ой попливи, вутко»)   

І знову звертаюся із запитанням до нашого гостя Віталія Донцова. 
Скажіть, будь ласка, як Ви охарактеризували б голос Оксани Петрусенко з 
її, можливо, якимись яскравими особливостями, можливо, якимись недолі-
ками. Думаю, цікаво буде знати Вашу думку. 

Донцов. Петрусенко мала рідкісний, унікальний голос. Її вокал – то, 
на мою думку, як поезія Шевченка. Шевченко геній у поезії, а Оксана Пет-
русенко геніальна у вокальному мистецтві. Це наша геніальна співачка – 
єдина, неповторна, неперевершена. 

Боровицька. Ви вважаєте, що їй немає рівних і досі? 
Донцов. Немає, і ще довго-довго не буде. Голос мала колосальної 

сили. Розповідали (я це не раз чув від тих, хто її слухав у концертах чи 
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спектаклях), що голосом вона могла перекрити будь-який хор. Два духових 
оркестри могла перекрити! Ніна Іванівна говорила мені, що коли Оксана 
Андріївна співала у Великому театрі в Москві, то здавалося, під натиском 
звукової хвилі розступляться стіни. І чим більшим був зал, тим красиві-
шим, привабливішим був її спів, її голос. Тому я вважаю, що співачки з та-
ким голосом, як у Петрусенко, і тепер немає, і ще довго не буде.  Бо це 
щедрий дар від природи. Набути такий голос неможливо. Його може дати 
тільки природа. Щоправда, надто суворі музичні критики закидали їй, що 
вона, мовляв, форсувала звук. Думаю, то було не форсування, а сам го-
лос був такої сили, що його неможливо було стримати.  Він виривався і 
летів, як лавина, що змітає усе на своєму шляху. Ось який голос був  у 
Оксани Петрусенко. 

Боровицька. А як Ви вважаєте, якою мірою ці старі записи переда-
ють магію її голосу? 

Донцов. Я читав багато спогадів сучасників про Оксану Петрусенко, 
які пишуть, що її записи не передають і десятої частки тієї краси, яка була 
насправді у голосі. А силу, міць голосу записи передають. От коли слуха-
єш, наприклад, пісню «Чого вода каламутна» або той же романс  «Я ли в 
поле да не травушка была» – які там могутні верхні ноти – дух захоплює! 

Прискіпливі критики ще закидали Оксані Андріївні, що у неї не було 
піано. Ну, це ж така справа.  Її голос – лірико-драматичне сопрано – за 
своєю природою був більше драматичний, ніж ліричний. Через те вона, 
мабуть, не завжди могла скористатися тим піано, бо з неї виривався такий 
звук, що вона не могла з отих могутніх висот плавно перейти на піано. 
Може, це дійсно був певний недолік її співу. Але про це хай краще скажуть 
фахівці-вокалісти. 

Боровицька. Дякую.Тож пропоную завершити нашу сьогоднішню пе-
редачу «Голос із грамплатівки», над якою працювали режисер Лариса По-
тапенко, звукорежисер Тетяна Паламарчук, автор і ведуча Ганна Борови-
цька, записом твору Чайковського «Я ли в поле да не травушка была», 
який наприкінці 30-х років минулого століття разом зробили співачка Окса-
на Петрусенко та концертмейстер Абрам Макаров.  

Гадаю, це велике щастя, що ці записи є, вони збереглися і хоч і непо-
вною мірою, але дають змогу відчути магію таланту нашої видатної, непе-
ревершеної співачки. А ми вдячні вам за увагу, і на все добре. 

●●● 
30. Пузін Б.М. 

Українське радіо, канал «Культура», 14.10. 2014. Ведуча Ганна Боровицька 
 

У Харкові, на Журавлівці, по вулиці Сніжківській, 25 і досі стоїть ста-
рий одноповерховий будинок, у якому минули дитинство та юність Бориса 
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Миколайовича Пузіна. У 1950-60 роках цей співак уславився на київській 
оперній сцені, створивши цілу низку високохудожніх образів у вітчизняних 
та зарубіжних операх. Понад 20 років його красивий, повнозвучний, приє-
много тембру і широкого діапазону голос – ліричний баритон був окрасою 

столичного оперного театру. 
Микола в «Наталці Полтавці» 

та Посланець в «Тарасі Бульбі» 
Лисенка, Сотник у «Богдані Хмель-
ницькому» Данькевича, Максим у 
«Арсеналі» Г. Майбороди, Онєгін   в 
«Євгенії Онєгіні», Єлецький в «Піко-
вій дамі», Роберт в «Іоланті» Чай-
ковського, Щелкалов у «Борисі Го-
дунові» Мусоргського, Фігаро в 
«Севільському цирульнику» Россіні, 
Марсель у «Богемі» Пуччіні, Сільвіо 
у «Паяцах» Леонкавалло, Жермон у 
«Травіаті» Верді, Валентин у «Фау-
сті» Гуно, Данкайро в «Кармен» Бі-
зе – це ті образи, які жили на сцені 
повнокровним життям і запам'ята-
лися киянам-меломанам старшого 
покоління саме в інтерпретації про-

відного соліста оперного театру, заслуженого артиста України Бориса Пу-
зіна. 

Якось я розмовляв із своїм давнім знайомим, випускником Київського 
університету, який у ті, тепер вже далекі 50-60 роки минулого століття, як і 
я, часто відвідував спектаклі київської опери. Згадували співаків – наших 
кумирів, вистави, які йшли тоді. Коли мова зайшла про «Євгенія Онєгіна», 
я запитав у співрозмовника, хто, на його думку, був у Києві найкращим 
Онєгіним. Не задумуючись, він відповів: Борис Пузін. А потім, ніби перей-
нявшись спогадами, які наринули раптово, дав волю емоціям: «Який це 
був Онєгін – потрясаючий! Рівних йому не було…» Я погодився з ним, 
адже сам був свідком створення Борисом Миколайовичем образу героя 
геніального пушкінського твору, увічненого у геніальній музиці Чайковсько-
го. 

Київська оперна сцена у різні роки знала чимало чудових  Онєгіних – 
Гришко, Лаптєв, Андрій Іванов, Ворвулєв, Гнатюк… Але й серед них Онє-
гін Пузіна стоїть окремо, осібно. Це був надзвичайно яскравий образ. Во-
кальний і сценічний талант артиста, добрі знання життя і побуту суспільст-
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ва пушкінської доби були йому запорукою глибокого і переконливого розк-
риття образу молодого петербурзького аристократа.  

Студенти Київського університету ім. Шевченка, які у 1958 р. відвіду-
вали виставу з участю Пузіна, подарували йому кришталеву вазу з його 
портретом у ролі Онєгіна з написом: «Кращому Онєгіну». Той подарунок 
був для співака свідченням глибокої поваги і визнанням його таланту. 

…Пригадую 1958 рік. На гастролі  до Києва приїхав славнозвісний те-
нор Сергій Якович Лемешев. Співав він у двох спектаклях – «Євгеній Онє-
гін» і «Травіата». Був аншлаг. Квитки розкупили задовго до спектаклів. Але 
мені пощастило – квитка я встиг придбати. В день вистави «Євгенія Онєгі-
на» біля каси театру вже снували люди у пошуках квитка. А увечері, перед 
спектаклем, ті, хто не мав квитка, заздрісно проводжали поглядом тих, хто 
упевненою ходою прямував до входу в театр, і пильно стежили, чи не 
з'явиться хтось, хто «здає» квитки. Якщо такий раптом з'являвся, натовп 
буквально накидався  на нього і ледь не виривав квитка з рук.  

Потрапити до глядачевої зали пощастило не кожному бажаючому. 
Почалася вистава. Появу Лемешева-Ленського на сцені публіка зу-

стріла із захватом тривалими оплесками. Хоч співак тоді був вже, як ка-
жуть, не першої молодості, але майстерно виконаний грим приховав його 
вік, і навіть у бінокль він виглядав хай і не 18-річним юнаком, яким був Ле-
нський, але цілком молодою привабливою людиною.  Співав і грав Леме-
шев блискуче, чаруючи таким знайомим по грампластинках неповторного 
тембру голосом. 

Цілком йому до пари був і Пузій-Онєгін – як у вокальному, так і сцені-
чному відношенні. Молодий (Пузіну було тоді трохи за 40), вродливий, 
шляхетний, але якийсь гордовито-холодний, з вишуканими манерами світ-
ського аристократа красень,  він ніби зійшов зі сторінок пушкінського ро-
ману, щоб засвідчити, що він і є той Онєгін, якого покохала Татьяна і з 
яким їй не судилося пов'язати свою долю. 

Шоліну, яка співала партію Татьяни, й інших виконавців глядачі прий-
мали з бурхливим захопленням і, здавалося, оплескам і вигукам «браво» 
не буде кінця. А коли вистава закінчилася, піднялася завіса і на авансцені 
з'явилися учасники вистави, взявшись за руки, глядачева зала здригнула-
ся від оплесків, які переросли в овацію. Квітів було море! То був справжній 
тріумф великих майстрів оперного мистецтва. 

У 1968 році я дивився виставу «Кармен» з участю Б.М. Пузіна, який 
співав партію Данкайро, диригував тоді В. Кортацці. Образ одного з конт-
рабандистів, створений артистом, був цікавий і переконливий. Чудові були 
співачка з Угорщини Сабо у головній ролі, Галина Шоліна-Мікаела, Яро-
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слав Головчук-Хозе, Михайло Шевченко-Моралес, Георгій Красуля-Цуніга, 
В. Багацька-Фраскіта. 

Партнерами Б.М. Пузіна протягом багатьох років були видатні співа-
ки, майстри української оперної сцени – Лариса Руденко, Єлизавета Ча-
вдар, Таїсія Пономаренко, Микола Ворвулєв. Андрій Кікоть, Лілія Лобано-
ва, Костянтин Огнєвой, Галина Туфтіна, Зоя Христич, Галина Шоліна, Во-
лодимир Тимохін, Олександра Жила, Бела Руденко, Микола Фокін, Ніна 
Гончаренко. Майже всі вони вже пішли з життя, і наш святий обов'язок бе-
регти пам'ять про них. 

Кілька слів про записи голосу Б. Пузіна. На жаль, патефонних платі-
вок його майже не випускали. Кажу «майже», бо з величезного репертуару 
співака – оперного і концертного, на платівках було, здається, всього три 
записи – дві оперні арії (Онєгіна і Єлецького), та пісня П. Майбороди на 
вірш Т. Масенка – «Про Дніпро».  

Останнім часом у моїй домашній фонотеці з'явився компакт-диск Бо-
риса Миколайовича, подарований мені його сином Ігорем, з оперними арі-
ями, українськими народними піснями та романсами композиторів-класиків 
– Лисенка, Стеценка, Степового, а також фронтовими піснями часів Вели-
кої Вітчизняної війни. Їх Борис Миколайович виконував надзвичайно щиро і 
проникливо. Особливо такі, як «Ех, дороги» Новікова, «В землянці» Лісто-
ва та «Ось солдати ідуть» Молчанова. У концертах Б.М. Пузін часто співав 
пісню Лисенка на вірш Шевченка «Гетьмани, гетьмани». Цю пісню Борис 
Миколайович відкрив для себе випадково.  

Є запис  його розповіді про це, і зараз ми його послухаємо 
 

(Звучить запис розповіді співака). 

А тепер час коротко нагадати слухачам про основні періоди життєвого 
і творчого шляху Б.М. Пузіна. Народився він 1 жовтня (14-го за н. ст.) 1915 
року у місті Нарвіке в Естонії, що входила тоді до складу Росії. Батько його 
Микола Венедиктович був моряком Балтійського флоту, мати – Юльєтта 
Осипівна – домогосподаркою. Коли хлопчику було лише кілька місяців, 
батьки переїхали на Україну, до Харкова, де й минуло дитинство та юність 
майбутнього артиста. 

У Бориса були два молодших брати – Віктор та Микола. З шкільного 
віку Борис і Віктор мріяли стати льотчиками. Борис після закінчення семи-
річки вступив до Харківського авіаційного технікуму. Згодом, відчувши по-
тяг до музики і співу, він вступив до Харківського музичного училища. Та 
закінчити його не довелося – почалася війна. Бориса Пузіна призвали на 
військову службу і відправили на фронт.  

На фронті Пузін був техніком-механіком, ремонтував літаки, готуючи 
їх до польоту. Мабуть, так вже судилося, що на фронті молодий боєць Бо-
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рис Пузін зустрів дівчину-красуню, студентку Харківського медичного ін-
ституту Ірину, і вона стала його дружиною. Та незабаром Ірина разом з 
інститутом була евакуйована в Ташкент, а її чоловік, вирвавшись із своєю 
військовою частиною з харківського оточення-котла, продовжував воювати 
в Другій повітряній армії, якою командував уславлений воєначальник Во-
лодимир Олександрович Судець. 

Дружина Бориса у 1943 році після закінчення медінституту вирушила 
на фронт, вона була хірургом. Її направили в ту саму армію, у якій воював 
чоловік. Обоє вони дійшли до Берліна, обоє розписалися на стінах рейхс-
тагу у  пам'ятні травневі дні 1945 року.  

Бойові заслуги Бориса і Ірини Пузіних було відзначено низкою урядо-
вих нагород та численними подяками військового командування. Служба 
Б.М. Пузіна в Радянській Армії  продовжувалась і по закінченні війни.  

У 1946 році він взяв участь в огляді армійської художньої самодіяль-
ності. Члени журі, в склад якого входили знаменитий бас московського Ве-
ликого театру Іван Петров та уславлена актриса МХАТ Алла Тарасова, 
звернулися до командування військової частини, де служив старший лей-
тенант Пузін, з порадою демобілізувати його і направити на навчання до 
консерваторії.  

Тож 1946 року Борис Миколайович Пузін став студентом Харківської 
консерваторії, навчався в класі професора Михайлова. Наступного 1947 
року Борис Пузін взяв участь у першому Всесвітньому фестивалі молоді    
і студентів у Празі і став його лауреатом. 

Після закінчення консерваторії у 1950 році Пузін був запрошений со-
лістом у Київський театр опери та балету ім. Шевченка і виступав на його 
сцені понад двадцять років, створивши цілу галерею прекрасних вокально-
сценічних образів. А вперше він вийшов на київську сцену в ролі Валенти-
на в опері  «Фауст» Гуно. Газета «Вечірній Київ» за 25 грудня 1951 року у 
рецензії на виставу «Пікова дама», поставлену режисером Дмитром Смо-
личем, писала: 

  

 «Слід відзначити Бориса Пузіна у партії Єлецького. Чудово звучить свіжий, моло-
дий голос артиста, кожний звук його сповнений пристрасті, палкого почуття закоханого 
юнака».  

 

Таких схвальних відгуків про талановитого співака і актора було у 
пресі багато. Б.М. Пузін часто гастролював по містах України і Радянсько-
го Союзу, виїжджав на гастролі і за кордон, співав на оперних сценах 
Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Франції, Фінляндії, Бельгії, Туреччи-
ни, брав участь у збірних концертах. Його партнерами були видатні вока-
лісти, такі, як Іван Петров, Сергій Лемешев, Ірина Масленнікова, америка-
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нець Джером     Хайнс, болгарини Димитр Узунов, Нікола Ніколов, Борис 
Христов, французька співачка Жанін Мішо та інші оперні зірки. 

У 1960 році Борису Миколайовичу Пузіну було присвоєно почесне 
звання заслуженого артиста республіки. У 1970 році співак залишив опер-
ну сцену. Він був ще в хорошій вокальній формі і, звичайно, міг і хотів ще 
працювати у театрі і далі. Та й вік був, як кажуть, ще не критичний. До того 
ж ми знаємо, що такі чоловічі голоси, як бас та баритон зберігаються дов-
ше, ніж тенор, особливо драматичний. Чому ж Борис Пузін передчасно 
пішов з театру? 

У кінці 1960-х років навколо співака у театрі склалася, на жаль, не зо-
всім сприятлива для нього обстановка, виникли непорозуміння між артис-
том і керівництвом, тож врешті-решт, щоб зберегти нерви і здоров'я, Борис 
Миколайович прийняв рішення піти з театру. Але він не міг змиритися із 
становищем пенсіонера, відчував, що ще може бути корисним, потрібним 
суспільству, і тому вирішив продовжити свою трудову діяльність, але вже 
на інших теренах – як педагог. Майже до кінця життя (співак помер 7 трав-
ня 1972 р.) він викладав вокал у Київському естрадно-цирковому училищі, 
передаючи молоді свої знання та багатий творчий досвід. 

У 2015 році 14 жовтня буде 100-літня дата Б.М. Пузіна. Хочеться 
сподіватися, що вона не буде не поміченою в Україні з боку культурної 
громадськості та офіційних установ. Що маю на увазі? А ось що: і пресу, і 
радіо-телебачення, і меморіальну дошку на будинку, і назву  однією з ву-
лиць столиці іменем співака.  

Якщо комусь, хто слухає нас зараз, коли-небудь доведеться побува-
ти у Харкові на Журавлівці, на вулиці Сніжківській, зупиніться біля старого 
будинку № 25, згадайте цю передачу і пом'яніть добрим словом нашого 
чудового співака, видатного митця і прекрасну людину – Бориска Микола-
йовича Пузіна. Хіба такий співак, як Б.М. Пузін, не заслужив цього своїм 
життям і талантом? 

●●● 
31. Рейзен М.О. 

Українське радіо, канал «Культура» 16 та 23.03.2015.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Передача 1. 

Боровицька. Вітаю вас, друзі! Неодноразово ми разом з гостями сту-
дії розповідали в передачах «Голос із грамплатівки» про співаків малові-
домих, а то й зовсім забутих.Та сьогодні і за тиждень у двох випусках пос-
піль наш постійний автор Віталій Донцов поділиться з вами своїм щирим  

захватом від таланту дуже відомого митця. Гадаємо, ім’я його добре зна-
ють шанувальники вокального мистецтва недалекого минулого. 
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Та вже точно не всім відомо, що цей унікальний співак-бас, якого за 
життя порівнювали з великим Шаляпіним, родом з України, з Луганщини. 
Тут зростав, навчався, починав у 1920-х співати на сцені Харківської опе-
ри, маючи таких партнерів, як Марія Литвиненко-Вольгемут, Іван Патор-
жинський, Юрій Кипоренко-Доманський. Іван Козловський. Як вважали ре-
жисери і диригенти, це був ідеальний артист, в якому гармонійно поєдна-

лися високий зріст, шляхетна чоло-
віча врода, акторский хист і, найго-
ловніше, соковитий бас незрівнян-
ної краси, що вірно служив своєму 
господареві до дев’яноста років – 
справді рідкісний випадок в історії 
світового вокального мистецтва. 
Тож пригадаймо чудовий голос на-
родного артиста Радянського Сою-
зу Марка Осиповича Рейзена.   

(Звучить українська пісня «Чорнії 
брови, карії очі») 

. 

Запис, який прозвучав, дато-
ваний 1982 роком. Зважте, що спі-
вакові на той час минуло вже 87. 
Хочу принагідно зазначити, що бі-
льшість музичних записів для сьо-
годнішньої і наступних передач, як і 
для багатьох інших, допоміг підго-

тувати до ефіру добрий друг «Голосу із грамплатівки» Дмитро Гришко. 
А тепер слово відданому шанувальнику таланту Марка Рейзена, ве-

ликому знавцеві нашого вокального мистецтва Віталію Донцову. 
Донцов. Мої батьки були фронтовиками. Обоє пройшли воєнними 

дорогами від початку і до кінця Великої Вітчизняної війни. Батько був ар-
тилеристом, мати снайпером 110-ї гвардійської стрілкової дивізії. Обоє 
дуже любили пісні своєї бойової молодості. За святковим столом, особли-
во на День Перемоги часто звучали «В землянці», «Лізавета», «Темна 
ніч», «Вогник», «Вечір на рейді», «Пісня артилеристів». Ці мелодії я чув і 
знав з дитинства.  

Згодом вдома з’явився патефон і грамплатівки. Серед них було чима-
ло дисків з піснями Великої Вітчизняної війни. Але платівку з «Піснею ар-
тилеристів» (нагадаю, це пісня Хренникова-Гусєва з кінофільму «О шостій 
вечора після війни») я не зміг тоді купити у магазині, бо на той час, коли я 
почав займатися колекціонуванням грамплатівок, її в офіційному продажу 
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вже не було. Мабуть, це було пов’язано з тим, що в пісні згадується ім’я 
Сталіна, а Микита Хрущов саме тоді почав розвінчувати так званий «культ 
особи», замінюючи один культ на інший, тобто на власний. Та платівку я 
все ж таки придбав. Випадково і, як зазвичай, на речовому ринку. Дуже 
вже хотілося мати у своїй фонотеці улюблену пісню нашого батька – фро-
нтовика-артилериста. До речі, то був єдиний випадок, коли платівка з «Пі-
снею артилеристів» зустрілася мені серед великої кількості дисків, які я 
власноруч перебрав і в приватних зібраннях, і на речових ринках.Більше 
вона не потрапила мені на очі ніколи. Не знаю чому, але думаю, причиною 
був її невеликий тираж. 

«Пісня артилеристів», яку виконував Марк Рейзен, стала надзвичай-
ною рідкістю. Пам’ятаю, цю платівку не раз хотіли купити у мене мелома-
ни, а надто вже ветерани-фронтовики, пропонуючи чималу суму. Але я з 
нею не розлучився. Не мав права! Те, що було пов’язано з життям моїх 
батьків,  завжди було для мене священним. 

З часом у моєму зібранні з’явилися ще платівки Рейзена з піснями на 
воєнну тематику: «Дороги» Новікова–Ошаніна, «Партизани» Блантера на 
вірш Ісаковського і його ж «Ішов загін по берегу» на вірш Михайла Голод-
ного. Це були пісні, які Марк Осипович Рейзен  співав уже в повоєнний час, 
у 1947 році. Як виконує ці пісні Марк Осипович описувати зайве – це треба 
чути. Скажу коротко: як завжди емоційно, піднесено, пристрасно, з вели-
ким внутрішнім напруженням. Ці вокальні шедеври, озвучені чудовим май-
стром співу, закарбовані у грамзапису, назавжди увійшли у вітчизняний 
пісенний літопис ХХ століття. А скільки таких шедеврів створено співаком 
протягом багаторічної плідної праці на ниві вокального мистецтва – не пе-
релічити! Їх сотні. Навіть побіжне знайомство з творчою спадщиною співа-
ка свідчать про те, що Марк Осипович Рейзен у музичному мистецтві  
явище унікальне, неповторне, що він і як вокаліст, і як актор був гідний 
продовжувач кращих традицій вітчизняної вокальної школи, послідовник 
геніального Шаляпіна. 

Боровицька. І на підтвердження цих високих слів шановного Віталія 
Петровича, ще один запис Марка Рейзена – прозвучить твір Людмили 
Александрової на вірш Михайла Петренка «Дивлюсь я на небо». Запис 
1952 року. 

 

(Звучить запис) 
 

Віталій Петрович далі веде свою розповідь про талант і долю співака-
баса Марка  Осиповича Рейзена. 

Донцов. В музичній критиці минулих років, у спогадах сучасників, ко-
лег, партнерів по сцені, близьких друзів, шанувальників знаходимо захоп-
лені відгуки про Марка Осиповича Рейзена як самобутнього оперного спі-
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вака і як блискучого виконавця камерної вокальної класики. Про нього ще 
за життя опубліковано безліч статей, нарисів, монографій, у яких постає 
великий митець, чудова благородна людина, патріот своєї Батьківщини. 

Ось уривок з газетної публікації: 
 

«Рідкісна задушевність, гранична відточеність вокальної декламації, тонке відчуття 
стилю, прониклива психологічна переконливість полонять слухача у його трактовках ка-
мерних творів. Співак чудово передає високу простоту і драматизм вокальних шедеврів 
Глінки, натхненну лірику романсів Чайковського, глибокий психологізм пісень Шумана і 
Шуберта, яскраву характеристичність вокальних сценок Даргомижського та Мусоргського, 
стриманий трагізм та піднесену патетику творів Бородіна і Римського-Корсакова». 

 

А ось що писав про Рейзена Борис Покровський, режисер московсь-
кого Великого театру: 

 

«В особі Марка Осиповича Рейзена я побачив чудо здійснення усіх ідеалів, як у сні. 
Рейзен був красень – високий на зріст, імпозантний, володар сильного, надзвичайно кра-
сивого і виразного голосу, мав прекрасні акторські дані, що дозволяли йому виступати у 
різних амплуа. Притаманне співакові почуття міри дозволяло досягти гармонії звуку і сце-
нічної привабливості. Йому були притаманні невичерпна працьовитість та бездоганний 
смак». 

 

Думка видатного диригента Євгенія Свєтланова: 
 

«Не применшуючи нічиїх достоїнств, скажу, що у житті я ні в кого і ніколи не чув та-
кого чудового баса. Природа виявилася щедрою до Марка Осиповича. Вона дала йому 
все: розкішний, соковитий, багатий обертонами, заворожуючий, буквально відчутний і 
помітний своєю об’ємністю голос, високий зріст, ставну, величну постать, красиве, над-
звичайно виразне обличчя. Природа дала йому гаряче серце і холодний розум. Та найго-
ловніше полягає в тому, що все відпущене природою Рейзен максимально розвинув і 
використав у служінні великому мистецтву. Життя його було цілковито, сповна віддано 
музиці і театру. Десятки правдивих, високохудожніх образів створив Марк Осипович Рей-
зен на оперних сценах Ленінграда і Москви». 

 

Відома оперна співачка, солістка Великого театру Наталія Шпіллер 
писала: 

 

«Галерея образів, створених Рейзеном протягом його артистичного життя, широка і 
різнохарактерна. Ось хитрий Базіліо. Його партія підпорядкована віртуозній майстерності. 
А ось Мефістофель, зловісний красень. У його куплетах артист захоплює слухачів розма-
їттям вокальних барв. Виконання серенади наповнене неповторною красою тембру, еле-
гантністю фразування. Монолітний Варяг, благородний Гремін, бентежний, страдаючий 
Борис Годунов. Багато натхненної  праці вклав  артист у створення образу Сусаніна.  

Могутній голос Рейзена мав таке ніжне піано, таку тонку філіровку, що навіть дос-
відчений вокаліст не завжди міг пояснити, в чому ж секрет його співу, якими засобами 
досягав артист такої високої майстерності. Багато образів, характерів розкриті Рейзеном і 
донесені до слухачів засобами звучної думки. На вершині творчості натхненного артиста 
– Досифей, образ, що піднімає найглибші верстви людських почуттів. За силою худож-
нього впливу це була найяскравіша роль Рейзена. В ній розкрилися всі особливості його 
обдаровання – стриманий темперамент, глибока інтерпретація, благородство тембру, 
дуже висока вокальна майстерність». 
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Соліст Великого театру, народний артист СРСР Іван Петров, даючи 
високу оцінку оперним образам, створеним Рейзеном, – Мефістофеля, 
Дона Базіліо, Руслана, Досифея, та характеризуючи його непересічні во-
кальні й акторські дані, згадує, як артист у 1985 році у свої дев’яносто років 
блискуче проспівав партію Греміна в «Євгенії Онєгіні» Чайковського. На 
думку Петрова, це був подвиг великого майстра сцени. 

Боровицька. Гадаю, доречно буде зараз послухати оперну арію у за-
пису Марка Рейзена, а саме арію Кончака з опери Бородіна «Князь Ігор». 

 

(Звучить запис) 
 

І знову слово Віталію Петровичу. 
Донцов. У книжці Сергія Яковича Лемешева «Шлях до мистецтва» 

відгуки автора про своїх колег по театру зазвичай ввічливо-стримані. Але 
Марка Рейзена Лемешев згадує із захватом. Їм обом довелося співати у 
цілому ряді спектаклів: у «Фаусті», «Севільському цирульнику», «Лакме», 
«Руслані та Людмилі». І в цих спектаклях велике обдаровання співака-
актора Рейзена, як пише Лемешев, «приваблювало рідкісною гармонійніс-
тю. Стрункий, високий, він володів своєрідною пластикою. Суворість поз, 
скупість рухів надавали кожному його жесту особливу значущість, змістов-
ність, величність. Борис Годунов, Досифей, Руслан, Нілаканта, Варяжській 
гість – це образи Рейзена, при всіх їхніх зовнішніх скульптурних обрисах,  
несли глибину і міць характерів. Але головну роль  у цьому, звичайно,  
грав його голос, велика вокальна майстерність. Рейзен рівною мірою во-
лодів як громоподібним форте, так і найніжнішим піаніссімо. І публіка, і всі 
ми, артисти, заслуховувалися  його кантиленою, найтонкішими фразуван-
нями» 

Влучну характеристику Рейзену як оперному співаку дала румунська 
газета «Універсул» під час його гастролей у цю країну: 

 

«Рейзен так добре , так правдиво передає життя зображуваних  ним персонажів, що 
забуваєш про театр, і здається, що ти присутній  при сцені, створеній не композиторами, 
а самим життям. Чудово виразні його прості порухи рук. Він створює шедеври реалістич-
ного виконання, в яких музика, жест і слово виключно гармонійно зливаються у одне ці-
ле». 

 

У рецензії на оперу «Хованщина» Мусоргського газета «Правда» за-
значала: 

 

«Тут на всю широчінь розвернувся Рейзен-вокаліст. Величезна міць  його голосу 
дозволяє йому робити те, на що навряд  чи наважився б інший співак з меншими голосо-
вими даними. Рейзен-Досифей повертається обличчям до своїх сподвижників і спиною 
до публіки, але звук його голосу гримить в усій залі, як відбитий у велетенському резона-
торі». 

 

У книжці «Марк Рейзен», виданій у Москві в 1980 році, читаємо:            
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«Мистецтво Марка Осиповича Рейзена діє на слухачів саме тому, що багатстваа, 
якими щедро  наділила його природа,  він розвинув наполегливою працею. Ось чому 
завжди хвилює і вражає висока культура співу, слова, музичної думки цього прекрасного 
артиста. Його чудовий голос, як рідкісний сплав могутнього і разом з тим м’якого звучан-
ня, був у повному підпорядкуванні у свого талановитого володаря. Як дивовижний ін-
струмент, рівний на всьому діапазоні і який вільно звучить, він захоплював дивним благо-
родством тембру , безмежністю верхніх нот та глибоким органним наповненням низького 
регістру. Широка, пружиста кантилена і буквально мережана віртуозність». 

 

(Звучить пісня на вірш Т. Шевченка «Реве та стогне  Дніпр широкий») 
  

Передача 2. 
Боровицька. Гість нашої студії Віталій Донцов продовжує розповідь 

про видатного співака-баса походженням з України Марка Осиповича Рей-
зена. 

(Звучить запис української народної пісні «Гуде вітер вельми в полі») 
 

Донцов. Тепер пригадаємо основні віхи життєвого і творчого шляху 
Марка Осиповича Рейзена. Народився він 21 червня, тобто 3 липня за но-
вим стилем, 1895 року у селі Зайцеве поблизу Луганська у багатодітній 
сім’ї Осипа Матвійовича Рейзена, який завідував вугільним складом на 
залізничній станції. 

У родині любили музику всі. Гарно співала мати. Красуня-українка, 
вона знала багато різних пісень, співала і добре грала га гітарі, за що її 
односельці прозвали «Галя-артистка». Від матері діти вивчили чимало 
народних пісень. Батько, як згадував пізніше Марк Осипович, був здібним 
у музичному відношенні, грав на гармонії. Повернувшись з роботи додому, 
нерідко брався за інструмент, акомпануючи собі, співав українські пісні, а 
також російські  – «Лучинушку», «Тонкую рябину», «Ноченьку». 

На таких музичних інструментах, як балалайка, гітара, мандоліна, гар-
монь грали всі діти в сім’ї. І часто вечорами, як згадував Марк Рейзен у 
своїх автобіографічних нотатках, з членів родини складався своєрідний 
музикальний ансамбль. Заспівувала мати. Їй підтягував батько, а діти та-
кож підхоплювали приспів. Вдячними слухачами були дідусь з бабусею та 
ще. може, якась сусідка, яка забрела на сімейний вогник родини Рейзенів. 

З восьми років Марка відправили навчатися у приватну школу в місто 
Бахмут для підготовки в гімназію. Після закінчення п’ятикласної гімназії в 
Луганську Марк поступив на роботу в страхове товариство, щоб заробляти 
на життя. Одночасно продовжував навчатися екстерном у старших класах 
гімназії. Закінчив її у 1914 році і готувався до вступу в інститут. Та світова 
війна, яка спалахнула у тому ж році, перекреслила наміри юного Рейзена. 

Наступного року замість інституту він потрапив до війська і незабаром 
був відправлений на фронт. За мужність , проявлену в боях, був нагоро-
джений двома Георгіївськими хрестами. Був двічі поранений. У полку два-
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дцятирічний Рейзен був заспівувачем. Під духовий оркестр співав солдат-
ські та народні пісні: «Ермак», «Степь да степь кругом», «Ой, чорна хма-
ра», «Соловей, соловей, пташечка», «Среди лесов дремучих», «Реве та 
стогне Дніпр широкий». У червні 1917 року почалася військова операція у 
Південній Галичині. У першому ж бою солдат Рейзен отримав серйозне 
поранення і з полкового лазарету його відправили в тиловий госпіталь, а 
потім і комісували.  

В 1917 році Рейзен поступив до Харківського технологічного інституту, 
а паралельно і в консерваторію. Марка не полишала думка стати співаком. 
Першим його вчителем співу був італієць Фредеріко Буганеллі. Рік нав-
чання з ним був дуже плідним і дав багато початкуючому співаку. Його го-
лос набув тембровості, м’якості, співучості, тобто тих якостей, які Рейзен 
зберіг до глибокої старості. 

Влітку 1918 року після закінчення першого курсу технологічного інсти-
туту та консерваторії подальші заняття були на рік перервані через бурх-
ливі події, пов’язані з громадянською війною в Україні. У 1919 році, бувши 
вже одруженим, Марк оселився з молодою дружиною на околиці Харкова, 
отримавши там скромне помешкання. До побутового неладу додалися 
тяжкі хвороби, навчання в консерваторії довелося тимчасово припинити. 
Але випадок звів Марка з відомим тоді харківським співаком Олександром 
Альтшулером (пізніше був оперним диригентом) та піаністкою Катериною 
Алчевською, родичкою видатного співака Івана Алчевського. Завдяки їхній 
допомозі Марк Рейзен зміг удосконалювати свій голос і отримати  сценічне 
загартування.  

Дебют молодого співака  відбувся на сцені Харківської держопери 25 
грудня 1921 року в спектаклі «Борис Годунов». Рейзен  співав партію Пи-
мена, яка, як писав видатний оперний режисер Боголюбов, для співака є 
надзвичайно важкою – не досить мати прекрасний голос, треба ще, зазна-
чав Боголюбов, володіти тим високим мистецтвом, в якому слова, зігріті 
внутрішнім почуттям на вільному диханні, отримують певне смислове за-
барвлення. 

Однак дебютант добре справився із завданням, що було поставлено 
Альтшулером і диригентом Вейсенбергом. Спектакль мав успіх, і в цьому 
була чимала заслуга виконавця партії Пимена Марка Рейзена. Той дебют 
незабаром відкрив Рейзену шлях у велике мистецтво. 

У Харківській держопері на початку 1920-х років співало багато тала-
новитих артистів. Деякі згодом стали ширико відомими у Союзі, знамени-
тими оперними співаками. Це – Литвиненко-Вольгемут, Паторжинський, 
Козловський, Кипоренко-Доманський, а також тенор Микола Середа, соп-
рано Поліна Карпова, меццо-сопрано Фатьма Мухтарова, баритони Воло-
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димир Любченко і Віктор Будневич, меццо-сопрано  Катерина Копйова, 
драматичний тенор Давид Аграновський, меццо-сопрано Марина Скибиць-
ка, ліричний тенор Володимир Сабінін. Усі вони були колегами, партнера-
ми Марка Осиповича по Харківській опері, і він залишив про них теплі спо-
гади у своїх автобіографічних нотатках, які були опубліковані протягом  
1960 – 1980 років і які є для нас тепер дуже цінними. 

У Харківському театрі Марк Осипович працював чотири сезони. 
 

(Звучить  дует «Де ти бродиш, моя доле» у виконанні  І.С. Козловського і 
М.О.Рейзена) 

 

На початку 1925 року Рейзен прийняв запрошення і перейшов на ро-
боту у Ленінградський  Маріїнський театр, що став для нього важливою 
віхою на шляху до Великого театру.  В 1929 році співак гастролював у кра-
їнах Західної Європи – в Німеччині, Франції, Великобританії, Іспанії, Мон-
те-Карло. Зарубіжні гастролі  співака повторно відбулися і в 1930-ті роки: 
він побував у Румунії, Угорщині та інших країнах. Гастролі мали великий 
успіх. 

У 1930 році Рейзена запрошено виступити на сцені Великого театру у 
ряді вистав. На спектаклі був присутній Сталін. Йому сподобалися виступи 
Рейзена, і він запропонував співакові стати постійним солістом Великого 
театру. Рейзен намагався відмовитися від виявленої йому честі, посилаю-
чись на квартирне питання, але радянський вождь запевнив його, що з 
квартирою у Москві усе буде гаразд. 

У подальшому Марк Осипович Рейзен став улюбленим співаком ра-
дянських вождів і був удостоєний багатьох урядових нагород – трьох Ста-
лінських премій першого  ступеня, двох орденів Леніна та багатьох інших. 
Провідним солістом Великого театру був протягом майже тридцяти років. 

У Великому театрі Рейзен проспівав заголовні партії у тринадцяти 
операх. Нагадаємо їх. Це Мефістофель у «Фаусті» Гуно, Борис у «Борисі 
Годунові» і Досифей у «Хованщині» Мусоргського, Гремін у «Євгенії Онєгі-
ні» Чайковського. Галицький у «Князі Ігорі» Бородіна, Дон Базіліо у «Севі-
льському цирульнику» Россіні. Руслан у «Руслані і Людмилі» Глінки, Гроз-
ний у «Псковитянці» Римського-Корсакова, Нілаканта у «Лакме» Деліба, 
Сусанін у «Івані Сусаніні» Глінки, Мельник у «Русалці» Даргомижського, 
Фарлаф у «Руслані і Людмилі» Глінки, Варяжський гість у «Садко» Римсь-
кого-Корсакова. 

З 1950 року співак провадив педагогичну діяльність, викладав вокал у 
Музпедінституті Гнесіних, а з 1965 по 1970 рік був завкафедрою сольного 
співу Московської консерваторії. Трохи згодом співак і зовсім іде на спочи-
нок. Та раптом голос знову набув колишньої краси і сили, і Рейзен повер-
тається на оперну сцену. 
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У 85 років він записав подвійну платівку-гігант з піснями та романсами 
Рахманінова, Мусоргського, Шумана, Шуберта. Марк Осипович у різні роки 
зробив ряд записів українською мовою. Так, ще у 1940 році записав з ор-
кестром під орудою Олександра Орлова аріозо Тараса з опери Лисенка 
«Тарас Бульба» – «Гей, літа орел». 

 

(Звучить запис) 
 

У 1952 році Рейзен наспівав для фондів Всесоюзного радіо дві укра-
їнські пісні: «Дивлюсь я на небо» (музика Людмили Александрової, аран-
жування Владислава Заремби, слова Михайла Петренка) та «Де ти бро-
диш, моя доле» (музика і слова Марка Кропивницького) – дует з Іваном 
Семеновичем Козловським. Обидві пісні виконані з фортепіанним супро-
водом Абрама Макарова. У 1982 році співак здійснив ще чотири записи 
українських пісень – «Гуде вітер вельми в полі», «Чорнії брови, карії очі», 
«Реве та стогне Дніпр широкий» на вірші Шевченка, та «Ой чого ти, дубе» 
(акомпанемент піаніста  Хвостіна). Трактування Рейзеном цих пісень від-
значається глибоким, тонким відчуттям українського національного мело-
су, стилю і колориту виконуваних творів. 

Що вражає, коли слухаєш Рейзена у пору розквіту його таланту (це 
записи 1940 і 1952 року) та його голос на схилі літ, коли співакові було вже 
далеко за 80 – і через 45 років голос лишився таким же свіжим і яскравим, 
ніскільки не втративши ні сили, ні вокальних барв. Прикладів такого співа-
цького довголіття історія вітчизняного мистецтва знає не так багато.         
Я, власне, можу назвати лише  двох великих співаків, які зберегли творчу 
форму до глибокої старості. Це Іван Семенович Козловський і Марк Оси-
пович Рейзен. 

У 1985 році на відзнаку 90-річного ювілею Марка Осиповича Рейзена 
Великий театр вирішив поставити «Євгенія Онегіна». Рейзена запитали, 
чи зможе він висидіте в ложі увесь спектакль. Ювіляр на те відповів, що не 
тільки зможе висидіти, а ще й хоче проспівати Греміна. Виконання цієї арії 
Рейзеном  на уславленій  сцені, коли йому було 90, увійшло в книгу рекор-
дів Гінеса. 

Марк Осипович Рейзен закінчив земний шлях 25 листопада 1992 року, 
не доживши трьох років до свого століття. Поховали його у Москві на Вве-
денському кладовищі. На його могилі завжди живі квіти. Народна любов до 
великого артиста, прекрасної людини, що мала палке серце, не вичерпу-
ється з плином часу. І бути їй вічною, доки буде звучати її Величність Му-
зика. Бо життя коротке, а мистецтво – вічне. І доки, за словами Великого 
Кобзаря, будуть син і мати, і люди на землі пам’ять про таких митців, як 
Марк Осипович Рейзен, не померкне у віках. 

 

(Звучить українська народна пісня «Ой, чого ти, дубе»)            
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●●● 
32. Рéка В.М. 

Українське радіо, канал «Культура» 06.06. та 13.06.2016.  
Ведуча Ганна Боровицька 

Сумщина – родзинка України, благословенний, благодатний край.  До 
того ж співучо-пісенний. Земля Сумщини явила Україні і світові співаків, які 
своїм талантом, чарівними голоса-
ми уславили нашу країну та її вока-
льне мистецтво. Родом із Сумщини 
були Микола Іванов і Єлизавета 
Петренко, Степан Зубко і Василь 
Войтенко, Іван Стешенко, Борис 
Гмиря і Олександра Жила. 

Валентина Река – їхня земляч-
ка. Славнозвісні Суми – її рідне міс-
то, її батьківщина.  Там вона наро-
дилася, там минули перші роки її 
життя. Сім’я, у якій зростала майбу-
тня оперна зірка, була малозабез-
печеною. Нужда,  нестатки були 
частими гостями великої родини. 
Основний тягар  турбот про хліб 
насушний падав на маму Валі – 
Марію Федорівну, яка, щоб прогодувати дев’ять душ сім’ї, мусила тяжко 
працювати. 

Раннє дитинство Валі Реки припало на кінець 1930-х – початок 40-х 
років. Воно, як і у більшості її ровесників, було нелегким. Воєнне лихоліття, 
розруха, голод, бідність, – ось у таких умовах зростало покоління «дітей 
войни». До того ж, життєві обставини склалися так, що маленькій Валі не 
судилося зазнати батьківської любові та піклування. Єдиним світлим про-
мінчиком, який зігрівав її вразливу дитячу душу, були матусина турбота і 
ласка. Гарненьку, жваву, метку дівчинку любили усі. Артистичні нахили 
проявилися у неї ще в дитячому садку, коли Валі було 4-5 років. Вона вже 
тоді удавала із себе то піаністку, то кіноартистку. На запитання виховате-
льки «Ким Валечка хоче бути?» упевнено відповідала: «Артисткою!» і зая-
вляла – «Я – Орлова!». 

Врешті-решт дівчина почала співати. Співала скрізь – удома, в дитя-
чому садочку. Це були простенькі, переважно дитячі пісеньки. Дорослі 
звертали увагу на її дзвінкий, чистий голосок та точне інтонування, що 
свідчило про абсолютний слух дитини. 
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Коли Сумщину звільнили від чужинців і настали мирні дні, Валя пішла 
до школи. Удома вона навчалася до п’ятого класу. А потім, через  непоро-
зуміння з вітчимом, змушена була залишити сім’ю – дівчину забрала до 
себе тітка, яка жила у Саратовської області. Там у робітничому селищі 
Базарний Карабулак вона продовжила навчання до сьомого класу. 

На її вокальні здібності вперше звернула увагу вчителька, яка випад-
ково  почула її спів, коли повела учнів у ліс збирати гриби. «Валю, та у те-
бе ж он який чудовий голос! Чому ж ти не співаєш в нашому хорі?» – запи-
тала. І на наступній репетиції Валя Река вже співала в хорі. А трохи згодом 
стала його заспівувачкою. На свята, в концертах, які давали учні, на огля-
дах учнівської художньої самодіяльності солістка шкільного хору Валя Ре-
ка завжди мала неабиякий успіх. 

В той час у Сумській обласній філармонії був свій симфонічний ор-
кестр під орудою диригента Гака. Взяти участь у концертах  запрошували і 
Валентину Реку, і вона співала у супроводі  оркестру різні пісні – народні, 
ліричні, патріотичні. 

Дружина диригента Гака була професійна піаністка і добре розуміла-
ся на вокалі, мабуть раніше займалася з вокалістами. Розучуючи з Вален-
тиною пісні та романси, вона пояснювала їй ази вокальної техніки, звуко-
ведення, і таким чином поступово, ніби ненароком, прилучала дівчину до 
вокального мистецтва. 

Після закінчення 10-річки у Валентини Реки вже визріла думка, мрія 
вчитися на співачку. Поїхала в Київ, подала документи в консерваторію. У 
призначений день прийшла на прослуховування. Це був головний бар’єр, 
який треба було подолати, щоб стати  студенткою вокального факультету. 
Хто його долав, мав такий шанс. Валентина щось проспівала і, хвилюю-
чись, стала чекати на вердикт екзаменаторів. Аж ось один з них, глянувши 
на маленьку, тендітну, смагляву абітурієнтку, запитав:  

– А скільки вам років?  
– Сімнадцять – відповіла Валя.  
– Так ось, дівчино, заждемо, а через рік зустрінемося знову. Приходь-

те через рік.  
Довелося повернутися додому. А так хотілося  вчитися… 
В 1954 році святкували 300-річчя возз’єднання України з Росією. З цієї 

нагоди  до Сум з’їхалося чимало різних музичних колективів, було багато 
концертів. В одному з них співала і Валентина Река. Її почув директор Во-
рошиловградського музичного училища і запропонував дівчині  поступати 
в їхнє  училище. При цьому промовчав, що у них немає вокального відді-
лення. Валентина поїхала у Ворошиловград, сподіваючись, що буде вчи-
тися співу, а їй запропонували хормейстерське відділення. Що було роби-
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ти? Знову повертатися додому ні з чим? І вона, скріпивши серце, вирішила 
вчитися на хормейстера. Хоч дуже кортіло у Київ, у консерваторію. 

Але недарма кажуть: «Лихо не без добра». Тут ми зацитуємо спогад 
самої співачки, написаний недавно: 

 

«Якось весною мій педагог каже мені: «Знаєте, Валюшо, до нас з Києва на гастролі 
приїжджає народний артист Радянського Союзу Гришко, буде співати у філармонії. Підіть 
до нього, хай вас послухає. Будете хоч знати – їхати у Київ, чи ні». І я наважилась. Поїха-
ла в готель, де він зупинився. Йому доповіли: «До вас якась там дівчина проситься». 
Вхожу, привіталася. 

– Чим можу бути корисним? – запитав Гришко. 
– Хотіла б, щоб ви мене послухали. 
– А навіщо? 
– Щоб знати вашу думку, чи варто мені вчитися співу, чи ні… 
Він погодився. Я проспівала щось. Михайло Степанович послухав і каже: 
– А що ви тут робите? 
– Та ось вчуся. В училищі на хормейстерському відділенні. 
– Вам тут робити нічого, – випалив Гришко сердито. –Треба їхати в консерваторію, 

там ваше місце!» 
 

Валентина так і зробила. Через рік поїхала в Київ, витримала екзамен 
і була прийнята на підготовчий курс. Співачка і досі вважає Михайла Сте-
пановича Гришка своїм хрещеним батьком, від якого отримала напуття у 
велике мистецтво. 

В консерваторії Валентина Река потрапила в клас чудового вокально-
го педагога Тетяни Миколаївни Михайлової, яка протягом п’яти років пе-
редавала своїй учениці «секрети» вокально-сценічної майстерності. До 
речі, раз ми вже згадали Тетяну Михайлову, скажу кілька слів про неї. 
Професор консерваторії Михайлова свого часу (у 1930-ті роки) навчалася 
вокалу у відомого педагога з Полтави Марії Миколаївни Денисенко, у якої 
раніше навчалися Олександра Ропська і Іван Козловський.  

Пізніше педагогом у Михайлової була знаменита у 1910–20-х роках  
співачка, дружина видатного оперного співака Оскара Каміонського – Кла-
ра Брун, одна з найкращих виконавиць партії Тоски в однойменній опері 
Пуччіні.  

У деяких операх вона була партнеркою великого Шаляпіна. У педаго-
га Брун навчалися вокалу, крім згаданої вже Михайлової, також Катерина 
Копйова, що згодом стала знаменитою співачкою, Лілія Лобанова та Гали-
на Сухорукова. Вони, як і Михайлова, стали потім також вокальними педа-
гогами і передавали свої знання і досвід вже своїм учням. 

Як бачимо, зв’язок поколінь вокалістів не переривався в усі часи. Про 
свого педагога Т.М. Михайлову Валентина Река і досі згадує тепло і сер-
дечно, адже багатьма своїми творчими здобутками завдячує їй, а також  
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К.І. Брун, яка багато допомагала початкуючій співачці і взагалі брала най-
живішу участь у її професійному становленні. 

Від себе додам. З Т.М. Михайловою пощастило і мені бути знайомим і 
деякий час спілкуватися на початку 1980-х років, коли я збирав матеріали 
для книги спогадів про О.Д. Ропську. Т.М. Михайлова охоче відгукнулася 
на моє прохання і написала прекрасний спогад про О.Д. Ропську – видатну 
українську співачку, корифея української оперної сцени. Подарувала дві 
фотографії. На одній Марія Миколаївна Денисенко з своїми учнями (серед 
них і Михайлова), на другій (фото початку 1950-х років) – викладачі вока-
льної кафедри Київської консерваторії. Нещодавно обидва ці унікальні 
знімки я передав на зберігання до Київського архіву-музею мистецтва. 

Валентина Река була ще студенткою останнього курсу консерваторії, 
коли її після успішного виступу на прослуховуванні прийняли як стажистку 
в столичний оперний театр, а трохи згодом зарахували до складу солістів. 
Дебют співачки відбувся в опері «Царева наречена» Римського-Корсакова, 
у якій  вона виконувала партію Любаші. Важливим етапом її творчого зрос-
тання було також виконання партії Ольги в «Євгенії Онєгіні» та Русалочки 
у «Лісовій пісні». А партії Графині у «Піковій дамі», Сузукі в «Чіо-Чіо-сан» 
та Інес в «Трубадурі» закріпили за Валентиною Рекою репутацію провідної 
солістки театру. Одночасно з роботою в театрі співачка ретельно готува-
лася до конкурсу вокалістів на VIII-му фестивалі молоді в Хельсінкі. З кон-
курсу Валентина Река повернулася переможницею, виборовши перше мі-
сце і золоту медаль. 

Надзвичайно відповідально, старанно готувалася Валентина Река до 
нової постановки опери Бізе «Кармен», здійсненої режисером Силаєвим. 
На прем’єрі вона у заголовній партії мала, без перебільшення, грандіозний 
успіх. На сцену їй піднесли тоді три корзини квітів – від колег по театру, від 
педагогів консерваторії та від колишніх товаришів по навчанню в консер-
ваторії. Матуся співачки вперше в житті була в оперному театрі. Коли  ди-
ригент підняв руки і полилася геніальна музика Бізе, коли ненька побачила 
на сцені доньку в образі циганки і почула її голос у славнозвісній Хабанері, 
вона не витримала і розплакалася, довго не могла заспокоїтися. То були, 
звичайно, сльози радості на материнському обличчі, гордості, що має таку 
талановиту дочку, яка стала улюбленицею київського глядача. 

На столичній сцені Валентина Река проспівала багато партій, створи-
ла цілу низку високохудожніх образів у різних операх як вітчизняних, так і 
зарубіжних авторів. Назвемо деякі з них. Це згадані вже Любаша в «Царе-
вій нареченій», Ольга в «Євгенії Онєгіні», Графиня в «Піковій дамі», Інес в 
«Трубадурі», Кармен в однойменній опері, Сузукі в « Чіо-Чіо-сан»,  а також 
Марина  Мнішек, Феодор та Шинкарка в «Борисі Годунові», Марфа в «Хо-
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ванщині», Амнеріс в «Аїді», Маддалена в «Ріголетто», Зібель у «Фаусті», 
Лола в «Сільській честі», Малліка в «Лакме»,  Еліс в «Лючії ді Ламмер-
мур»,  Настя в «Наймичці», Соломія в «Богдані Хмельницькому». 

І сильна духом розкольниця Марфа, і волелюбна, експресивна красу-
ня Кармен, і горда та жорстока дочка фараона Амнеріс, і владолюбна, 
егоцентрична аристократка Марина Мнішек, і безстрашна соратниця Бог-
дана Хмельницького і Богуна Соломія, і лагідна, сердечна Настя, – це бу-
ли персонажі, які жили повнокровним сценічним життям, образи, яскраво і 
переконливо відтворені співачкою-актрисою на оперному кону. 

У 1967 році Валентина Река стала  лауреатом міжнародного конкурсу  
співаків у Софії, отримавши третю премію. Заслуги співачки перед театра-
льним мистецтвом були відзначені  присвоєнням їй у 1967 році  почесного 
звання заслуженої артистки України. Як вже говорилося, на сцені Київсь-
кого оперного театру Валентина Река виступала тридцять років. Її партне-
рами у різних виставах у різний час були такі чудови співаки: М. Ворвулєв, 
Ю. Гуляєв, Д. Гнатюк, Б. Руденко, Є. Мірошниченко, Г. Ципола, А. Соло-
в’яненко, А. Мокренко, В. Третяк, М. Стефюк, Л. Лобанова, Е. Томм, В. Лю-
бимова, М. Шевченко, А. Кікоть,  Т. Пономаренко, З. Христич, К. Радченко, 
К. Огнєвой, В. Тимохін, С. Козак, Г. Шоліна, Б. Пузін, О. Жила, Я. Головчук, 
А. Іщенко, Г. Красуля, О. Загребельний, Н. Міссіна, Є. Озимковська, В. Ма-
твєєв, О. Чулюк-Заграй – золота плеяда майстрів українського оперного 
мистецтва. 

Гастрольні виступи артистки проходили в багатьох зарубіжних краї-
нах, кількох континентів – в Югославії, Польщі, Румунії, Болгарії, Чехосло-
ваччині, Угорщині, Австрії, Канаді, на Кубі. У колишньому СРСР, мабуть, 
не було такого міста, де б не побувала Валентина Река з концертами чи 
оперними спектаклями. Їй доводилося співати на сцені з такими знамени-
тими вокалістами, як американець Джером Хайнс, болгари Райчо Тодоров 
та Ніколо Ніколов, росіянин Володимир Атлантов та багатьма іншими. Ди-
ригентами спектаклів,  у яких брала участь Валентина Река, були Симе-
онов, Тольба, Мелік-Пашаєв, Неемé-Ярві. 

Талант Валентини Реки високо цінували уславлені артистки – Ірма 
Яунзем, Лідія Чернишова, професор Міланської консерваторії Елліо Бата-
льо та інші мистецькі авторитети. Усі вони одностайно відзначали красу 
добре поставленого голосу,  його чарівний тембр, високу музикальність,  
виконавську майстерність, високорозвинене чуття драматичної актриси.  

Багато похвальних відгуків на адресу співачки містять газетно-жур-
нальні  публікації 1960–70-х років українською, російською, польською, 
болгарською, естонською, іспанською, сербською та іншими мовами. На 
жаль, за браком часу немає змоги навести їх у цій передачі. До того ж,  
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більшість рецензій ще не перекладено українською мовою. Але одну з 
польської газети все ж зацитую: «Коли геніальний Бізе створював оперу 
«Кармен», він, очевидно, мав на увазі Валентину Реку». Так писала газета 
після спектаклю «Кармен» під час гастролей співачки у Польщі. Коротко, 
лаконічно, дотепно і влучно – в одному реченні оцінка образу, яким жила 
актриса протягом двох годин. Валентину Миколаївну Реку досі вважають 
однією з кращих Кармен, Аїд, Азучен, Амнеріс на київській сцені. Вона 
прийняла естафету від уславлених виконавиць цих ролей –  О. Ропської, 
Г. Маньківської, Л. Руденко, Е. Томм і понесла  ту естафету далі, збагати-
вши і вокально, і сценічно, трактуючи їх оригінально, самобутньо, непо-
вторно. 

Валентина Миколаївна Река вже багато років працює на посаді ре-
жисера Національної опери України. Її плідна праця як режисера дістала 
високу оцінку держави – у 2008 році їй було присвоєно ще одне почесне 
звання – народної артистки України. Валентина Миколаївна до цього часу 
працює. У неї багато творчих задумів, намірів, планів на майбутнє. Поба-
жаємо ж Валентині Миколаївні успіхів. 

●●● 
33. Рождественська З.М. 

Радіостанція «Промінь» 10.01.1978.  
Автор тексту В. Донцов. Редактор Зоя Коробова 

 

Диктор М. Козій: «Промінь» продовжує передачу «Під час обідньої 
перерви». До вашої уваги музична передача циклу «Зірки радянської 
естради». Сьогоднішня наша розповідь про відому співачку Зою Рож-
дественську. 

Влітку 1942 року ансамбль пісні, яким керував Ісаак Осипович Ду-
наєвський, приїхав з концертом в одне з господарств Іванівської області. 
Перед початком концерту Ісаак Осипович дізнався, що в місцевому радго-
спі «Ентузіаст» працює жінка, яка нещодавно приїхала з Ленінграда.  

Розповідали, що вона артистка, до війни була солісткою Ленін-
градської філармонії. Дунаєвський вирішив познайомитися з нею. 

 

«До кімнати увійшла середня на зріст жінка. «Зоя Рождественська» – коротко відре-
комендувала себе. «Радий познайомитися з вами. Щойно дізнався про вас.  То ви, ка-
жуть, співачка? У вас колоратурне сопрано?» І після невеличкої паузи додав: «От і добре. 
А нам якраз бракує цього голосу. Можливо, візьмете участь у нашому концерті?  У мене 
знайдеться дещо і для вас»... 

  

Нову пісню Дунаєвського «Моя Москва» Рождественська вивчила 
миттю і з успіхом виконала в концерті. Так увійшла в колектив, яким ке-
рував видатний радянський композитор, талановита артистка. Багатьом 
чудовим пісням вона дала путівку у життя. 
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(Звучить пісня «Моя родная сторона») 
 

Зоя Миколаївна Рождественська народилася в 1906 році в Петербурзі 
в родині артиста. Її батько був відомим оперним співаком. З раннього ди-

тинства дівчина виявила музикаль-
ність. Батьки вирішили дати їй му-
зичну освіту. Зоя поступила до му-
зичного технікуму і паралельно нав-
чалася співу у свого батька.  

Перші кроки молодої співачки 
на професійній сцені припадають на 
1937 рік. Саме тоді прийняли її за 
конкурсом до Ленінградської 
філармонії. А потім – суворі воєнні 
роки, евакуація. І раптом випад-
ковість – зустріч з Дунаєвським. Ба-
гато разів виходила Зоя Рожде-
ственська на сцену, співала для 
воїнів Радянської Армії, для тих, хто 
працював у тилу для фронту, для 
перемоги. 

 

(Звучить пісня Будашкіна «За дальнею околицей») 
 

У 1945 році, після повернення в рідний Ленінград, Зоя Рождественсь-
ка весь свій щедрий талант віддавала пісенному мистецтву. Її концерти на 
Ленінградському радіо були справжнім святом для шанувальників радян-
ської ліричної пісні. 

 Вміння співачки тонко відчути настрій пісні, прекрасні вокальні дані – 
ось якості, що допомогли Рождественській стати однією з провідних 
солістів Ленінградського радіо. Тут у її виконанні прозвучали вперше такі 
популярні колись пісні, як «На катке» Новикова, «Тропинка» Блантера, 
«Два моряка» Терентьєва та багато інших. 

 

(Звучить пісня «Тропинка») 
 

Надзвичайним успіхом користувалась пісня «У рябины» Носова, яку 
Зоя Рождественська включала майже до кожного свого концерту. Свіжими, 
яскравими барвами, ніби художник, що майстерно вимальовує пензлем 
краєвиди рідної природи, передає нам голос співачки і чарівність тихого, 
погожого вечора, і спокійну гладінь річки, і згаслу десь у далечині зірку. 

 
 

(Звучить пісня «У рябины») 
 

Важливим етапом у творчій біографії Зої Рождественської була робо-
та в колективі джаз-оркестру під керуванням відомого в той час компози-
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тора і диригента Миколи Мінха. З цим оркестром артистка виступала до 
1952 року і здійснила ряд записів музичних творів на грампластинки. 

 

(Звучить запис «Весёлый май») 
 

Творчий шлях видатного майстра радянської естради Зої Миколаївни 
Рождественської був, на жаль, надто коротким. Вона пішла з життя в 1954 
році, в самому розквіті свого обдаровання. Тепло згадує спільні роки робо-
ти   з Зоєю Рождественською композитор і диригент Микола Мінх:  

 

«Вона була чудовою співачкою. Секрет її успіху не тільки в наявності прекрасних во-
кальних даних, у відмінній школі, музикальності – характерно, що Зоя Миколаївна уміла 
себе слухати, а отже, і контролювати звучання голосу. Звідси і ідеальна інтонація, 
надзвичайно бережливе ставлення до слова. Коли вона репетирувала або виступала в 
концертах, оркестр буквально змінювався. Хоч Зоя Миколаївна була досить популярною, 

вона завжди залишалася скромною людиною, більше того, навіть соромязливою. Інколи 
навіть здавалося, що вона сама до кінця не розуміла, як прекрасно вона співає». 

  

(Звучить пісня «Я иду при зореньке») 

●●● 
34. Роменський М.Д. 

Українське радіо, канал «Культура» 5.04.2016.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Довге, красиве життя прожив Михайло Даміанович Роменський, дов-
гим і славним був його шлях у вокальному мистецтві. Його творча діяль-

ність тривала понад чотири деся-
тиліття і стала помітним явищем на 
українській оперній сцені та концер-
тній естраді. Сильний, красивого 
оксамитового тембру бас Роменсь-
кого чарував слухачів кількох поко-
лінь, дарував людям радість і спра-
вжню естетичну насолоду.  

Його голосом, сценічною майс-
терністю зачаровувалися шанува-
льники вокалу, оперні меломани і 
на початку його артистичної кар'єри 
в середині 1920-х років, і в період 
найвищого розквіту його таланту, в 
1930-40 роки, і на завершальному 
етапі творчості в кінці 1950-х, коли 
М.Д.Роменський, залишивши опер-

ну сцену, ще десять років виступав як концертний співак. Такому вокаль-
ному довголіттю можна було позаздрити, адже не багатьом співакам на 
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схилі літ судилося лишатися в строю, у добрій вокальній формі та мати 
успіх у слухачів. 

Останній виступ Михайла Даміановича відбувся у вересні 1971 року     
в Одеському будинку творчості, за два місяці до смерті, коли йому було 
майже 84 – факт справді гідний подиву і шани. Як згадували свідки того 
концерту, співак як і раніше, в молоді роки, вражав нев'янучою свіжістю, не 
тьмяніючими барвами голосу, він з плином часу не втратив ні краси, ні си-
ли, і, здавалося, час був не владний над ним. Одеський концерт став ле-
бединою піснею співака. Нам тепер доводиться лише шкодувати, що не 
маємо запису того концерту. 

З 1945 до 1950 року М.Д. Роменський записувався на грамплатівки. 
На жаль, їх зовсім мало –  лише десять українських пісень. У творчому 
доробку співака було майже 70 оперних партій – жодної арії не записали 
на диск. З величезного концертно-камерного репертуару Роменського, що 
нараховував кілька сот вокальних творів вітчизняних та зарубіжних компо-
зиторів, у грамзапису не представлено жодної пісні, романсу чи солоспіву. 

Виникає питання: чому? Хіба Михайло Даміанович не любив запису-
ватися на платівки? Не надавав цьому значення? Ні, записувався він охо-
че, про що свідчить значна кількість його магнітофонних записів, що збері-
гаються у фондах Українського радіо. То яка ж причина? 

Справа в тому, що на початку 1960-х років Всесоюзна фірма грампла-
тівок «Мелодія», щоб прискорити випуск довгограючих дисків з українсь-
кою музикою та персональних платівок українських співаків, відкрила  у Ки-
єві свій філіал, який проіснував 20 років, аж до розвалу Союзу. За цей до-
сить довгий період філіалом (його очолював Микола Кузик) не було підго-
товлено жодної персональної довгограючої платівки наших видатних во-
калістів, таких, як М. Бем, Л. Руденко, Є. Чавдар, П. Білинник, В. Бори-
щенко, Н. Гончаренко, Е. Томм, В. Козерацький, В. Любимова, М. Ромен-
ський, Б. Пузін, С. Козак, – список можна продовжувати... 

Персональні диски-гіганти наших корифеїв вокального мистецтва –  
Литвиненко-Вольгемут, Паторжинського, Петрусенко, Гришка, Донця, Роп-
ської, Гайдай, Кипоренка-Доманського, Гмирі видані лише завдяки тому, 
що їх випуск готували у Всесоюзній Студії. Це, власне, заслуга не київсь-
кого філіалу, який до цього не доклав ніяких зусиль, а головного редактора 
Студії К.К. Тихонравова (світла йому пам'ять) та редактора по союзних 
республіках К.Г. Симонян, які симпатизували Україні, прихильно ставилися 
до її культури і мистецтва. 

У нашій пресі – газетах «Культура і життя» (редакцію музики тоді очо-
лював М. Головащенко), «Вечірній Київ», в журналі «Соціалістична куль-
тура» час від часу з'являлися публікації про необхідність видання платівок 
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з голосами уславлених українських вокалістів, у тому числі й антології 
«Золоті голоси України». Найчастіше з цього питання друкували грунтовні, 
великі за обсягом статті Миколи Кагарлицького, пристрасного популяриза-
тора українського вокального мистецтва, щирого уболівальника за стан 
національної культури і мистецтва. Були у пресі і мої публікації з цього пи-
тання. Але все марно: пробити бюрократичну стіну  байдужості чиновників 
від культури було тоді не так просто. 

Я згадую зараз про все це лише тому, щоб радіослухачі, особливо ті, 
хто захоплювався колекціонуванням  грамплатівок, знали, чому в їхніх фо-
нотеках відсутні диски і Роменського, і багатьох інших співаків, сучасників 
Михайла Даміановича. На жаль, і в незалежній Україні, з настанням ери 
цифрового звукозапису, коли почали випускати компакт-диски, не було 
видано жодного компакт-диску українських співаків, яких я перед цим зга-
дував. 

Вже й компакт-диски потроху відходять у минуле. Кажуть, будемо те-
пер слухати записи з Інтернету. Але ж чи всі бажаючі матимуть таку мож-
ливість? Хіба комп'ютери та Інтернет доступні кожному чи хоч би більшості 
людей? До того ж, і в Інтернеті можна відшукати далеко не все, що збері-
гають грамплатівки та магнітофонний запис. Недаремно ж деякі зарубіжні 
фірми у США, Німеччині, Росії і деяких інших країнах до цього часу продо-
вжують випускати вінілові диски, які, до речі, коштують тепер дуже дорого і 
не всім по кишені. 

Та повернемося до постаті героя нашої сьогоднішньої  розповіді. Ра-
діослухачам, гадаю, буде цікаво дізнатися, як склалась життєва і творча 
доля Михайла Даміановича Роменського, як прийшов він у велике мистец-
тво, що у його творчому доробку приваблює нас найбільше? Чим уславив-
ся він, знесмертив своє ім'я? 

Народився майбутній співак 8 (тобто 20) листопада 1887 року в місті 
Курську в сім'ї дрібного службовця, конторщика міської управи Даміана 
Григоровича Роменського. Даміан Григорович був родом  з України, з не-
великого міста Ромни (тепер на Сумщині), від назви якого, очевидь, похо-
дить і його прізвище. Він був музично обдарованим чоловіком і над усе 
любив музику та спів. Мав сам гарний звучний голос – розкішний бас.        
У вільний від роботи час співав у церковному хорі. У його родині, в колі 
друзів часто лунали пісні – народні українські та російські, пісні на вірші 
Шевченка. Постійно співали псалми. 

Малий Мишко був присутній на тих домашніх імпровізованих співан-
ках, прислухався, як співають дорослі і одного разу приєднався до них. 
Його дитячий тоненький голосок, чистий та дзвінкий, виділявся серед ін-
ших. Даміан Григорович до цього ще ніколи не чув, щоб син співав, навіть 
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не здогадувався, що у нього є якісь вокальні здібності. Був, звичайно, при-
ємно вражений. Тож невдовзі, прямуючи до церкви, взяв і сина з собою. 
Регент, послухавши хлопчика, підтвердив, що той має і голос, і абсолют-
ний музичний слух.  

Так 7-річного Мишка взяли спочатку в хор, а згодом стали доручати 
йому і сольне виконання. Отже, перші кроки на шляху до майбутньої спі-
вацької кар’єри Роменський зробив, як це часто бувало, ще дитиною, спі-
ваючи у церковному хорі. У цьому віці дістав початкові музичні знання, то 
був його старт у вокальне мистецтво. 

Становленню майбутнього співака сприяла і домашня атмосфера, де 
музика і пісні були у великій пошані. До того ж, хлопець змалку захоплю-
вався ще й грою на струнних музичних інструментах – балалайці, гітарі, 
пізніше – на скрипці та віолончелі. Дві його старші сестри – Анастасія та 
Зінаїда – також були музично здібними, грали на фортепіано. 

Навчався Михайло спочатку у 5-класній школі, потім в Олександрівсь-
кому зразковому училищі, далі в бурсі, з якої він, до речі, не раз тікав, а 
коли йому виповнилося 13, батько влаштував сина в землемірне геодези-
чне училище. У ньому Роменський грав у любительському оркестрі на ма-
ндоліні, співав у самодіяльному хорі. Дитячий дискант перетворився тепер 
у юнака на бас приємного, м'якого тембру. 

Одного разу його спів почув директор Курської музичної школи і пора-
див хлопцеві займатися вокалом у місцевого педагога Давидової. Тож два 
чи три роки юнак займався саме з нею. 

Аж ось 1910 року до Курська на гастролі приїхав славнозвісний співак, 
«російський соловей», як його називали, Леонід Собінов. Послухавши Ро-
менського, він також радив йому серйозно зайнятися вокалом. Рекомен-
дував Михайлові їхати до Москви, до професора Музично-драматичного 
училища Московського філармонічного товариства Лаврентія Дмитровича 
Донського. Порада Собінова була надто спокусливою, але Михайло вже 
працював тоді землеміром і, заробляючи на життя, не міг одразу кинути 
роботу і податися до столиці. Проте, добре пам'ятав слова, сказані йому 
великим співаком: «У вас прекрасний, природний матеріал». 

Минуло три роки, і Роменський прийняв рішення їхати до Москви. 
Влаштувався там на роботу. У тому ж році вступив до класу Донського. 
Навчаючись в училищі, почав постійно відвідувати Великий театр, який 
був тоді справжньою оперною Меккою світу. Його сцену прикрашало яск-
раве сузір'я великих співаків, таких, як Шаляпін, Собінов, Нежданова, Ал-
чевський, Григорій Пирогов, Катульська, Савранський та багато інших. 

Роменський став їхнім пристрасним шанувальником, вчився у них во-
кальної та сценічної майстерності, вбираючи в себе, наче губка, все те, що 
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незабаром знадобилося йому самому у професійній діяльності оперного 
артиста. 

У 1917 році М.Д. Роменський закінчив музичне училище і через рік 
переїхав до Петрограда. Там взяв участь у пробі голосів у знаменитому 
Маріїнському оперному театрі. На прослуховуванні був Шаляпін. Роменсь-
кий проспівав пісню Варяжського гостя з опери «Садко» Римського-
Корсакова і баладу Нелюско з «Африканки» Мейербера. Його голос і спів 
справили на Шаляпіна добре враження. У перерві Ф.І. Шаляпін покликав 
Роменського до себе і запросив до класу, щоб перевірити діапазон його 
голосу. Роменський проспівав арію Руслана «О поле, поле» з опери Глінки 
«Руслан і Людмила». 

«У вас красивий голос і такий великий діапазон, що зможете співати 
не тільки басові, а й партії драматичного баритона», – підсумував Шаляпін 
і побажав Михайлу успіхів. Похвала великого артиста окрилила початкую-
чого вокаліста, стала для нього напуттям у подальшому просуванні  до 
заповітної мети – оперної сцени. Восени 1919 року Роменському запропо-
нували дебют у Маріїнській опері в партії Руслана. Та дебют, на жаль, з 
якихось причин не відбувся.  

М.Д. Роменський протягом року виступав  з концертами у складі арти-
стів, що  обслуговували бійців, які воювали на Північному Кавказі. То був 
час, коли у країні палало полум'я громадянської війни. У 1920 році в Рос-
тові-на-Дону був організований оперний театр, у який запросили і Ромен-
ського. Так він вступив до професійної трупи і почав шлях оперного співа-
ка. Талант, добра вокальна і музична підготовка, працелюбність, старан-
ність, відповідальне ставлення до роботи – ось фактори, завдяки яким 
молодий артист зміг посісти провідне місце серед солістів. На володаря 
чудового баса звернула увагу музична критика. В одній з місцевих газет 
зазначалося: «Відвідувачі опери оцінили і полюбили Роменського. Моло-
дий співак справляє велике враження в партіях Мельника, Греміна, Вар-
лаама, Мефістофеля, Рамфіса». 

З 1920 до 1934 року М.Д. Роменський працює на оперних сценах Рос-
това-на-Дону, Ленінграда, Одеси, Новосибірська, Томська, Омська. А у 
1934 році починається новий, харківський період творчого життя артиста – 
його запрошують до трупи Харківської опери. Перші ж виступи Роменсько-
го в спектаклях «Іван Сусанін», «Русалка», «Фауст» засвідчили, що у театр 
прийшов професіонал високої проби. Музична громадськість і критики пос-
тавили його у ряд першокласних майстрів української оперної сцени. 

Газета «Красное знамя» за 25 червня 1940 року так писала про співа-
ка: «Партія Сусаніна належить до кращих досягнень Михайла Роменсько-
го. Він створив високозмістовний, сповнений  внутрішньої гідності і благо-
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родства образ патріота, безмежно відданого вітчизні. Багато сцен (особ-
ливо сцену в лісі) артист проводить із справжнім драматизмом. Слід гаря-
че привітати М.Д. Роменського з великою творчою перемогою». 

З цією рецензією перегукується інша, вміщена в газеті «Соціалістична 
Харківщина». Цитую:  

 

«Виконання цієї, однією з найскладніших басових партій – бездоганне. Голос Роме-
нського широкого звучання, красивого тембру, сильний і гнучкий, легко долає усі вокальні 
складності...» 

 

А ось оцінка рецензента після виступу співака в партії Мельника в 
опері Даргомижського «Русалка»:  

 

«Ми чули артиста М.Д. Роменського в партіях Івана Сусаніна, яку він провів з вели-
ким успіхом. А виконана ним партія Мельника переконала нас у тому, що його творче 
зростання має блискучі перспективи. Роль Мельника він виконує з надзвичайною тепло-
тою, розкриваючи найінтимніші людські почуття. Не впадаючи в натуралізм, артист доно-
сить цей образ до слухача з великою життєвою правдою. У Роменського щасливо поєд-
нується майстерність талановитого оперного співака і драматичного артиста, який глибо-
ко відчуває роль. Саме це і дає йому змогу сценічного перевтілювання...» 

 

Музичний критик у вже згаданій газеті «Красное знамя» від 31 грудня 
1940 р. так характеризував Роменського-Мефістофеля: «Мефістофель у 
виконанні Роменського – найколоритніша постать  вистави. Ось співак, 
який так наполегливо відточує своє обдаровання. Артист розумно передає 
бравурний стиль своєї ролі, співає з блиском, грає з почуттям міри. Могут-
ньо звучать знамениті куплети. У серенаді М. Роменський демонструє гус-
тий, соковитий, гнучкий і красивий звук...» Тож цілком природно, що після 
таких високих похвальних оцінок преси і музичної критики ім'я М.Д. Ромен-
ського стає широко відомим не тільки в Україні, а й у всьому Союзі. 

На початку 1941 року співак одержав з Москви, з Великого театру за-
прошення перейти на його сцену. Відбувся навіть дебют. Він пройшов з 
великим успіхом, хоч тоді у Великому театрі співали такі знамениті баси, 
як Марк Рейзен та Максим Михайлов. І все ж переїзд до Москви врешті-
решт так і не відбувся, навіть після повторного запрошення. Михайло 
Даміанович вирішив не розлучатися з Україною, з колективом, з яким міц-
но здружився,  у якому його любили і поважали.  

До речі, подібні випадки історія вокального мистецтва знає ще. Коли 
на початку 1940 року Оксана Петрусенко отримала з Великого театру за-
прошення на роботу, вона також після недовгих роздумів не погодилася на 
переїзд. Співачка не спокусилася на вигідні умови і блискучу перспективу. 
Мабуть, у таких митців, як Роменський і Петрусенко, на відміну від декого з 
їхніх іменитих наступників з Київського оперного театру, на першому плані 
були не меркантильні інтереси – вигода, розрахунок, а передовсім праг-
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нення служити рідному мистецтву, своєму народу, з якого вони вийшли, з 
яким була тісно пов'язана їхня життєва і творча доля. 

М.Д. Роменський до кінця, до останку лишився вірним Україні, лишив-
ся справжнім, а не удаваним  її патріотом. І народ платив йому за все це 
своєю любов'ю і визнанням. 

Хочу навести цікавий епізод із спогадів видатних митців – диригента 
М.В. Смолича та диригента В.С. Тольби. Вони пишуть, як ще до війни        
у Харків приїздив на гастролі знаменитий бас Великого театру М.Д. Ми-
хайлов. Він мав співати заголовну партію в опері «Іван Сусанін». Перед 
своїм виступом побував на спектаклі з участю Роменського і був настільки 
вражений його співом і грою, що після вистави запитав диригента театру: 
«Навіщо ви мене запросили? Адже у вас є Роменський!» 

Ось як детально описує це В.Тольба, щоправда не називаючи імені 
гастролера: 

 

«Пам'ятаю, перед війною приїхав до Харкова на гатролі знаменитий бас і виступив у 
ролі Сусаніна. Голос у нього був могутніший, тембр яскравійший, зріст ще більш богатир-
ський, ніж у Михайла Даміановича. Але всі казали, що йому далеко до Роменського. У 
цього першокласного співака Сусанін був величнійший, але у Роменського – людяніший, 
тепліший, природніший. У приїжджого артиста Сусанін виходив, може, мудрішим, епічні-
шим, але у Роменського він відзначався  більшою простотою, щирістю, проникливістю. У 
Роменського була безпосередність, щедрість почуття, масштабність, відчувалося подви-
жництво. Здавалося, він співав не партію, а тут-таки на сцені створював її. Цим досяга-
лась ілюзія співпричетності глядачів і учасників вистави до його творчості. Не можна було 
без хвилювання слухати в його виконанні сцену прощання з дітьми, коли він ішов захи-
щати, як свою родину, велику сім'ю – увесь народ своєї батьківщини». 

 

Коли у 1941 році спалахнула війна, Харківський оперний театр був 
евакуйований у місто Іркутськ. Там він об'єднався з Київською оперою, і 
Роменський уже в новому колективі з великим успіхом співає весь свій 
оперний репертуар, зокрема такі свої коронні партії, як Сусанін, Гремін, 
дон Базіліо. Преса, як і раніше, не скупилася на похвалу артиста, особли-
во ж його Сусаніна. Цитую «Восточно-Сибирскую правду» від 29 грудня 
1942 року: 

 

«З дійових осіб найбільш виразний заслужений артист УРСР М.Д. Роменський. 
Першокласний співак і чудовий актор зумів створити образ сильного духом патріота. Ар-
тист стримано проводить перший акт і збирає сили в третьому, щоб повністю розгорнути 
все багатство своїх голосових засобів і артистичної пристрасті в четвертому акті. Звуч-
ний, рівний голос, чудові гортанні ноти, відмінна дикція, зовнішність, яскравий темпера-
мент, – ось ті якості, що дозволили М.Д. Роменському створити визначний образ». 

 

В той час М.Д. Роменський не тільки плідно працював у театрі, а й ча-
сто виступав на підприємствах міста, в госпіталях та військових частинах, 
перед бійцями, які відправлялися на фронт. Працював без будь-яких 
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норм, обмежень, скидок на вік, чесно виконуючи свій обов'язок артиста       
і громадянина. 

У перші повоєнні роки, після повернення з евакуації до Києва він бере 
участь у новій постановці «Тараса Бульби», співає партії Мефістофеля, 
Мельника, Собакіна, Володимира Галицького, Нілаканти. Видатні заслуги 
Михайла Даміановича були відзначені у 1946 р. присвоєнням йому почес-
ного звання народного артиста УРСР, у 1947 р. він був нагороджений ор-
деном «Знак пошани», у 1949 р. за виконання партії Сусаніна був удостоє-
ний Державної (тоді Сталінської) премії СРСР. 

Артист брав участь у другій Декаді українського мистецтва у Москві в 
1951 р. Серед артистів Київського оперного театру, що їздили на Декаду, 
він був найстаршим за віком. Зберігся знімок: на фоні величної будівлі Ве-
ликого театру – Е. Томм, М. Роменський, Л. Руденко, М. Частій, Л. Лобано-
ва, В. Борищенко, М. Гришко, Н. Гончаренко, композитор Данькевич. Після 
Декади М.Д. Роменський був нагороджений найвищим орденом Радянсь-
кого Союзу – орденом Леніна. 

Основний оперний репертуар М.Д. Роменського (нагадаємо, це майже 
70 партій – української, російської і західно-європейської класики та опер 
радянських композиторів) становили партії драматичного та трагічного 
характеру. Але, як писав  В. Тольба у спогадах, завдяки великому діапазо-
ну виражальних засобів співака партії гумористичного та комічного харак-
теру також належать до його кращих досягнень. Дон Базіліо в «Севільсь-
кому цирульнику», дяк Гаврило в «Богдані Хмельницькому», Виборний в 
«Наталці Полтавці», Варлаам в «Борисі Годунові» – ці образи надовго 
лишалися в пам'яті тих, кому пощастило бачити їх у незрівнянному вико-
нанні Михайла Роменського. 

Останньою роботою Михайла Даміановича в театрі була роль Кутузо-
ва в опері Прокофьєва «Війна і мир». Мистецтвознавець К. Майбурова      
в газеті «Вечірній Київ» за 19 листопада 1956 р. писала: 

 

«Гарячими оплесками нагородили глядачі М. Роменського, який створив високоху-
дожній образ фельдмаршала Кутузова. І в грі, і в співі артист зумів підкреслити мудру 
простоту і мужність великого полководця». 

 

Спектакль був показаний у 1957 р. на Всесоюзному фестивалі драма-
тичних і музичних театрів. За образ Кутузова артист отримав диплом лау-
реата. А йому було ж тоді вже 70. 

Окремо треба сказати про концертну діяльність М.Д. Роменського. 
Незважаючи на велику зайнятість у театрі (це 80-100 спектаклів у сезон), 
він знаходив час для роботи над камерним репертуаром, який, нагадаю, 
нараховував кілька сот вокальних творів вітчизняних та зарубіжних авто-
рів, народні пісні, романси, солоспіви радянських композиторів. Лише один 
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їх перелік зайняв би, мабуть, з півгодини. Опанувати таким величезним за 
обсягом матеріалом і успішно виконувати його в концертах допомагала 
співакові дружина, добрий друг Михайла Даміановича, прекрасний, тонкий 
музикант-концертмейстер Лідія Ржецька, яка протягом багатьох років була 
головним, провідним концертмейстером оперних театрів Харкова і Києва. 

У день свого 70-річного ювілею Михайло Даміанович Роменський 
прощався з театром, з оперною сценою, якій віддав багато років життя. На 
почесну пенсію, на заслужений відпочинок улюбленого співака проводжав 
весь театральний колектив. Востаннє проспівав він в той вечір дві сцени із 
своїх улюблених опер «Іван Сусанін» і «Тарас Бульба». 

На адресу ювіляра надійшло більш як 100 вітальних телеграм, зокре-
ма від таких поважних діячів культури і письменницької когорти, як Тичина, 
Рильський, Лятошинський, Козловський, Яблочкіна, Черкасов, Гнат Юра, 
Ужвій, Мих. Романов, Литвиненко-Вольгемут, Паторжинський, Гайдай, Пе-
трицький, Булаховський. Президія Верховної Ради України нагородила 
М.Д. Роменського Почесною грамотою. 

Та пішовши з театру, співак, нагадаю ще раз, не сидів дома, як ка-
жуть, без діла. Вільний час, якого з'явилося у пенсіонера багато, не про-
водив постійно на рибалці або в саду на дачі – він продовжив сценічну ді-
яльність, але тепер вже в новому для себе амплуа – як концертний співак. 
І свій земний шлях завершив як герой – на посту, на мистецькому посту з 
піснею на вустах! Коли я зараз говорю це, у вухах бринить одна чудова 
пісня Тихона Хреннікова, яка так і називається «Пісня про пісню», у вико-
нанні незабутнього Лємешева, і слова: 

                  

Если, умирая, можно петь, 
Я готов бы с песней умереть! 

 

Хіба поет сказав це не про Михайла Роменського? 
У 1982 р. у видавництві «Музична Україна»  вийшла книжка спогадів 

про Михайла Даміановича Роменського, яку підготували до друку          
Л.О. Ржецька і М.І. Головащенко. У передмові до видання Веніамін Тольба 
влучно назвав співака «сіячем краси і добра».  

І це дійсно так: Михайло Даміанович був справжнім, істинним сіячем 
усього доброго, розумного, благородного, вічного – того, що робить життя 
людей цікавим, красивим і щасливим. У цьому переконуєшся  щоразу, гор-
таючи книжку спогадів – від початку і до останньої сторінки. У спогадах – 
увесь  він, його живий портрет, образ прекрасного співака і людини, чиє 
життя і творчість для майбутніх поколінь співаків будуть завжди взірцем 
самовідданого служіння рідному мистецтву. 
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●●● 
35. Ропська О.Д. 

Українське радіо, канал «Культура» 2.09.2013. 
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Боровицька. Вітаю вас, шановні слухачі. У студії Ганна Боровицька. 
Скоро до мене приєднається гість, відомий київський колекціонер старих 
грамзаписів Віталій Петрович Дон-
цов. 

Дивлюся на портрет співачки, 
героїні сьогоднішнього випуску пе-
редачі: вродливе, одухотворене 
обличчя, розкішне темне волосся, 
невідпорно чарівна усмішка. Спра-
вжня зірка, народна артистка Укра-
їни, солістка столичної опери, ви-
конавиця провідних меццо-
сопранових партій у 20-40-х роках 
минулого століття Олександра 
Дмитрівна Ропська. Саме її голос 
чаруватиме нас упродовж наступ-
них тридцяти хвилин. Хочу зазна-
чити, що записи, які звучать у пе-
редачі, датовано 1935–37 роками. 
Тож якість їхня не відповідає сучасним вимогам, і ми сподіваємося на ва-
ші, друзі, розуміння і поблажливість.  

На жаль, сьогодні ім’я цієї артистки відоме, напевно, лише історикам 
вітчизняної музики та нечисленним знавцям вокального мистецтва. І не 
дивно, адже померла Ропська 1957 року, і до нашого часу збереглося 
всього лише кілька її записів, та й ті не найкращої якості. До того ж ми зна-
ємо, що жоден запис не може повною мірою відтворити звучання живого 
голосу. А колись вона панувала на найкращих оперних сценах України. 

Пропоную послухати у запису Олександри Ропської романси Чайков-
ського «Снова, как прежде, один» на слова Ратгауза та «Я вам не нрав-
люсь», слова Костянтина Романова. 

 

(Звучать записи) 
 

І знову у нас в студії відомий київський колекціонер грамзаписів Віта-
лій Петрович Донцов. Я знаю, що одне з Ваших найбільших захоплень – 
це мистецтво нашої уславленої співачки, нині трошки призабутої – Олек-
сагдри Ропської. Ви навіть видали книжку, присвячену її пам’яті, – спогади 
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про співачку. Вмістили у книжку якісь свої особисті матеріали. Розкажіть 
трошки про це, і ми послухаємо потім один з її записів. 

Донцов. Гаразд. Як я «прийшов» до Ропської? За пластинками для 
своєї колекції я часто їздив на речовий ринок – «товкучку». Це було у Кри-
вому Розі, де я жив на початку 1960-х років після закінчення інституту. В 
той час я про Ропську нічого не знав. Навіть прізвища її ніколи не чув. То-
му що її платівок у продажу не було. Як я згодом дізнався, після війни їх 
вже не випускали, зняли з виробництва, а по радіо її голос також ніколи не 
звучав. 

Аж ось одного разу на «товкучці» купив десь з десяток платівок. І се-
ред них стареньку «заграну», або, як говорили, «заїжджену» платівку з 
українськими народними піснями «Ой, на гору козак воду носить» та «Ой, 
від саду». Виконувала їх, як зазначалося на етикетці, заслужена артистка 
УРСР О.Д. Ропська. Дома прослухав цю платівку і був у захваті і від самих 
пісень, і від чудового виконання їх невідомою мені співачкою. Враження не 
могли зіпсувати навіть сильне шипіння та тріск  від подряпин на пластинці. 

Боровицька. Пропоную послухати ці дві пісні, що збереглися на ста-
рій грампастинці. 

 

(Звучать записи) 
 

Оскільки про Олександру Ропську сьогодні знають небагато, подам 
невеличку біографічну довідку про співачку. Олександра Дмитрівна наро-
дилася 23 квітня 1897 року в слободі Ширяєве Калачивського повіту Воро-
незької губернії у багатодітній родині. По закінченні гімназії в Тамбові вона 
вступає до Саратовської консерваторії, де вчиться грі на фортепіано. Коли 
вже закінчувала навчання, якось взяла участь в консерваторському кон-
церті, співала російські пісні та романси. Саме тоді її почув відомий опер-
ний співак Михайло Медведєв. Йому сподобався голос молодої співачки, і 
він порадив їй вчитися  вокалу. По закінченні консерваторії Ропська розпо-
чала свою артистичну кар’єру в Полтавському музично-драматичному те-
атрі. Паралельно брала уроки вокалу у педагога Марії Денисенко. 1926 
року Ропська перейшла до пересувної трупи Енріко Ганфа.  

Під час гастролей цієї трупи в Новоросійську її почув головний режи-
сер Одеського театру  Володимир Манзій. Ця зустріч визначила  не лише 
подальшу творчу , а й особисту долю молодої співачки. Режисер Манзій 
став її чоловіком, а сама артистка переїхала до Одеси, де працювала в 
оперному театрі упродовж сезону. За цей короткий час вона підготувала 
низку партій, серед яких варто згадати Любаву в «Садко» Римського-
Корсакова та Амнеріс в «Аїді» Верді. 

Наступний сезон співачка провела в Харківській опері, а починаючи з 
1928 року і аж до смерті у 1957 році Олександра Ропська була провідною 
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солісткою Київської опери, де створила найкращі свої образи, приміром, в 
«Кармен» Бізе та у «Тарасі Бульбі» Лисенка. Тут артистка виконувала 
партію Насті. Фрагмент цієї опери ми зараз послухаємо. 

 

(Звучить запис – арія Насті з опери «Тарас Бульба») 
 

І знову звертаюся до відомого київського колекціонера Віталія Донцо-
ва. Після того, як Ви придбали пластинку Ропської, що було далі? 

Донцов. Мене так вразив її спів, що я якось мимоволі зацікавився і 
самою співачкою. Почав шукати її приізвище в музичних словниках, енци-
клопедіях – не знайшов. Ну, думаю, ось буду в Києві, запитаю у Аліка Пет-
русенка, той усе знає… Коли ми зустрічалися, часто розмовляли на так 
звану «вокальну тему», переважно про співаків, особливо про партнерів 
Оксани Петрусенко. І ось чергова зустріч.  

«Алік, ти таку співачку –  Ропську – знаєш?» 
«Звичайно,–відповів він.– Була солісткою Київської опери. З мамою 

співала в деяких спектаклях. А чому ти питаєш про неї?» 
«Та ось,– кажу,– купив на «товчку» її пластинку, а хто вона, що вона – 

нічого не знаю. Як би узнати? Може, у Києві є якісь її родичі» 
«Я ось розпитаю у артистів»,– пообіцяв Алік. 
Минуло небагато часу, і він повідомив, що у Києві живуть рідні сестри 

– Олександри Дмитрівни – Зінаїда Дмитрівна і Ніна Дмитрівна.. 
«Ось адреса. Піди до них, вони тобі усе розкажуть, що тебе цікавить». 
Так я потрапив у невеличкий будинок в Десятинному провулку побли-

зу Андріівської церкви, у якому в двокімнатній квартирі на першому повер-
сі мешкали сестри Ропської. Вони радо прийняли мене. Багато розповіда-
ли про свою знамениту сестру. Ми подружилися. Я часто бував у них, і 
невдовзі ми стали вже ніби рідними. Якось кажу їм:  

«Ось дивиться: яка прекрасна співачка була Олександра Дмитрівна, 
як прославила наше мистецтво. А хто про неї що знає тепер? Ніде нічого, 
ні слова. По радіо не звучить, пластинок немає. Ні книжечки про неї, ні мо-
нографії. Немає нічого, так, ніби людина і на світі не жила. Це ж несправе-
дливо! А що, якби зібрати матеріали та й видати хоч невеличку книжеч-
ку?» 

Сестрам така думка припала до душі. «А й справді,– кажуть,– ще ж 
багато живих, хто її пам’ятає, хто міг би написати спогади», Зіна Дмитрів-
на, взявши телефонний блокнот, тут же почала дзвонити деяким знайо-
мим – Павлу Іванову, Оксані Уляницькій, Броніславі Поляковій, Лідії Рже-
цькій, Наталії Захарченко, Евгенії Озимковській (вона ще працювала в 
оперному театрі). Зателефонували Станіславовій, дозвонилися навіть у 
Москву до Козловського. І всі обіцяли написати спогади. 
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Прийшли відповіді від учениць Ропської – Марії Вєдєнєвої з Тбілісі, та 
Нелі Гребенюк з Одеси. Тетяна Протас, також учениця Ропської, жила у 
Києві і невдовзі дала спогади, дуже теплі й зворушливі. Я звернувся і до 
Дмитра Гнатюка. Він погодився, щоб його розповідь я записав на магніто-
фоні. 

Коли спогади та інші матеріали були зібрані (на це пішло майже де-
сять років), постало питання, як же все це видати хоч би невеликим тира-
жем. Час був уже нелегкий: пріснопам’ятна «перестройка»… Рукопис про-
лежав у видавництві  «Музична Україна» п’ять років і врешті-решт довело-
ся через фінансові труднощі видавництва забрати його назад. І пролежав 
він у мене у шухляді письмового столу майже 18 років. 

Звертався за допомогою і в оперний театр, і у фонд Кучми… І куди б 
не звертався  – скрізь одна відмова. Врешті-решт вирішив: раз так, видам 
спогади за власні кошти, за свою мізерну пенсію. Економив на своїх пот-
ребах, відкладав потроху  гроші. Книжку видав тиражем 50 примірників, 
заплативши 4200 гривень. І не жалкую! Тепер ця книжка є у бібліотеці Ве-
рнадського, у Парламентській бібліотеці, у Московській бібліотеці (колиш-
ня «Ленінка»), і навіть у бібліотеці Конгресу США – туди один примірник 
передала дочка Арнольда Азрікана – Діна, яка живе у Чікаго. 

Боровицька. Отже, завдяки Вашому ентузіазмові, подвижництву, 
відданості справі, книжка з’явилася, записи у нас є, і ми можемо їх слухати 
і насолоджуватися ними. А Вам ми дуже вдячні за Вашу працю, за Вашу 
відданість. І ще дещо додам про Олександру Дмитрівну. Про один з кон-
цертних виступів Олександри Ропської класик української літератури Мак-
сим Рильський колись писав: 
 

«М’яко лився чудовий голос. Тепло звучали своєрідні, продумані сердечні інтонації. 
Відчувалося, і особливо хочеться це підкреслити, що артистка любить своє мистецтво, 
своє, як сказано колись у поетів, святе ремесло. Ще раз показала Олександра Ропська, 
що вона однаково володіє і таємницею оперного, і секретом камерного співу». 

 

У роки війни, коли Київська опера перебувала в евакуації в Уфі й Ір-
кутську, Олександра Ропська разом з корифеями української оперної сце-
ни – Марією Литвиненко-Вольгемут, Іваном Паторжинським, Зоєю Гайдай 
неодноразово виїжджала на фронт, співала для поранених у госпіталях. 
Багато співала в концертах і після війни, виконувала оперні арії, народні 
пісні і романси. Крім того, Олександра Дмитрівна з 1944 року і до кінця 
життя викладала вокал на кафедрі сольного співу Київської консерваторії. 
Серед її численних талановитих учениць пригадаємо хоч би таку яскраву 
співачку, як заслужена артистка, солістка Київської опери Євгенія Озим-
ковська. До речі, нагадаю: про цю співачку буде також передача циклу 
«Голос із грамплатівки». 
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На завершення програми послухаємо запис української народної пісні  
«Дощик», яка збереглася у виконанні Олександри Ропської. І ще раз із ша-
нобливою вдячністю замислимося, яка ж багата історія вокального мисте-
цтва на яскраві постаті, неповторні таланти і унікальні долі. Тож ми, жур-
налісти, напевно, ніколи не залишимося без матеріалу для своїх передач 
про минуле українського і світового вокалу. 

Велика і щира подяка за участь у сьогоднішній передачі Віталію Пет-
ровичу Донцову зі сподіваннями на нові зустрічі. А наразі з вами проща-
ються режисер Наталія Стрижевська, автор і ведуча Ганна Боровицька. 
Дякуємо вам за увагу і на все добре. 

 

(Звучить українська народна пісня  «Дощик») 

●●● 
36. Руденко Л.А. 

Українське радіо, канал «Культура» 10.11.2014. 
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Я не можу похвалитися тим, що близько знав Ларису Архипівну Руде-
нко, що часто з нею зустрічався, але можу похвалитися , що був з нею 

особисто знайомий і мав навіть 
нагоду спілкуватися. На жаль, було 
лише дві епізодичні зустрічі. 

Перша – на початку 1970-х ро-
ків завдяки Олександру Петрусен-
ку. Якось я прийшов до нього до-
дому на бульвар Лесі Українки, а 
Алік каже: 

– Сьогодні у мене візит до Ла-
риси Архипівни Руденко. Хочеш – 
підемо разом? Вона живе недале-
ко. Це не надовго… Будь ласка, 
зроби мені таку послугу.  

Алік, до речі, любив, коли з 
ним був завжди хтось поруч. Я, 
звичайно, погодився, бо ще ніколи 
не бачив Ларису Архипівну ні на 
сцені, ні в житті – знав її тільки по 
пластинках та радіопередачах. Тож 

зрадів такій нагоді – побачити «наживо» та ще й близько. Яка була мета 
візиту Петрусенка до Лариси Архипівни, не став його про це розпитувати, 
але здогадувався, що він сподівався дізнатися від неї якісь відомості про 
свою матір та брата, який помер під час війни в Іркутську, де тоді перебу-
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вав Київський оперний театр. А ще раніше з такою ж метою Алік побував у 
Михайла Степановича Гришка, і тоді він умовив мене «супроводжувати» 
його. Він любив такий вислів: «склади мені компанію». 

І ось ми на вулиці Свердлова (тепер це Прорізна). Піднялися на по-
верх, де була квартира Лариси Архипівни. Коли відчинилися двері, перед 
нами постала висока, ставна жінка – приємне моложаве обличчя, великі 
виразні очі, гарна зачіска – такою запам'яталася Лариса Архипівна, коли  я 
вперше побачив її. 

Лариса Архипівна запросила нас у велику кімнату, запропонувала сті-
льці. Алік відрекомендував мене як «свого давнього друга, колекціонера 
грампластинок і шанувальника таланту Оксани Петрусенко» Розмова Алі-
ка з Ларисою Архипівною тривала, мабуть, хвилин сорок. До їхньої розмо-
ви я не прислухався, а зосередив свою увагу на численних фотографіях, 
що висіли на стінах вітальні – на них Лариса Архипівна була в образах 
оперних героїнь. 

Я упізнав лише деяких з них – Кармен, Амнеріс, Любашу в «Царевій 
нареченій», Графиню в «Піковій дамі», Соломію в «Богдані Хмельницько-
му» та Настю в «Наймичці». Звичайно, хотілося знати, у яких ролях була 
артистка і на інших знімках. Але переривати бесіду Аліка і Лариси Архипі-
вни було незручно. Коли ж розмова закінчилася, я й тоді не наважився 
поцікавитися, про що згодом жалкував. Недарма кажуть, що наша надмір-
на чи удавана скромність нерідко нам же й шкодить… 

Була ще одна зустріч з Ларисою Архипівною – у квітні 1977 року. То 
був рік 80-річчя видатної української співачки, корифея оперної сцени 
Олександри Дмитрівни Ропської. За моєю ініціативою був підготовлений 
вечір, присвячений цій даті. Українське театральне товариство прихильно 
поставилося до цього заходу, подбало про приміщення, були надруковані 
афіша та запрошення. 

Виступити зі спогадами погодилися усі, до кого звернулося Українське 
театральне товариство. Проте лишалося не вирішеним питання, хто ви-
ступить з доповіддю про життєвий і творчий шлях О.Д. Ропської. Сестра 
Олександри Дмитрівни – Зінаїда Дмитрівна порадила звернутися до Лари-
си Архипівни Руденко. Я зателефонував їй. Лариса Архипівна спочатку 
завагалася – чи зможе? Адже, щоб виступити з доповіддю , потрібно було 
мати достатньо інформації про життя і творчість О.Д. Ропської. Я повідо-
мив Ларисі Архипівні, що щойно вийшов журнал «Музика», у якому опублі-
ковано мою статтю «Видатна співачка», присвячену О. Ропській. Пояснив, 
що цю статтю можна використати як доповідь – треба тільки виразно і чіт-
ко прочитати її. 
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Лариса Архипівна сказала: «У такому разі я погоджуюся». Ми домови-
лися зустрітися  до початку вечора, щоб вона могла заздалегідь ознайо-
митися із змістом статті і потім прочитати перед публікою. Так і зробили. 
Статтю Лариса Архипівна прочитала чітко, упевненим голосом. Потім і Зі-
наїда Дмитрівна і я дякували їй за допомогу. На вечорі зі спогадами висту-
пили відомі митці: М. Казневський, народна артистка України О.Ю. Станіс-
лавова, заслужена артистка України Є.П. Озимковська, концертмейстер 
Н.І. Скоробагатько та інші сучасники ювілярки. 

Після фуршета була ще одна коротка зустріч з Ларисею Архипівною. 
Вона повернула мені журнал, сказавши,що стаття їй  сподобалася, напи-
сана зі знанням справи. І додала, що про деякі факти біографії  О.Д. Роп-
ської вона дізналася вперше. «Добру справу ви робите, спасибі вам», – 
сказала Лариса Архипівна на прощання. 

Минуло багато років з тих пір, а у мене у вухах і досі звучать ці слова, 
сказані видатною співачкою щиро, від душі. І тепер, коли, буває, беру до 
рук той журнал, до якого торкалися руки Лариси Архипівни, душу проймає 
якийсь невимовний сум і щем від усвідомлення швидкоплинності і безпо-
воротності людського життя. 

Про записи Лариси Архипівни Руденко. Серед розмаїття творів, які 
були в її репертуарі, на грампластинках записано буквально лічені. Ось 
каталог грампластинок фірми «Мелодія» за 1962 рік. У ньому усього 4 
пластинки з голосом Руденко – три українські народні пісні, три романси 
(Степового і Штогаренка) і одна пісня Майбороди-Малишка «Колгоспний 
вальс» – дует з Петром Білинником. Кілька її записів зустрічаються  на 
довгограючих «грандах» серії «Українська музика», «Українські пісні», що 
виходила в 1960-70 роках. 

З оперного репертуару є запис фрагменту з «Аїди» та з «Кармен» на 
«гранді» Кипоренка-Доманського. А персональний диск Л. Руденко так і не 
вийшов – ні за життя співачки, ні після її смерті. Чому – важко сказати. 
Адже у такої видатної, славнозвісної співачки, якою була Л. Руденко, на-
вряд чи були якісь проблеми стосовно записів на грампластинки. Можли-
во, Лариса Архипівна сама не надавала особливого значення щоб увічни-
ти на платівках свій голос. Знаю, що у фондах Національного радіо є чи-
мало її записів на магнітофонних стрічках. Як добре, що вони є, адже те-
пер їх можна перенести на більш надійні звуконосії – компакт-диски і збе-
регти для прийдешніх поколінь. Але зробити це слід без зволікання, щоб 
не допустити розмагнічення архівних стрічок. 

Мені, як я вже говорив, не пощастило чути Л.А. Руденко ні на оперній 
сцені, ні в концертах. Але спів її я люблю ще з юнацьких років, з того часу, 
як у моєму зібранні платівок з'явився вже згаданий «Колгоспний вальс». 
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Яка прекрасна мелодія, яка співзвучність голосів – ліричного тенора Петра 
Білинника і чарівного оксамитового меццо-сопрано Лариси Руденко! Дуже 
любило цей вальс покоління 50-х років минулого століття. Але і сьогодні, 
скільки б не слухав той запис – ніколи не набридає! Вже й колгоспів немає, 
а пісня, закарбувавши час, лишилася на платівці як відлуння минулої епо-
хи. Л.А. Руденко, на жаль, рано пішла з життя. До справжньої  її осені було 
ще так далеко. Яка шкода, що смерть не щадить навіть таких, як Лариса 
Архипівна! Мабуть, мав рацію поет Апухтін, коли писав: «Ні могутній ро-
зум, ні серця жар, ні геній,, не створені надовго для землі». І справді, якась 
жорстока несправедливість, що і Лариса Архипівна, і  її партнери по сцені 
– улюблені наші співаки Олександра Ропська, Зоя Гайдай, Юрій Кипорен-
ко-Доманський, Микола Частій, Борис Гмиря – список цей можна продов-
жувати – не дожили навіть до 70. 

Від багатьох людей, які близько знали Ларису Архипівну, я чув, що 
людина вона була прекрасна – розумна, чуйна, безкорислива. Про благо-
родство її душі красномовно свідчить хоча б такий факт. У професорки 
Муравйової було багато учнів, яким вона протягом кількох десятиліть да-
вала путівку у велике мистецтво. Коли професорка пішла із життя, до 
встановлення пам'ятника на її могилі не долучився ніхто, навіть держава, 
якій велика Муравйова служила вірою і правдою усе своє життя. І тільки 
Лариса Руденко проявила благородство і щедрість душі, свою безмежну 
вдячність педагогу за її невтомну працю, встановивши за свої кошти пам'-
ятник на її могилі. 

На Байковому цвинтарі столиці, неподалік від улюбленої вчительки 
спочиває вічним сном її остання учениця – славетна оперна артистка Ла-
риса Архипівна Руденко. 

●●● 
37. Руснак О.М. 

Українське радіо, канал «Культура» 19.07. 2015.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Орест Руснак – один з найвидатніших українських тенорів першої по-
ловини ХХ століття, уславився на оперних сценах як нашої держави Укра-
їни, так і ряду європейських країн. Його голос  чарував шанувальників во-
кального мистецтва і на американському континенті. Тож упевнено можна 
говорити, що Руснак був співаком не тільки європейського,  а й світового 
рівня. 

Руснак – родом з Буковини. Батьки його були українці. Отже, це наш 
співак – і за походженням, і за своїм менталітетом. Але доля його склала-
ся так, що все його творче життя було пов'язане з Німеччиною. Тому  у 
Німеччині вважають його своїм, тобто німецьким співаком. І мають рацію, 
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адже артист майже половину свого життя носив німецьке прізвище. Дета-
льніше про це я скажу трохи згодом. 

120 років тому у невеликому мальовничому селі Дубівцях (тепер це 
Кіцманський район Чернівецької області) у сім'ї священника народився 

хлопчик, якому дали ім'я Орест (від 
грецького слова oros, що означає 
“горець»).  

Не знаю, чи є тепер те село 
Дубівці, чи може його вже немає, 
адже за такий довготривалий пері-
од багато українських сіл з різних 
причин зникли або змінили свої на-
зви. Але інтуїція підказує мені, що 
буковинське село, яке дало світові 
великого співака, існує, що лиха 
доля минула його. І хтось з того 
села може навіть слухає сьогодні-
шню передачу, присвячену букови-
нському соловейку, як свого часу 
називали Ореста Руснака. Авторові 
цього музичного нарису було б, 

звичайно, приємно дізнатися про це. 
Хлопчик Орисьо (або Орцьо) ріс у великій родині. Його батько був 

сільським дяком. У нього було ще троє синів і п'ятеро доньок, які мали га-
рні голоси, гарно співали. Але найкращий голос був у Ореста, і батько 
плекав надію, що син піде його стопами, тобто стане церковним дяком. 
Тому і послав Ореста на навчання  до духовної семінарії в Чернівці.   

Але син, як згадував пізніше Орестів товариш по навчанню, згодом 
композитор і музикознавець Осип Залеський, любив не тільки церковні, а й 
світські, тобто народні пісні, які чув у своєму селі. Разом з іншими семіна-
ристами ходив на театральні вистави, незважаючи на те, що батько суво-
ро заборонив йому відвідувати їх. За це хлопцю іноді перепадало від ста-
рого, який навіть замикав його в коморі, щоб той не марнував час на якісь 
там співанки чи вистави, а готувався до семінарських занять. 

У 1914 році Руснак закінчив духовну семінарію і мріяв про співацьку 
кар'єру. Але почалася світова війна, і Орест Руснак був мобілізований до 
австрійської армії. В ній молодик дослужився до звання старшини. У 1918 
році Австро-Угорська імперія розвалилася, і Руснак, як український патрі-
от, вступив до Української Галицької армії.  
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Невдовзі опинився  у Чехословаччині. Багато молоді з Української Га-
лицької армії, яка була тоді інтернована, мало змогу навчатися у вишах 
Чехословаччини. Таких юнаків, як пише у спогадах Осип Залеський, відпу-
скали з табору  і давали їм стипендію від чеської влади.  

Тією нагодою скористався і Орест, вступивши до Празької консерва-
торії. Навчав його співу професор Егон Фукс. Він високо цінував голос Ру-
снака, опікувався його навчанням і пророкував своєму учневі славне май-
бутнє. І коли у 1924 році (Орест вже закінчував навчання в консерваторії) 
директор  Кенігсбергської опери звернувся до професора Фукса з прохан-
ням порадити йому хорошого тенора для його театру, професор, не вага-
ючись, порекомендував кандидатуру Руснака.  

Так вихованець Празької консерваторії Орест Руснак став солістом 
Кенігсбергської опери. Його мрія про оперну сцену здійснилась. 

У 1925 році Руснак удосконалював вокал в Італії у Мілані. В наступні 
роки був солістом оперних театрів у німецьких містах Хемніц, Грац, Бер-
лін, Мюнхен. Виступав також на оперних сценах Австрії, Італії, Чехосло-
ваччини. На початку 1930-х років приїздив на гастролі в Україну – до Льво-
ва, Чернівців, Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Дніпропет-
ровська. 

Руснак рано залишив оперну сцену – йому було лише 43, але продо-
вжував виступати як концертно-камерний співак. З успіхом пройшли його 
гастролі у Сполучених Штатах і Канаді в 50-х роках минулого століття.      
У концертах співак виконував різні твори класичного репертуару – арії       
з опер, романси, народні пісні, в тому числі  й українські. У програми своїх 
виступів  охоче включав твори Лисенка, Ніжанківського, Людкевича.  

Скрізь, де доводилося концертувати Оресту Руснаку, преса не скупи-
лася на схвальні відгуки, відмічаючи високий професіоналізм володаря 
рідкісного щодо краси тембру та широти діапазону голосу.  

Як оперний співак Руснак уславився особливо у таких партіях: Йонтек 
(«Галька» Монюшка), Радамес, Річард, Манріко, Герцог («Аїда» «Бал-
маскарад», «Трубадур», «Ріголетто» Верді), Рудольф, Каварадоссі («Бо-
гема», «Тоска» Пуччіні), Едгар, Неморіно («Лючія ді Ламмермур», «Любов-
ний напій» Доніцетті), Турідду («Сільська честь» Масканьї), Рауль («Гуге-
ноти» Мейєрбера). 

Слухачі, мабуть, помітили, що серед цих опер відсутні ті, що станов-
лять основу нашого національного оперного мистецтва – «Наталка Полта-
вка», «Запорожець за Дунаєм», «Різдвяна ніч», «Тарас Бульба», «Катери-
на», «Утоплена». Звичайно, співак  такого високого рівня, як Руснак, воло-
дар чудового лірико-драматичного тенора, міг створити образи, улюблені 
багатьма поколіннями нашого народу – і Петра, і Андрія, і Левка, і Вакули. 
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Але, як кажуть, не судилося. А основною причиною, як на мене, було те, 
що у театрах, у яких довелося працювати Руснаку, цих опер просто не 
ставили.  

У творчому доробку співака відсутні й партії з російської оперної кла-
сики, в тому числі  й на українську тематику. Це і «Майська ніч» Римського-
Корсакова, його ж «Садко», «Черевички», а також  «Євгеній Онєгін» Чай-
ковського тощо. У цих шедеврах оперної класики Руснаку, на жаль, не по-
щастило проявити свої непересічні вокальні і акторські можливості. 

У 1931 році, коли Орест Руснак був солістом  Мюнхенської опери, він 
несподівано змінив своє прізвище і ім'я, і відтоді вже виступав не як Орест 
Руснак, а як Отмар Герлах. Вже згадуваний нами Осип Залеський вважав, 
що до такого рішення співака підштовхнули обставини, такою була вимога 
дирекції Мюнхенської опери під впливом зростаючого тоді нацизму в Ні-
меччині.  

А ось Михайла Голинського, який був у дружніх стосунках з Руснаком, 
спілкувався з ним і у своїх опублікованих «Спогадах» дає йому як співакові 
і актору загалом хорошу характеристику (хоч при цьому зазначає і певні, 
на його думку, вади та недоліки його співу), надзвичайно обурювало те, 
що співак прибрав німецькі прізвище і ім'я. Ось цитата з його книги: 

 

«Щодо Руснака я не зміг заховати собі за пазуху упередження і непошану до нього, 
як і до всіх,хто змінює своє родове прізвище, ім'я, віру. Я не міг зрозуміти і виправдати те, 
що він, дитина нашого села, своє гарне українське звучне Орест Руснак перемінив на 
чисто німецьке – Отмар Герлях. Нехай читач сприйме мою характеристику як захоче, але 
я написав так, як думав, бо інакше написати я не мав би сили». 

 

Тепер радіослухачам, гадаю, зрозуміло, чому німці вважать Руснака 
своїм співаком. Особисто від себе скажу: і хай вважають. Хіба в цьому      є 
щось негоже, варте нашого осуду? Думаю, якраз навпаки. Слід лише віта-
ти той факт, що великий співак, українець за походженням, належить не 
тільки нам, нашій нації, нашій культурі, нашому мистецтву, а й культурі  і 
мистецтву дружнього нам німецького народу. 

У Радянському Союзі, зокрема, в Радянській Україні, ім'я Ореста Рус-
нака хоч і не було під офіційною забороною,, але і не популяризувалося. 
По радіо його голос ніколи не звучав, його грамплатівки не випускалися,   
в енциклопедіях та музичних довідниках співакові не було присвячено жо-
дного рядка. Тож і мені це прізвище стало відомим лише на початку 1970-х 
років, і почув я його від журналіста-мистецтвознавця Михайла Головащен-
ка. Михайло Іванович був високої думки про Ореста Руснака, мріяв зібрати 
матеріал для книги про нього. На жаль,здійснити свій задум він не встиг. 

Голос Ореста Руснака записали на грампластинки  у Німеччині. Його 
записи, на нашу велику радість, є у фондах Національного радіо. Сьогодні 
вони вперше прозвучать на широкий загал, і багато хто з радіослухачів 
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вперше відкриє для себе співака, якому в національному вокальному мис-
тецтві не багато рівних. 

Орест Руснак передчасно пішов з життя – йому було всього 65. Три-
вале концертне турне по США і Канаді, яке він здійснив у 1957 році, нега-
тивно відбилося на його здоров'ї, і невдовзі він помер. Похований на кла-
довищі Waldfriedhof у Мюнхені. Свій вічний спокій співак знайшов на німе-
цькій землі, яка за велінням долі стала йому другою батьківщиною. 

●●● 
38. Сопова А.І. 

Українське радіо, канал «Культура» 25.11. 2016.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

 В центрі Києва, неподалік від Хрещатика, там, де починається буль-
вар Лесі Українки, стрімко здіймається у піднебесну височінь сучасна гі-
гантська споруда розважального центру. До неї, з боку вулиці Госпіталь-

ної, тулиться старий п'ятиповерхо-
вий будинок-«хрущовка». У 50–60-х 
роках минулого століття у ньому 
жила співачка, солістка Київського 
театру опери та балету імені Т.Г. 
Шевченка Антоніна Сопова. 

Наближається ювілейна дата – 
100 річчя з дня її народження. Тож, 
готуючись до цієї передачі, розшу-
куючи інформацію про життя і твор-
чість Антоніни Іванівни, я вирішив 
побувати у будинку по вул.. Госпі-
тальній, 2, сподіваючись зустріти 
людей, котрі, може, ще пам'ятають 
співачку, і, можливо, поділяться 
спогадами про неї. 

Скажу відверто, надії було ма-
ло, бо відтоді, як у будинку мешка-
ла Сопова, минуло чимало років, і у 

житті багато чого змінилося. Та мені все ж повезло. Одна з мешканців – 
Валентина Георгіївна Гамазенко, вислухавши пояснення про мету мого 
візиту, охоче погодилася на розмову. 

Запросила у квартиру і одразу ж почала згадувати, як багато років 
тому на першому поверсі, у квартирі 42 жила літня жінка, яку мешканці 
під'їзду називали артисткою. Що була вона оперною співачкою – про це, 
мабуть, мало хто знав. Валентина Георгіївна зізналася, що і вона цього не 
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знала. Не знала навіть її імені і прізвища. Але часто бачила сусідку у дво-
рі, коли та вигулювала двох своїх маленьких пухнастих собачок. Пані Ва-
лентина і досі пам'ятає її зовнішність – невисока на зріст, статна, коротка 
зачіска, русяве волосся, посріблене сивиною, на вигляд років 60–65. 

У сусідки, згадує моя співрозмовниця, були ще й коти. Як відомо, ці 
домашні улюбленці, якщо їх у квартирі не один-два, а 5–7,  а то й десять, 
часто викликають незадоволення сусідів (зрозуміло чому), а іноді й спри-
чиняють конфліктні  ситуації. До Антоніни Іванівни претензій у цьому від-
ношенні не було, бо котів з хати вона не випускала і з чистотою в під'їзді 
був повний порядок. 

Валентині Георгіївні спілкуватися з сусідкою не доводилося, але зу-
стрічаючи її випадково у під'їзді чи проходячи мимо, коли Антоніна Іванів-
на була на підвір'ї, завжди віталася з нею і була у захваті від її симпатич-
них собачок. 

«Яка подальша доля вашої сусідки?» – запитую пані Валентину, бо 
саме це мене цікавило найбільше, заради цього, власне, і прийшов. 

«Десь в середині 1990-х років,– розповіла Валентирна Георгіївна,– до 
сусідки приїхали родичі з Москви. Здається, її племінники. Невдовзі після 
цього вона продала свою квартиру і переїхала до них. Більше ми про неї 
нічого не чули. Коли вона померла – невідомо». 

Слухав я – і не міг спочатку зрозуміти: чому співачка залишила свою 
хай не шикарну, але затишну, з усіма вигодами квартиру у центрі столиці, 
у якій прожила понад 40 років?  Чому вирішила їхати з улюбленого Києва, і 
взагалі з України, яка стала їй другою батьківщиною?  

Потім зрозумів: не тільки похилий вік і самотність були причиною, а й 
нужда, негаразди тих лиховісних років, різке погіршення життя, коли кож-
ний виживав, хто як міг. Антоніна Іванівна рятувалася, шукаючи притулку у 
московських родичів. Як їй жилося у них – одному Богу відомо, тільки жити 
Антоніні Іванівні після від'їзду з Києва лишалося недовго – у 1997 році її не 
стало… 

Антоніна Сопова приїхала у Київ в 1949 році, після закінчення Мос-
ковського інституту театрального мистецтва ім. Гнесіних, і була зарахова-
на в трупу театру опери та балету як солістка на партії другого положення. 
Відтоді її артистична діяльність була пов'язана виключно з Київською опе-
рою. Співачка мала красиве, м'якого оксамитового тембру меццо-сопрано 
повного діапазону, привабливу зовнішність і неабиякий драматичний та-
лант.  

На київській сцені вона протягом 27 років створила низку образів у 
операх вітчизняних та зарубіжних композиторів. І хоч виконувала перева-
жно партії другого положення, тобто ролі, які не належали до головних, її 
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героїні, завдяки майстерному співу, майстерній грі, не випадали із загаль-
ної панорами оперного дійства, були помітними серед інших персонажів. 
Вони запам'яталися глядачам. 

Відмітними рисами творчої індивідуальності співачки-актриси були її 
велика закоханість у свою професію, працелюбність, відповідальне став-
лення до роботи. Серед співачок її амплуа Антоніна Сопова була, либонь, 
однією з кращих у театрі. Назвемо партії (ролі), що їх виконувала артистка 
від початку 1950-х  до 1976 року включно: Зібель у «Фаусті» Гуно; Ангел у 

«Демоні» Рубінштейна; Аніна, Інес, Джіованна, Жриця в «Травіаті», «Трубадурі», 
«Ріголетто», «Аїді» Верді; Фраскіта, Мерседес, Маліка в «Кармен» Бізе; Розетта в 
«Манон» Массне; Лючія в «Сільській честі» Масканьї; Берта в «Севільському ци-
рульнику» Россіні; Циганка в «Гугенотах» Мейербера; Еліс в «Лючії ді Ламмер-
мур» Доніцетті; Хазяйка на вечорницях в «Назарі Стодолі» Данькевича;  Поліна 
та Гувернантка в «Піковій дамі» Чайковського; Няня та Половецька дівчина в 
«Князі Ігорі» Бородіна; Феодор в «Борисі Годунові» Мусоргського; Наїна в «Рус-
лані та Людмилі» Глінки; Соня та Ад'ютант маршала Мюрата в опері «Війна і 

мир» Прокоф'єва. Ціла галерея різнопланових, різнохарактерних портретів, 
образів, що органічно вписувалися в драматургію оперних вистав.  

У спектаклях А.І. Сопова в різні роки виступала з такими солістами: 
народні артисти СРСР – М. Гришко, Б. Гмиря, Є. Чавдар, М. Ворвулєв,    
П. Білинник, А. Солов'яненко, Б. Руденко, Л. Руденко, Є. Мірошниченко,   
Д. Гнатюк, Ю. Гуляєв, М. Кондратюк, В. Третяк, Г. Туфтіна, Г. Ципола,      
А. Мокренко; народні артисти України – М. Частій, М. Роменський, В. Бо-
рищенко, Е. Томм, А. Кікоть, В. Любимова, Л. Лобанова, В. Козерацький; 
заслужені артисти – Г. Шоліна, Н. Костенко, Н. Міссіна, О. Жила, Є. Озим-
ковська, Б. Пузін, З. Старченко. Яскраве сузір'я майстрів національної 
опери, у якому світилася і зірочка героїні нашої передачі, талановитої спі-
вачки Антоніни Сопової. Кого вже немає серед живих – світла їм пам'ять, а 
хто з нами – доброго здоров'я. 

Не так давно я побував в інформаційно-видавничому відділі оперного 
театру. Його співробітниця – Лариса Олексіївна Тарасенко – охоче відгук-
нулася на прохання допомогти в отриманні інформації про співачку Сопову  
і для цього зробила все, що було в її можливостях, за що ми з Ганною 
Олександрівною їй щиро вдячні. Лариса Олексіївна, зокрема, показала 
фотографії Антоніни Сопової – в житті та в ролях, які зберігаються в архіві 
театру. Їх, на жаль, небагато. Є портрет ще зовсім юної Антоніни, очевид-
но часів її навчання в Музично-театральному училищі імені Глазунова. На 
портреті дівчині десь 18–20 років. Миловидне личко, гарна зачіска, ледь 
помітна усмішка на вустах і легкий смуток у замріяному погляді променис-
тих очей. Чарівна була Антоніна в юні роки – справжня красуня! Природа 
не обділила  її ні вродою, ні розумом, ні талантом. От тільки шкода, що до-
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ля не була до неї прихильною і не судилося їй бути по-справжньому щас-
ливою в особистому житті. 

Є в архіві оперного театру унікальний знімок: Єлизавета Чавдар, Бо-
рис Пузін, Антоніна Сопова. Усміхнені, молоді, красиві, у розквіті життя. 
Вдивляюсь пильно у фото, намагаючись запам'ятати пози, риси обличчя. 
Від фотографії у захваті. Дивлюсь і думаю: «Мені б хоч копію…» Показую 
знімок Ларисі Олексіївні: «Гляньте, яка краса».  

Вона відривається від комп'ютера і, кинувши погляд на фото та якось 
загадково усміхнувшись, виходить з кімнати. За мить повертається, дає 
книжку: «Єлизавета Чавдар. Життя, віддане мистецтву». Авторка Лідія 
Павлюк. «Це вам у подарунок». 

Вже дома, гортаючи сторінки цього прекрасного видання, раптом ба-
чу: те саме фото з Чавдар, Пузіним і Соповою, що так мені сподобалося 
кілька годин тому. Тепер було ясно, чому Лариса Олексіївна так загадково 
усміхнулась. Є в старих архівних фотографіях артистів – наших кумирів, 
щось магічне, заворожуюче, що розчулює, хвилює до глибини душі. 

27 лютого 2017 року А.І. Соповій виповнюється сто. Треба буде у по-
дальшому ще з'ясувати деякі важливі моменти її біографії: походження 
(наразі відомо лише, що народилася вона в місті Ногінську Московської 
області), яким було дитинство, шкільні роки, коли пробудився інтерес до 
музики і співу.  

Одна з архівних фотографій, датована 1943 роком, свідчить, що Ан-
тоніна Сопова була учасницею фронтової бригади, брала участь у концер-
тах для бійців. Фотооб'єктив закарбував виступ молодої співачки з війсь-
ковим оркестром. То були, певно, перші кроки її артистичної діяльності, її 
вокальні університети. 

На грамплатівки голос Сопової записали лише двічі у 1952 році. Це – 
романс Поліни з опери Чайковського «Пікова дама», та дует Поліни і Лізи 
(її співала Т. Пономаренко) з тієї ж опери. Керував оркестром Київського 
оперного театру диригент Климов. 

А.І. Сопова усе творче життя присвятила оперній сцені. Була звичай-
ною, хорошою оперною співачкою, з неба, як кажуть, зірок не знімала і не 
претендувала на прем'єрство. Хоч її таланту були посильні і головні ме-
ццо-сопранові партії. Але Сопова була скромною артисткою, добре знала 
свої можливості і не зазіхала на ролі, що закріпилися за більш іменитими 
солістками. Її популярність не перевищувала популярності таких її колег, 
як З. Кушнарьова, Н. Котишева, В. Мартиросова, Н. Милещук (до речі, це 
були також дуже хороші вокалістки і прекрасні актриси). І, звичайно, не 
була такою великою, як у Лариси Руденко, Ніни Гончаренко чи Елеонори 
Томм.  
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Але у театрі Сопова мала добру репутацію, її поважали і цінували за 
талант і професіоналізм. А це і є головним, вирішальним для будь-якого 
співака, а надто оперного. Славнозвісний диригент Іван Дмитрович Гамка-
ло якось сказав про Антоніну Сопову:  

 

«Так, вона була на других партіях. Але якби вона співала в опері тепер, то, мабуть, 
не поступилася б деяким нинішнім виконавцям не тільки других, а й перших партій. Сьо-
годні вона, безперечно,  була б зіркою».  

 

Так вважає маестро, музичний авторитет. А маестро добре знає те, 
про що говорить. 

●●● 
39. Старченко З.І. (1) 

Радіо «Промінь». Київ, 1994. Ведуча Алла Вишнева 
 

Диктор: Творче обєднання мистецьких програм «Радіо муз» запро-
шує послухати записи заслуженої артистки України Зінаїди Старченко. 
Веде програму музичний комента-
тор Алла Вишнева. 

 

(Звучить українська пісня «Гандзя» у вико-
нанні З. Старченко) 

 

Вишнева: Програму «Забуте 

імя» ми почали популярною піснею 
«Гандзя». Співала її щиро, сонячно, 
грайливо заслужена артистка Укра-
їни Зінаїда Старченко. Сьогодні 
звучатимуть її записи з фондів 
радіо та перезаписи з грампласти-
нок, що їх віднайшов відомий уже 
багатьом радіослухачам філофо-
ніст Віталій Донцов.  

Це прізвище у нашіх передачах 
звучало досить часто, але, так би 
мовити, заочно. А зараз Віталій 
Петрович Донцов гість нашої студії. 
Віталію Петровичу, як ви, не бачивши ніколи Зінаїди Старченко на оперній 
сцені, не чувши її на концертній естраді, стали її пристрасним шануваль-
ником? 

Донцов: О, це було дуже давно, як співається в романсі – «на заре 
туманной юности»... 

Вишнева (усміхається): Є такий чудовий романс... 
Донцов: Я був ще школяром, коли почав цікавитися пластинками. 

Було це напочатку 50-х років. У нас вдома було багато різних платівок. 
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Популярні тоді були такі співаки, як Лемешев, Шульженко, Утьосов, Вино-
градов, Бунчиков, Русланова, Нечаєв, Леонід Костриця, Зоя Рождествен-
ська та багато інших.   

І от серед усього цього звукового багатоголосся була платівка і 
Зінаїди Іванівни Старченко. На жаль, всього одна, і то, так би мовити, 

півпластинки, бо на звороті співав Нечаєв, як зараз памятаю, російську 
народну пісню «В лесу канарейка». А Старченко виконувала пісню «Зачем 
тебя я, милый мой, узнала». Ця пісня, як мені здається, набула свого часу 
популярності саме завдяки тому, що її співала Зінаїда Іванівна. Пластинка 
випускалася великим тиражем. Виконання прекрасне, голос – як дзвіночок, 
якогось незвичайного сріблястого тембру, до того ж задушевна манера 
співу, ефектна кінцівка – все це вражало надзвичайно. Саме з цієї пісні я 
полюбив голос Зінаїди Іванівни Старченко. Я не знав, хто ця співачка, тоб-
то де вона жила, працювала, яка її доля.  

Судячи по прізвищу на етикетці я якось інтуїтивно відчув, що це, так 
би мовити, хтось з наших, українців. І подумав: бач, українка, а як тонко 
відчуває колорит російської пісні. 

Вишнева: Тобто, пісня зачепила вас... 
Донцов: Так, але на жаль, вона була єдина у виконанні Старченко. І я 

весь час мріяв дістати ще її пластинки. А коли став жити вже у Києві, мені 
трапилась її пластинка з українськими народними піснями – «Ой не світи, 
місяченьку» і «Ходить сонко». 

Вишнева: Зараз ми послухаємо пісню «Зачем тебя я, милый мой, 
узнала» у виконанні Зінаїди Старченко із супроводом оркестру народних 
інструментів Українського радіо. Керував тоді цим оркестром Микола 
Хіврич. 

(Звучить запис) 
 

Вишнева: Я так гадаю, Віталію Петровичу, що ви не лише розшуку-
вали пластинки із співом Зінаїди Старченко, а й, мабуть, цікавилися її 
біографією, звідки вона, як прийшла у велике мистецтво... 

Донцов: Звичайно, цікавився. Хоч минуло порівняно небагато років 
відтоді, як передчасно пішла з життя ця талановита співачка, а деякі важ-
ливі моменти її біографії, на жаль, втрачені. Проте мені все ж вдалося по 
крихтах зібрати основні відомості про її життєвий і творчий шлях. 

Зінаїда Іванівна Старченко народилася 20 вересня 1924 року в місті 
Кронштадті. Її батько був походженням з України, з Чернігівщини, з бідної 
селянської родини. Вже при Радянській владі став військовим моряком, 
закінчив військово-морську академію. Дитинство Зіни минуло в Крон-
штадті. Після переїзду батьків до Ленінграда вона, навчаючись у школі, 
відвідувала будинок піонерів, брала участь в шкільній художній самодіяль-
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ності. Її батьки були дуже музикальні, мама мала гарний голос. Саме бать-
ки прищепили дочці любов до пісенного мистецтва, до музики. 

Вишнева: Тут ось у нас є цікавий альбом з фотографіями та іншими 
матеріалами. Все це зібрала сама Зінаїда Старченко? 

Донцов: Ні, це зібрав її батько. Він дуже любив свою дочку і збирав 
усе, що стосується її творчості. Згодом оформив цей альбом. Усі ці рецен-
зії, вирізки з газет, запрошення, концертні програмки, фотографії зберег-
лися завдяки батькові. 

Вишнева: Так багато рецензій... 
Донцов: Ось, наприклад, концертна програмка – які імена! 
Вишнева: Незабутні актори – Борис Гмиря, Єлизавета Чавдар, Мак-

сим Михайлов – знаменитий бас Великого театру, Степанова, Ось Симео-
нов, Марія Бем, молодий Сергій Козак... Багато тут матеріалів, присвяче-
них гастролям у Болгарії... 

Донцов: Так, Старченко любила цю країну і охоче їздила туди на га-
стролі. Ось програмка: Фокін, Ніна Міссіна, Козак, Сухорукова, тріо банду-

ристок – Поліщук, Павленко, Третякова... Серед них бачимо і імя Зінаїди 
Старченко. 

Вишнева: Різниця тільки в тому, що імена співаків, які ви назвали, так 

би мовити, дійшли до нас, а імя Зінаїди Старченко, на жаль, забулося. 
Вона, здається, не так довго співала у нашому оперному театрі... Тут ось  
є програмка: опера «Царева наречена» Римського-Корсакова в Азербай-
джанському театрі опери та балету... 

Донцов: Так, у Баку вона вперше виконала провідні оперні партії – 
Антоніди в опері «Іван Сусанін», Людмили в «Руслані і Людмилі», Віолетти 
в «Травіаті», Марфи в «Царевій нареченій», Джільди в «Ріголетто»... 

Вишнева: Як довго співала Зінаїда Старченко на сцені Бакинської 
опери? 

Донцов: Здається, один чи два сезони. 
Вишнева: І мабуть вона мріяла співати на українській сцені? 
Донцов: Це була її заповітна мрія... Після Баку вона один сезон 

співала в Харківському оперному театрі, а в 1950 році стала солісткою 
Київської опери. 

Вишнева: За 1951 рік є програмка виступу Зінаїди Старченко на Все-
світньому фестивалі молоді і студентів у Берліні, де вона була удостоєна 
звання лауреата. То був, можна сказати, зірковий період її творчого жит-
тя... 

Донцов: Безперечно. Адже незадовго до фестивалю вона отримала 
звання заслуженої артистки республіки. Це свідчить про те, що вона одра-
зу зайняла провідне становище в Київському оперному театрі. 
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Вишнева: Про це можемо судити і з тих партій, які вона виконувала. 
Нагадайте їх нам, будь ласка, ще раз. 

Донцов: Антоніда в «Івані Сусаніні», Людмила в «Руслані і Людмилі», 
Віолетта в «Травіаті», Марфа в «Царевій нареченій», Джільда в «Ріго-
летто»... 

Вишнева: Тобто головні партії колоратурного сопрано класичних 
опер... На жаль, арії з опер ми сьогодні не почуємо – нема записів. Лиши-
лися записи лише українських і російських пісень та декілька невеличних 
пісеньок: «Ходил Ваня», «Вербовая дощечка», «Як діждемо літа», «Ходить 
сонко». Є в них задушевність і якась особлива сердечність. Давайте по-
слухаємо (Звучать ці записи). 

Вишнева: Як я вже говорила, записів з опер, у яких співала Зінаїда 

Старченко, на радіо немає. Але її памятають як оперну співачку партнери 
по спектаклях, які працювали в ті роки у театрі. Спогадами про Зінаїду 
Старченко поділиться з радіослухачами народний артист України Віктор 
Петрович Борищенко. 

Борищенко: Вперше Зінаїду Старченко я почув на пробі у нашому 
театрі. Це був, якщо не помиляюсь, 1950 рік. На сцену вийшла молода, 
вродлива жінка. Трималася вона упевнено. Проспівала кілька арій. Співа-
ла прекрасно! Голос дзвінкий, сріблястий, лився чарівним струмочком у 
зал. Лірико-колоратурне сопрано. Міцна середина, легко і упевнено звуча-
ли верхні ноти.  

Звичайно ж, її одразу прийняли в театр. Я з нею співав у «Царевій 
нареченій» та в «Івані Сусаніні» і завжди милувався її голосом, його 
надзвичайно красивим тембром. 

Вишнева: А чому вона так недовго працювала у театрі? 
Борищенко: Я вам скажу зараз. У тих спектаклях, де нам доводилося 

співати разом, я десь мимоволі помічав, що створенню образів героїнь 
артистці заважала її трохи повнувата комплекція. Відчувалося, вона поде-
куди навіть соромилася цього. Адже була вона людиною творчою, ство-
рювала на сцені чудові образи. Тож пропрацювавши в театрі кілька років 
(до речі, мала неабиякий успіх у глядачів), артистка, мабуть, вирішила са-
ма для себе перейти на концертну діяльність. Минули роки.  

Я її бачив, коли вона була вже тяжко хвора, а невдовзі пішла з життя. 
Хочу сказати, Зінаїда Старченко вписала помітну сторінку  в розвиток 
нашої музичної культури. І якби не ота вада, про яку я щойно говорив, во-
на, безперечно, досягла б ще більших успіхів на оперній сцені. 

Вишнева: Шкода, що ми сьогодні не почуємо Зінаїди Старченко         
в оперному репертуарі. Як я вже говорила, записів з опер просто не існує. 
А послухаємо зараз українську народну пісню «Ой не світи, місяченьку». 
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Донцов: Хочу зазначити, що довгограючу грамплатівку з цією піснею 
у виконанні Старченко мені подарував письменник і великий шанувальник 
українського вокального мистецтва Микола Кагарлицький. Після Оксани 
Петрусенко, яка була неперевершеною виконавицею пісні «Ой не світи, 
місяченьку», як, до речі і багатьох інших перлин вокальної лірики, спів 
Зінаїди Старченко також хвилює нас проникливою передачею змісту пісні. 

 

(Звучить запис української народної пісні «Ой не світи, місяченьку») 
 

Вишнева: Напочатку цієї передачі Віталій Петрович говорив нам, що 
Зінаїда Старченко ще зовсім юною 17-річною дівчиною співала на фронті, 
спочатку під Ленінградом, а потім під Сталінградом. Саме під Сталінгра-
дом вона зустрілася з Євгенією Озимковською, у майбутньому відомою 
нашою оперною співачкою, яка в роки війни була солдаткою, служила у 
військовій частині, яка воювала на Сталінградському фронті. Слово ша-
новній гості нашої студії. 

Озимковська: Зинаида Старченко, закончив один курс консервато-
рии, из Ленинграда вместе со своими родителями приехала в Сталинград, 
куда была переброшена одна из воинских частей Балтийского флота, где 
служил её отец, военно-морской офицер. Самодеятельность этой воин-
ской части слилась с самодеятельностью сталинградского Дома учителя. 
Вот тогда-то мы и познакомились. В наших концертах гвоздём программ 
всегда было выступление Зинаиды Старченко. Её исполнение «Соловья» 
Алябьева, русских народных песен «Зачем тебя я, милый мой, узнала», 
«Травушка-муравушка» мне тогда казалось верхом совершенства. Когда 
линия фронта вплотную подошла к Сталинграду, в городе начался насто-
ящий ад от непрерывных бомбёжек и днём, и ночью. Когда огнём пожа-
рищ был охвачен весь город, я ушла на фронт.  

После войны, пройдя путь от Сталинграда до Берлина, я поступила в 
Киевскую консерваторию, работала в Донецкой опере два года, потом 
была переведена в Киевский театр оперы и балета им. Шевченко. И вот 
тогда мы опять встретились с Зинаидой Старченко, но уже не в самодея-
тельности, как прежде, а в новом качестве – как солистки столичной опе-
ры. Театр работал тогда над спектаклем «Руслан и Людмила», и мы с Зи-
наидой Старченко часто встречались на спевках, на репетициях. Она пела 
Людмилу, я – Ратмира. Мы часто встречались и в сборных концертах, и, 
как всегда, Зинаида Старченко пользовалась огромным успехом у зрите-
лей. И я по-прежнему восхищалась и её талантом, и ею самой как актри-
сой. 

Вишнева: У своїх спогадах Євгенія Озимковська назвала одну з 
пісень з репертуару Зінаїди Старченко «Травушка-муравушка», якою ми  і 
закінчимо програму (Звучить пісня) 
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Диктор: Ви слухали музичну програму, присвячену мистецтву заслу-
женої артистки України Зінаїди Старченко. Із спогадами виступили заслу-
жена артистка України Євгенія Озимковська, народний артист України Вік-
тор Борищенко і відомий київський філофоніст Віталій Донцов. Режисер 
програми Лариса Потапенко, звукооператор Олена Зеленко. Вела програ-
му музичний коментатор Алла Вишнева. 

●●● 
40. Старченко З.І. (2) 

Українське радіо, канал «Культура», 30.09.2013.  
Ведуча Ганна Боровицька 

  

Боровицька. Так чомусь буває, що в пам'яті поколінь залишаються 
далеко не всі гідні того співаки. На слуху усіх весь час одні й ті самі імена – 
їх може два, може три десятки. Можливо, це й відповідає певною мірою 
вкладу саме цих співаків в історію вокального мистецтва. А можливо якась 
провина лежить і на нас, журналістах, адже завжди легше розповісти про 
відому постать, ніж вишукувати крихти матеріалу про призабуту особис-
тість. Цією передачею хочемо хоч трохи відновити справедливість, адже 
мова піде про співачку, ім'я якої не згадувалося в ефірі довгий час. А між 
тим вона мала прекрасний голос – лірико-колоратурне сопрано, була за-
служеною артисткою України і п'ять років була провідною солісткою столи-
чної опери. Отже, Зінаїда Старченко. Саме її голос зберегла ця стара 
грамплатівка. 

(Звучить пісня «Ходить сонко») 
 

Пригадати Зінаїду Старченко мені порадив шанувальник її таланту, 
наш постійний автор, відомий колекціонер грамзаписів Віталій Петрович 
Донцов. Сьогодні він гість нашої студії. Віталію Петровичу, як ви відкрили 
для себе це ім'я, з чим пов'язане знайомство з цією співачкою? 

Донцов. Відкрив я його бувши ще підлітком, школярем, коли почав ці-
кавитися пластинками. Було це на початку 1950-х років (1950–53 рр.). У 
нас дома було багато різних платівок. Серед усього багатоголосся була 
платівка і Зінаїди Іванівни Старченко – російська народна пісня «Зачем 
тебя я, милый мой, узнала». Саме завдяки цій грамплатівці я і дізнався 
про те, що у нас на Україні була така прекрасна співачка. Мені здається, 
згадана пісня була такою популярною саме тому, що її співала Зінаїда 
Старченко, адже ця пластинка була чи не в кожному домі. 

Голос як дзвіночок, якось незвичайного, сріблястого тембру. До того 
ж, задушевна манера співу, ефектна кінцівка – все це вражало надзвичай-
но. Саме з цієї пісні я полюбив голос Зінаїди Старченко. Я не знав, хто ця 
співачка, де вона жила, працювала, яка її доля, але, судячи по прізвищу на 
етикетці, якось відразу інтуїтивно відчув, що це, так би мовити, хтось з на-
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ших, українців. І подумав: «Бач, українка, а як тонко відчуває колорит ро-
сійської пісні…» 

Боровицька. Але потім захотіли дізнатися про цю співачку більше і 
«розкопали», так би мовити, факти її біографії – де вона народилася, в 
якій родині, де навчалася і як потрапила на Україну співати у Київській 
опері, – це я вже забігаю трошки наперед… 

Донцов. Минуло не так вже й багато років відтоді, як передчасно пі-
шла з життя ця талановита співачка (померла вона в 1979 році), проте де-
які важливі моменти її біографії, на жаль, втрачені. І все ж мені вдалося по 
крихтах зібрати основні відомості про її життєвий і творчій шлях. 

Зінаїда Іванівна Старченко народилася 20 вересня 1924 року в місті 
Кронштадті. Її батько був походженням з Чернігівщині, з бідної селянської 
родини. Вже при Радянській владі став військовим моряком, закінчивши 
військово-морську академію. Дитинство Зіни минуло в Кронштадті. Після 
переїзду батьків до Ленінграда вона, навчаючись у школі, відвідувала бу-
динок піонерів, брала участь у шкільній художній самодіяльності. Її батьки 
були дуже музикальні люди. Мама мала гарний голос, батько грав на бая-
ні. Саме батьки прищепили дочці любов до музики, до пісень. 

У 1941 році Зінаїда Старченко вступила на вокальний факультет Ле-
нінградської консерваторії, навчалася в класі педагога Цесарської. Але всі 
плани на майбутнє перекреслила війна. На самому початку війни було ор-
ганізовано безліч фронтових концертних бригад. В одній з них виступала і 
Старченко. В концертах вона співала для бійців Ленінградського фронту 
їхні улюблені пісні на воєнну тематику, а також російські та українські на-
родні пісні. За ці виступи вона одержала бойову нагороду – медаль «За 
оборону Ленінграда». 

Далі був Сталінградський фронт. За участь у концертах для воїнів 
Сталінградського фронту Старченко було нагороджено медаллю «За обо-
рону Сталінграда». Повернувшись у Ленінград, після того, як було знято 
блокаду, Старченко продовжувала навчання в консерваторії і тоді ж її за-
просили в молодіжну групу Ленінградського Малого театру, де фактично 
почався її шлях у велике мистецтво. 

Боровицька.  Які партії вона там співала? Є відомості про це? 
Донцов. Співала Антоніду в «Івані Сусаніні» (це була одна з її перших 

партій), Людмилу в «Руслані і Людмилі», Віолетту в «Травіаті», Марфу в 
«Царевій нареченій», Джільду в «Ріголетто»… 

Боровицька. У яких театрах продовжувалася кар'єра Зінаїди Стар-
ченко? Адже вона не одразу потрапила до Києва. 

Донцов. Після того, як Старченко закінчила консерваторію, її напра-
вили в Баку, в Бакинський оперний театр. Там вона працювала лише один 
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сезон. Мріючи співати на українській сцені, вона поїхала в Харків, де її 
прийняли теж на провідні оперні партії. В Харкові вона співала також один 
сезон, бо невдовзі отримала з Києва запрошення у Київську оперу. Це бу-
ло  у 1950 році – вона стала солісткою Київського оперного театру імені 
Шевченка.  

У 1951 році Зінаїда Старченко отримала звання заслуженої артистки 
республіки і в цьому ж році взяла участь у Всесвітньому фестивалі молоді 
і студентів у Берліні, де була удостоєна звання лауреата. Це був зірковий 
період її творчого життя. 

Боровицька. На превеликий жаль, ми не маємо записів саме оперної 
музики у виконанні Зінаїди Старченко, та ми зараз послухаємо твір з її 
концертного репертуару. 

(Звучить запис пісні) 
 

Боровицька. Я знаю, що колеги співачки залишили свої спогади про 
те, як вони співпрацювали з нею. Зокрема, покійний вже, на жаль, Віктор 
Петрович Борищенко, народний артист України, який виступав з нею на 
сцені Київської опери, пригадував її теплими словами. Можливо, ми заци-
туємо його спогади про співачку? 

Донцов. Віктор Петрович Борищенко одного разу запросив мене до 
себе додому. Ми довго розмовляли на мистецьку тему, про оперне мисте-
цтво, про співаків. Згадували декого з них. Я, між іншим, запитав його: «А 
пам'ятаєте таку співачку – Зінаїду Іванівну Старченко?» «Ну як же не пам'-
ятаю, звичайно пам'ятаю». І почав розповідати. Я записав ту його розпо-
відь. Ось що він сказав тоді про Зінаїду Старченко. 

 

«Вперше Зінаїду Старченко я почув на пробі в нашому театрі. Це був 1950 рік. На 
сцену вийшла молода, вродлива жінка. Трималася вона упевнено. Проспівала кілька 
арій. Співала прекрасно. Голос дзвінкий, сріблястий, лився чарівним струмочком. Лірико-
колоратурне сопрано. Міцна середина, легко й упевнено звучали і верхні ноти. Звичайно 
ж, її одразу прийняли в театр. Я з нею співав у «Царевій нареченій» та в «Івані Сусаніні» і 
завжди милувався її голосом, його надзвичайно красивим тембром.  

А чому вона так недовго працювала в театрі? Скажу: у тих спектаклях, де нам дово-
дилося зустрічатися, я десь мимоволі помічав, що створенню образів її героїнь артистці 
заважала її трохи повнувата комплекція. Відчувалося, що вона подекуди навіть сороми-
лася цього. Адже була вона людиною творчою, створювала на сцені чудові образи. Тож, 
попрацювавши в театрі кілька років (до речі, маючи неабиякий успіх у глядачів), артистка, 
мабуть, сама для себе вирішила перейти на концертну діяльність, і перейшла на роботу в 
столичну філармонію. Зінаїда Старченко вписала помітну сторінку в розвиток нашої му-
зичної культури…» 

 

Боровицька. Пропоную зараз послухати ще два записи Зінаїди Ста-
рченко – українські народні пісні «Ладки» та «Вербовая дощечка» в оброб-
ці М. Дремлюги. 

(Звучать записи) 
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Боровицька. Я далі веду розмову в студії з колекціонером грамзапи-
сів Віталієм Петровичем Донцовим. Я знаю, що фронтові дороги поєднали 
на деякий період долі Зінаїди Старченко і ще однієї нашої прекрасної спі-
вачки, про яку ми теж робили передачу «Голос із грамплатівки» – Євгенії 
Озимковської, яка так само залишила свої спогади про Зінаїду Старченко. 

Донцов. Видатна українська оперна співачка Євгенія Петрівна Озим-
ковська у 1994 році на моє прохання написала коротенький спогад про 
Зінаїду Старченко. Спогад , як на мене, дуже цікавий. Зачитаю його у пе-
рекладі українською мовою. 

 

«Зінаїда Старченко, закінчивши один курс консерваторії, з Ленінграда разом зі свої-
ми батьками приїхала в Сталінград, куди була перекинута одна з військових частин Бал-
тійського флоту, де служив  її батько, військово-морський офіцер. Самодіяльність цієї 
військової частини злилася з самодіяльністю сталінградського Будинку вчителя. І ось тоді 
ми і познайомилися. В концертах, які ми давали на різних сценах – у міському драматич-
ному театрі, Будинку офіцерів, на підприємствах міста, окрасою програми завжди був 
виступ Зінаїди Старченко. Її виконання «Солов'я» Аляб'єва, російських пісень, особливо 
«Зачем тебя я, милый мой, узнала» і «Травушка-муравушка» – це було, мені здавалося, 
найвищою вокальною досконалістю. 

Коли лінія фронту у притул підійшла до Сталінграда, у місті почалося справжнє пек-
ло від безперервних бомбардувань вдень і вночі. А коли вогнем пожарищ було охоплене 
все місто, я пішла на фронт, пройшовши шлях від Сталінграда до Праги. У 1944 році, 
коли ще тривала війна, я вступила до Київської консерваторії, потім два роки працювала 
в Донецькій опері. І ось у 1953 році була переведена на роботу в Київський театр опери і 
балету ім.. Шевченка. Ось тут ми знову й зустрілися з Зінаїдою Старченко, але вже не в 
самодіяльності, як колись, а в новій якості – як солістки столичної опери. 

Театр працював тоді саме над спектаклем «Руслан і Людмила», і ми з Зінаїдою 
Старченко часто зустрічалися на репетиціях, на співанках. Вона співала Людмилу, а я 
Ратмира. Ми не раз співали і в збірних концертах, і, як завжди, Зінаїда Старченко корис-
тувалась величезним успіхом у глядачів, а я, як і раніше, захоплювалася її талантом, 
чудовим голосом, і нею самою, як актрисою». 

 

Ось такий спогад про Зінаїду Старченко залишила нам Євгенія Озим-
ковська. 

Боровицька. Оперних творів у виконанні Зінаїди Старченко у наших 
фондах, на жаль, немає, але залишилися українські народні пісні, роман-
си, російські пісні. Ми послухаємо їх ще у цій передачі. 

Донцов. Окрасою концертних програм були: пісня «Травушка-
муравушка» (не було жодного концерту, де вона б не співала її) та «Зачем 
тебя я, милый мой, узнала», записані на платівку Апрелевського заводу на 
початку 1950-х років. Хотілося б, щоб прозвучали ці пісні. 

Боровицька. Зараз пропоную ще раз помилуватися чудовим голосом 
Зінаїди Старченко, послухавши в її виконанні кілька українських та росій-
ських пісень – «Гандзя», «Зачем тебя я, милый мой, узнала» та «Травуш-
ка-муравушка». 
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(Звучать записи) 
 

Боровицька. Вважаю це дуже добре, що ми сьогодні пригадали го-
лос, талант і долю Зінаїди Іванівни Старченко, адже все це, безумовно, 
варте нашої уваги, нашої пам'яті. Ще раз слово Віталію Петровичу Донцо-
ву. 

Донцов. Хотілося б, щоб прозвучала у цій передачі народна україн-
ська пісня «Ой не світи, місяченьку» у виконанні Зінаїди Старченко. Про 
цю пісню хотілося б сказати окремо. Її співало багато співачок – Єлизавета 
Чавдар, Ніна Костенко, Оксана Петрусенко, Галина Шоліна. Особливо у 
Петрусенко ця пісня звучала неперевершено. Але мені здається, що Зіна-
їда Старченко співає її так проникливо, що пісня ця доходить  до самого 
серця. Думаю, що радіослухачі з задоволенням послухають цю пісню у 
виконанні Зінаїди Старченко. 
Боровицька.  Пропоную послухати на завершення сьогоднішнього випус-
ку програми «Голос із грамплатівки» українську народну пісню «Ой не сві-
ти, місяченьку», що збереглася у запису, у виконанні заслуженої артистки 
України Зінаїди Старченко  (Звучить пісня). 

. ●●● 
41. Томм Е. М. 

Радіо «Культура» 16 та  23 листопада 2015.  
Ведуча Ганна Боровицька 

Історія українського вокального мистецтва знає приклади, коли пред-
ставники інших національностей, за велінням долі опинившись в Україні    
в розквіті свого життя, щиро, усім серцем полюбили Україну, її народ, ку-
льтуру, мистецтво, віддали Україні кращі свої роки і свій талант. Варто 
пригадати Марину Скибицьку, Миколу Зубарєва, Олександру Ропську, 
Олександру Станіславову, Миколу Ворвулєва, Юрія Гуляєва, Галину Туф-
тіну.  

До таких митців належала і естонка за походженням Елеонора Мико-
лаївна Томм, народна артистка України, лауреат Державної премії, видат-
на українська співачка, визнаний майстер оперної сцени. У червні 2015 
року минуло 100 років від дня її народження. Дата особлива, ювілейна. Цю 
передачу ми вирішили присвятити Елеонорі Томм не тільки заради такої 
солідної дати, а ще й тому, що внесок цієї чудової артистки в українське 
вокально-театральне мистецтво надзвичайно вагомий, співачка заслуго-
вує на нашу повагу і вдячну пам'ять. 

Отже, Елеонора Томм – хто вона, звідки, як потрапила в Україну, 
якою була її життєва і творча доля? Щоб відповісти на ці запитання, пома-
ндруємо звивистими стежками життя майбутньої оперної зірки, починаючи 
від її дитинства та ранньої юності. 
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 Народилася Елеонора Томм у Петрограді в родині матроса-музи-
канта Балтійского флоту Миколи Адамовича Томм та колишньої наймички 
з Вільнюської губернії, литовки за походженням Олександри Йосипівни 
Матук. У родині було ще двоє дітей 
– братів Елеонори: старший Еду-
ард, молодший Віктор. Годувальни-
ком сім'ї був батько. Після 1917 ро-
ку він протягом шести років служив 
у Червоній Армії, грав у армійсь-
кому оркестрі. 

На початку 1920-х років війсь-
кова частина, у якій служив Томм, 
була передислокована  в Харків. 
Микола Адамович забрав туди і 
сім'ю.  

Так родина Томм опинилася на 
Україні. У 1923 р. Микола Адамович 
демобілізувався і завербувався на 
роботу в Донбас, на рудник Голубі-
вка, неподалік Кадіївки, на якому 
він працював музикантом оркестру 
в шахтарському клубі ім. Леніна до самої своєї передчасної смерті у 1932 
році. 

На руднику Голубівка минуло дитинство і юні роки Елеонори Томм. 
Там вона у 1931 році закінчила семирічку, там розпочала трудову діяль-
ність, поступивши на роботу рахівником господарчого відділку шахти № 22. 
На той же період припадає і її захоплення музикою і співом. І це закономі-
рно. Адже батько-музикант грав на кількох інструментах, мав хороший го-
лос. Гарно співала мати.  

Коли батько розучував удома по нотах якусь мелодію, поруч неодмін-
но була і дочка, вслухаючись, вникаючи у дивовижну таїну звучання музи-
чного інструмента. З батьком дівчина вивчила і основи нотної грамоти. Тож 
зерна любові до музики, до пісень, які посіяв батько в душі юної Елеонори, 
невдовзі дали перші паростки. Коли у Голубівці був організований Київсь-
ким муздрамінститутом робітфак, дівчина стала відвідувати його заняття.  

У 1933 р. робітфак перевели в місто Кам'янське Запорізької області,     
Томм продовжила там навчання, а після розформування робітфаку в 1934 
році вона вступила до Київського музичного технікуму на вокальний факу-
льтет. Успішно закінчивши його у 1937 році, Елеонора Томм стає студент-
кою Київської консерваторії. Одночасно вона, підробляючи на життя, пра-
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цює стажисткою у ряді столичних театрів – у Дитячому, у театрі КВО, у те-
атрі імені Франка та у вокальному ансамблі Радіокомітету. У 1941 році, 
коли Елеонора Томм перейшла на 5 курс консерваторії, почалася війна. 
Про цей період свого життя співачка так пише в автобіографії: 

 

«Евакуюватися не було засобів, і я лишилася у Києві. Вийшла заміж за музиканта 
Копилова Петра Дмитровича. Після того, як німці окупували Київ, мене з чоловіком та ряд 
інших артистів у 1942 році силоміць вивезли до Німеччини. Там я працювала в концертній 
бригаді з обслуговування наших робітників  і селян, силоміць вивезених німцями. Звіль-
нили нас у 1945 році французькі війська на території Тойберга. Ми перебували у таборі 
для радянських громадян. Працювали у будинку офіцерів м. Веймара, зайнятому радян-
ськими військами». 

 

У березні 1946 року Томм з чоловіком повернулася на батьківщину. 
Деякий час артистка  працювала в естрадно-цирковій бригаді при  Кам'я-
нець-Подільській філармонії, а також солісткою філармонії у місті Проску-
рові (тепер Хмельницький). У цьому ж році молода жінка пізнала радість 
материнства. У 1948 році Томм відновила навчання у Київській консерва-
торії і 5-й курс закінчувала у класі відомого вокального педагога професо-
ра Дометія Гурійовича Євтушенка. Того ж таки року її запросили на роботу 
у столичний оперний театр, у якому їй судилося працювати провідною со-
лісткою  протягом чверті століття. 

У 1949 році театр опери та балету  ім. Т.Г. Шевченка здійснив поста-
новку опери Глінки «Іван Сусанін». За виконання у ній партії Вані Елеонора 
Томм була удостоєна Державної (тоді Сталінської) премії СРСР. У 1954 
році їй було присвоєно почесне звання заслуженої артистки, а через де-
сять років – народної артистки України. Елеонора Миколаївна мала урядо-
ві нагороди – медалі «За трудову доблесть», та «За доблесну працю». 

За час багаторічної плідної праці у столичному театрі опери та балету 
ім. Шевченка співачка створила цілу низку високохудожніх образів в опе-
рах вітчизняних та зарубіжних композиторів. Елеонора Томм мала у театрі 
реноме однієї з найкращих виконавиць меццо-сопранових та контральто-
вих партій у тих операх, які ставилися на київській сцені з кінця 1940-х до 
початку 1970-х років.  

Чимало схвальних відгуків про її героїнь друкувала преса. У першій    
же рецензії на її виступ у партії Вані в «Івані Сусаніні» видатний компози-
тор Левко  Ревуцький у газеті «Правда України» за 15 квітня 1949 р. від-
значив красу і силу її густого за тембром контральто та добру вокальну 
школу. А відомий театральний критик і мистецтвознавець Всеволод Чаго-
вець у газеті «Радянське мистецтво» за 13 квітня  1949 р. писав, що «мо-
лода артистка показала свій голос у всій повнозвучній красі. Не можна не 
привітати театр з такою цінною співачкою, а  молоду виконавицю – з блис-
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кучим успіхом». Веніамін Тольба, знаменитий оперний диригент, залишив 
нам таку характеристику в журналі «Музика» № 5-6  за 2003 р.: 

 

«Елеонора Томм , яка дебютувала в партії Вані, одразу вразила слухачів не тільки 
красою тембру, а й силою голосу, емоційністю і безмежним діапазоном. Вона співала не 
тільки контральтові партії – Вані, для якої в трупі театру, крім неї, не знайшлося іншої 
виконавиці, Ратміра в «Руслані і Людмилі» Глінки, Ульріки в «Бал-маскараді» Верді, – а й 
високі партії драматичного меццо-сопрано: Азучени в «Трубадурі», Амнеріс в «Аїді» Вер-
ді, де партії по діапазону верхнього регістру майже співпадають з сопрановою партією 
Аїди, де багато сі-бемолей (особливо в сцені «підземелля» є навіть до-бемоль у фіналі 
другої дії); співала Любов у «Мазепі» Чайковського та багато інших… До завершення сво-
єї співацької діяльності Томм була провідною виконавицею виключно головних партій». 

 

Ось ще кілька оцінок музикознавців і критиків. М. Стефанович у статті 
«Світло і тіні», опублікованій в газеті «Радянська Україна» 18 березня 1964 
р. писав: 

 

«Партію Азучени у виставі «Трубадур» співає народна артистка  УРСР Томм. Ма-
буть, артистка починає експонувати образ своєї героїні надто стримано, але поступово 
все ширше і ширше розкриваються перед нами пристрасні переживання Азучени і поро-
джена її стражданнями ненáвість до графа ді Луна. У виконанні Томм, чий голос звучить 
вільно і рівно, багато щирості і простоти. Надзвичайно правдиво проводить артистка дуже 
складну сцену марення змученої ув'язненої Азучени і красиво співає славнозвісну канти-
лену, згадуючи рідні гори». 

 

Мистецтвознавець К. Майбурова у газеті «Вечірній Київ» 3 березня 
1964 року зазначала: 

 

«Народна артистка Томм виявила не тільки талант співачки, а й чудове драматичне 
обдаровання. Партія Азучени саме цим і складна, бо вона вимагає поєднання вокальної    
і сценічної майстерності. Томм чудово справилася з цим складним завданням. Щиро, пра-
вдиво показала вона трагедію нещасної циганки, серце якої крають протилежні почуття, 
ненависть до графа ді Луна і безмежну материнську любов до брата його Манріко, якого 
колись Азучена викрала і виховала як сина».                   

  Мистецтвознавець Михайлов у газеті «Київська правда» за 7 квітня 
1964 р. писав: 

 

 «Народна артистка Томм  красномовно передала страждання Азучени. Це, безпе-
речно, одна з кращих ролей досвідченої оперної співачки». 

 

А тепер скажу про себе. Мені пощастило свого часу бачити-слухати 
Елеонору Миколаївну Томм також саме в партії Азучени. Що мене найбі-
льше вражало в образі, продемонстрованому артисткою? Висока майстер-
ність перевтілення і правдоподібність образу циганки. Здавалося, на сцені 
не актриса, яка грає роль, а саме та циганка, яку ми, як це часто буває в 
реальному житті, бачимо на вулиці серед гурту її галасливих співродичок. 

На київській сцені народна артистка Томм виконала понад 20 оперних 
партій. Назвемо деякі: Годувальниця Федора в «Борисі Годунові» та Мар-
фа у «Хованщині» Мусоргського, Няня  у «Євгенії Онєгіні», Ольга та Любов 



~ 188 ~ 
 

у «Мазепі» Чайковського, Кончаківна у «Князі Ігорі» Бородіна, Ратмир в 
«Руслані і Людмилі» Глінки, Закревська у «Тарасі Шевченко» Майбороди, 
Соломія у «Богдані Хмельницькому» Данькевича, Дарія у «Першій весні» 
Жуковського, Вахроміївна у «Аскольдовій могилі» Верстовського, Сво-
ячениця в «Утопленій» Лисенка, Ульріка у «Бал-маскараді» Верді, Мадда-
лена у «Ріголетто», Амнеріс в «Аїді» та Емілія в «Отелло» Верді, Лючія у 
«Сільській честі» Масканьї, Кармен в однойменній опері Бізе та Ортруда в 
«Лоенгріні» Вагнера. Партнерами співачки по сцені у різні роки були:        
М. Гришко, Б. Гмиря, Є. Чавдар, М. Частій, П. Білинник, М. Роменський,   
М. Ворвулєв, Л. Руденко, В. Третяк, Л. Лобанова, Ю. Гуляєв, В. Борищен-
ко, Н. Гончаренко, Т. Пономаренко, А. Мокренко, В. Козерацький,  С. Козак, 
В. Пазич, В. Любимова, Г. Шоліна, О. Жила, Б. Пузін, С. Коган,  З. Христич, 
Н. Костенко,   М. Фокін, Є. Циньов, Г. Туфтіна, Є. Озимковська, Г. Красуля, 
М. Шевченко, А. Кікоть, Н. Міссіна, К. Огнєвой, В. Тимохін, О. Чулюк-Заг-
рай, П. Іванов.  

Сподіваюсь, радіослухачі пробачать мені такий довгий список. Я спе-
ціально виписав прізвища цих співаків з двотижневиків «Театрально-
концертний Київ» за 1950, 60 і початок 1970-х років, щоб в ефірі прозвуча-
ли імена тих, хто разом з героїнею сьогоднішньої нашої передачі примно-
жував славу рідного мистецтва. Елеонору Миколаївну Томм поважали у 
театральному колективі як прекрасну людину, колегу – завжди привітну, 
доброзичливу, зі смаком одягнену, усміхнену, життєрадісну –і дуже поряд-
ну, далеку від різних чвар і інтриг. А керівники театру, хто б його не очолю-
вав, завжди цінували в ній високий професіоналізм, відповідальність і на-
дійність у роботі. Особливо теплі, дружні, партнерські стосунки у Елеонори 
Томм були з Галиною Шоліною та Вірою Любимовою. Грамзапис зберіг для 
нас ліричну пісню композитора Жербіна на вірш Тихого – «Світанкова» у 
виконанні чудового дуету Томм–Любимова. Цей запис був здійснений у 
1960 році і увішов у платівку, випущену тоді ж Апрелевським заводом. 

Елеонора Миколаївна Томм пішла на заслужений відпочинок у 1970 
році, але сцену зовсім не залишила, ще протягом майже трьох років періо-
дично виступала в спектаклях. І голос звучав ще прекрасно.  

Про останні роки її життя, на жаль, майже нічого не знаємо. Серце не-
втомної трудівниці оперної сцени, талановитої співачки-актриси зупинило-
ся 29 квітня 1988 року, на 74 році життя. Де вона похована, чи є у неї якісь 
родичі, чи шанують вони її пам'ять – нам це також, на жаль, невідомо. 

Завершити розповідь про Елеонору Миколаївну Томм, хотілося б по-
бажанням, щоб київська влада, Міністерство культури, інші компетентні 
органи якимось чином увічнили пам'ять чудової співачки, яка присвятила 
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себе, свій талант, своє життя не Росії, де вона народилася, не Естонії, сво-
їй історичній батьківщині, а саме Україні. 

●●● 
42. Хромченко С.М. 

Радіо «Культура» 21 липня 2014. Ведуча Ганна Боровицька 
 

Є у моєму зібранні грамплатівок один диск,який свого часу дав по-
штовх до пошуку інших дисків з голосом чудового співака – Соломона Ма-
рковича Хромченка. Не пам'ятаю вже, як потрапив до мене той диск, і коли 

точно це було – мабуть десь у кінці 
1960 – на початку 70 років. Але до-
бре пам'ятаю враження, яке спра-
вили на мене записи пісень. Я був 
буквально зачарований не тільки 
красою голосу, а й якоюсь неповто-
рною, самобутньою задушевною 
манерою співу. Це були дві ліричні 
пісні воєнної пори на вірші Михайла 
Ісаковського «В лісі прифронтовім» 
та «Вогник», музику написав Матвій 
Блантер. Завдяки цій платівці від-
булося моє перше знайомство з 
виконавським мистецтвом Соломо-
на Хромченка. 

До речі, блантерівська мелодія 
«Вогника» подобалась мені не 
менше, а може ще й більше, ніж 
мелодія, яка стала популярною в 

роки війни і яку співали інші виконавці – той же Володимир Нечаєв, або 
Іван Семенович Козловський, і яка так подобалася воїнам. Згадана плас-
тинка з голосом Хромченка була випущена в 1944 році, мабуть, невеликим 
тиражем, у подальшому не перевидавалася і тому швидко стала рарите-
том. В усякому разі в офіційному продажу я ніколи не зустрічав цю платів-
ку, починаючи з 1950-х років. Скажу вам, голос Хромченка з першого ж ра-
зу полонив мене так, що я почав розшукувати й інші його платівки.  

З часом придбав майже всі, що виходили ще в 1930-ті і в перші пово-
єнні роки. На жаль, дисків Соломона Марковича випущено не так багато. 
За моїм підрахунком – 11 платівок, тобто 22 пісні та романси, з них 4 дуети 
з Петром Киричком та Костянтином Лаптєвим. На щастя, у музичних фон-
дах Москви є значно більше записів Соломона Марковича і тепер при ба-
жанні їх можна послухати навіть в Інтернеті. 
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Хочу окремо сказати про два українські романси, які є дуже улюбле-
ними і популярними. Це «Де ти бродиш, моя доля» (вірш і музика М. Кро-
пивницького) і «Коли розлучаються двоє» (вірш Славинського – переклад  
з Г. Гейне, музика Лисенка). Ці твори виконували дуетом багато співаків,    
у тому числі Іван Козловський, Михайло Гришко, Олександр Коробейченко, 
Борис Гмиря, Андрій Іванов, Наталія Захарченко, Петро Кармалюк, Мико-
ла Фокін. Важко віддати перевагу якомусь одному дуетові – усі чудові, 
справжні перлини вокальної лірики. Кожний дует (а у моїй колекції вони     
є всі) полонить слухача і красою голосів, і прекрасним, натхненним співом, 
високою виконавською майстерністю. Хай на підтвердження моїх слів про-
звучать ці пісні-шедеври у виконанні незабутніх співаків – Соломона Хром-
ченка та Костянтина Лаптєва.  

 

(Звучить запис 1943 року) 
 

У 1977 році Всесоюзна фірма «Мелодія» випустила альбом Соломона 
Хромченка з двох довгограючих «гігантів», на які переписано твори опер-
ного та камерно-концертного репертуару співака. Це був перший і дуже 
приємний подарунок меломанам за весь післявоєнний період. А в 1987 
році  Хромченко, бувши ще в прекрасній вокальній формі, наспівав ще 
один гігант з 14 єврейськими народними піснями. Слухаєш ці записи і ніко-
ли не скажеш, що співає людина, якій пішов дев'ятий десяток – голос за-
лишився таким же свіжим, як і піввіку тому. Вражають, як і раніше, тонке 
вокальне фразування, природне інтонування, багата палітра вокальних 
барв та напрочуд виразний спів. І навіть не знаючи мови, слухаєш той спів 
з насолодою. Бо то спів великого майстра, видатного співака. 

Соломон Маркович Хромченко  чудово співав романси вітчизняних та 
зарубіжних композиторів-класиків – Чайковського, Аренського, Танєєва, 
Гречанінова, Булахова, Тітова, Балакірєва, Даргомижського, Глінки, на-
родні пісні, (як українські так і російські), неаполітанські пісні, старовинні 
романси,ліричні пісні Дунаєвського, Блантера, Соловйова-Сєдого та інших 
радянських композиторів. Часто співав у концертах дуетом з Віктором Се-
лівановим, Петром Киричком та Костянтином Лаптєвим. І завжди його ви-
ступи супроводжувалися успіхом у публіки. Його голос – соковитий, дзвін-
кий, рідкісної краси ліричний тенор з характерним м'яким тембром, упізна-
ваним з перших же звуків – був здатний передавати найпотаємніші, найсо-
кровенніші порухи людської душі. 

Соломон Маркович Хромченко народився 4 грудня 1904 року в місті 
Златополі Новомиргородського повіту Єлисаветградської губернії у мало-
забезпеченій  родині. І хто знає, як склалася б доля простого скромного 
хлопчика з провінції, якби його природа не нагородила талантом – голосом 
дивної краси і якби доля не судила йому зустріти на ранньому  життєвому 
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шляху такого чудового вокального педагога, як Михайло Михайлович Ен-
гель-Крон. Тож у 1927 році молодий Хромченко стає студентом Київського 
музично-драматичного інституту імені Лисенка, учнем Енгель-Крона, який 
дав своєму вихованцю основи вокальної та сценічної майстерності. А май-
стерність була така, що майже одразу ж після закінчення музично-
драматичного інституту Соломона Хромченка запросили солістом найго-
ловнішого  оперного театру Радянського Союзу – Великого театру. На цій 
уславленій сцені Соломон Маркович виступав  майже чверть століття, 
створивши цілу галерею чудесних образів. 

Глядачі кількох поколінь захоплено аплодували  провідному тенору 
Великого театру в таких партіях-ролях, як Ленський у «Євгенії Онєгіні» 
Чайковського, Баян у «Руслані і Людмилі» Глінки, Берендей у «Снігуронь-
ці» Римського-Корсакова, Юродивий у «Борисі Годунові» Мусоргського, 
граф Альмавіва у «Севільському цирульнику» Россіні, Альфред у «Травіа-
ті» Верді, Фауст у однойменній опері Гуно, Джеральд у «Лакме» Деліба, 
Індійський гість у «Садко» Римського-Корсакова, Володимир Ігоревич у 
«Князі Ігорі» Бородіна, Синодал у «Демоні» Рубінштейна та ін., тобто про-
відні оперні партії ліричного репертуару, всього понад 20 партій.  

Свою вокальну і сценічну майстерність співак удосконалював в аспі-
рантурі при Московській консерваторії під керівництвом видатного педаго-
га Ксенії Миколаївни Дорліак. 

В роки Великої Вітчизняної війни співак багато разів виїздив на фронт, 
давав концерти для бійців Західного і Четвертого Українського фронтів, за 
що мав численні подяки, грамоти і бойові нагороди. Бійці приймали висту-
пи артиста з незмінним захватом, як кажуть, на «ура». Залишивши оперну 
сцену за віком, Соломон Хромченко успішно продовжував свою трудову 
діяльність на педагогічній ниві: з 1961 році він викладав вокал на кафедрі 
сольного співу Музично-педагогічного інституту імені Гнесіних, мав звання 
доцента. Я ще не сказав про почесне звання Соломона Марковича. Хром-
ченко мав звання лише заслуженого артиста  РРФСР, та ще звання заслу-
женого діяча мистецтв РРФСР, хоч, як на мене, співак такого рівня, як 
Хромченко, заслуговував і на більше. У пам'яті ж численних шанувальників 
вокального мистецтва Соломон Хромченко лишився як видатний співак, 
педагог і прекрасна людина, яка все своє життя присвятила служінню її 
Величності – Мельпомені. 

В останні роки свого життя Соломон Хромченко тяжко хворів. Йому 
порадили їхати на лікування до Ізраїля, начебто там могли поліпшити стан 
хворого. І справді, кілька років було відвойовано у смерті. Помер Соломон 
Хромченко 20 січня 2002 року. І похований далеко від батьківщини. Пере-
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казували, що Соломон Хромченко заповідав поховати його на батьківщині. 
Не знаю, чому не виконали той останній його заповіт. 

●●● 
43. Церетелі Т.С. 

Радіостанція «Промінь», 17.10.1975. Текст В. Донцова 
підготувала до ефіру музичний коментатор Зоя Коробова1 

 

Диктор. В ефірі передача «Під час обідньої перерви». До вашої уваги 
музичний нарис циклу «Зірки радянської естради». Сьогоднішня наша 

розповідь про відому співачку, ви-
конавицю старовинних романсів 
Тамару Церетелі.  

Серед багатьох виконавців 
старовинних романсів нерідко 
зустрічаємо справжніх майстрів, 
завдяки яким продовжує жити і ро-
звиватися цей жанр вокального 
мистецтва, який в усі часи був по-
пулярним. До таких майстрів нале-
жить і радянська естрадна співачка 
Тамара Церетелі. Її чарівне, окса-
митового тембру контральто колись 
викликало захват у численних гля-
дачів і слухачів. Прониклива, бла-
городна манера співу, вміння на 
високому художньому рівні переда-
ти душевний стан людини, її 

радість і біль, тривоги і сподівання – все це знаходило відгук в серцях чис-
ленних прихильників таланту грузинської співачки-красуні. 

Звучить її голос по радіо і тепер, хоч, на жаль, вже не так часто, як 
раніше. Але колекціонери грампластинок мають можливість слухати Та-
мару Церетелі постійно. 

Тамара Семенівна Церетелі народилася в 1900 році в невеликому 
грузинському селиші Свері.    З самої ранньої юності вона любила співати, 
і тому в Кутаїській жіночій гімназії, де навчалася Тамара, найулюбленішим 
її предметом був урок співів. Керівник гімназичного хору одразу помітив 
надзвичайну музикальність вихованки і вже тоді пророкував їй кар’єру 
співачки. Але сама Тамара мріяла стати лікарем і тому після закінчення 
гімназії в 1917 році поступила на медичний факультет Тбіліського універ-

                                                 
1 Здесь дан первоначальный авторский текст без редакторской правки (А.Ж.) 
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ситету. Там історія повторилася: керівництво Тбіліської консерваторії вже 
знало про вокальне обдаровання студентки університету і переконало її 
перейти на навчання до консерваторії. 

В консерваторії Тамара Церетелі навчалася спочатку у професорів 
Зеленої та Черепніна, потім у Анни Джакелі, яка зуміла добре поставити 
досить рідкісний за тембром голос молодої співачки. 

Свій перший публічний концерт Церетелі дала в 1920 році в Тбілісі. 
Успіх визначив її подальший творчий шлях, і вона їде до Москви. Тут у 
столиці потрапляє в коло таких музичних естрадних авторитетів, як По-
красс, Стучевський, Макаров, Китаєв. Вирішальний вплив на формування 
творчого обліку співачки та її репертуару зробив композитор Борис Прозо-
ровський, автор багатьох популярних у 20–30-ті роки пісень та романсів. 

В кінці 1923 року концертні афіші Москви повідомили про дебют мо-
лодої, нікому ще не відомої співачки Тамари Церетелі. Ті, хто прийшов 
того вечора у Малий зал Московської консерваторії, були винагороджені 
сповна. На сцену вийшла струнка брюнетка в довгій концертній сукні, при-
вітно і з гідністю вклонилася залу. «Яка гарна!» – подумав у цю мить 
Леонід Віталійович Собінов, який сидів у перших рядах партеру. «Але як 
буде співати? Чи гарно співатиме?» 

Піаніст взяв перші акорди і в зал полилися прекрасні звуки: 
 

Взгляд твоих чёрных очей 
В сердце моём пробудил… 

 

І голос, і манера співу, стримана і дуже своєрідна, заворожлива і яс-
крава зовнішність артистки – все було привабливим і прекрасним. Співала 
вона щиро і мимоволі здавалося, що зізнання героїні романсу співачка 
видобуває із самих глибин свого серця і в кожне слово вкладає частку 
душі. Успіх був надзвичайний! Глядачі знов і знов викликали артистку на 
сцену і довго не відпускали, нагороджуючи аплодисментами. Концерт 
засідчив: спів Тамари Церетелі знайшов шлях до сердець москвичів. 
Незабаром про співачку заговорили не тільки в столиці, а й у Ленінграді та 
інших великих містах. З’явилися схвальні рецензії в пресі. Церетелі стала 
бажаною гостею скрізь, де б не виступала, і усюди зустрічала гостинний 
прийом і доброзичливих глядачів, які гаряче дякували співачці за майстер-
ний спів. 

Серед прихильників Тамари Церетелі були такі видатні митці, як 
Станіславський, Немирович-Данченко, Нежданова, Барсова, Обухова, 
Собінов. Її співом захоплювалися Дем’ян Бєдний, Маяковський, Фадєєв. 
Концертні виступи співачки нерідко відбувалися в Колонному залі Будинку 
спілок. Його сцена була доступна не всім співакам, що виступали в жанрі 
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російського і циганського романсу. Виняток робили тільки для Церетелі – її 
концерти у Колонному залі проходили безперешкодно. 

Чим же Тамара Церетелі так полонила слухацьку аудиторію? Сучас-
ники артистки свідчать: високою майстерністю і щирістю виконання, кра-
сою голосу, умінням одразу заволодіти увагою слухачів. У пісні, старовин-
ному романсі вона була вся: палка, вольова. Її уміння злитися з образом 
героїні виконуваного твору вражало. Надія Андріївна Обухова одного разу 
сказала: «Якщо хочете знати, як по-справжньому треба виконувати старо-
винний романс, слухайте Тамару Церетелі». 

В роки Великої Вітчизняної війни співачка виїжджала на фронт, співа-
ла бійцям їхні улюблені пісні і романси з свого довоєнного репертуару. Її 
пісні зігрівали воїна в окопах, нагадували йому про мирне і щасливе життя 
передвоєнних років. 

У 1944 році композитор Борис Фомін, автор багатьох чудових ро-
мансів, написав пісню на вірш Павла Германа «Минуты жизни» («Хвилини 
життя»). Виступи перед бійцями Церетелі зазвичай закінчувала цією 
піснею – успіх був колосальний! Дуже подобалася солдатам і пісня 
Сігізмунда Каца «Під кленами» (на вірш А. Софронова), написана у тому ж 
році. 

Перше повоєнне десятиріччя позначене активною концертною діяль-
ністю співачки. У 1958 році їй було присвоєно звання заслуженої артистки 
Грузинської РСР. На початку 1960-х років Церетелі вже не так часто вихо-
дила на естраду і невдовзі припинила концертні виступи через тяжку хво-
робу серця. 1968 році видатна співачка пішла з життя. 

…У величезному потоці романсної лірики вирізняється своєрідний 
жанр вокального мистецтва, який, незважаючи на примхи мінливої моди, 
незважаючи на свій давній вік, не відходить у минуле і в усі часи знаходить 
своїх прихильників – це старовинний російський романс, якого іноді не 
зовсім правильно наділяють епітетом «циганський».  

Одним із видатних представників цього вічно молодого жанру на кон-
цертній естраді понад чотири десятиліття була незрівнянна Тамара Цере-
телі. Усе краще з її репертуару, записане на грампластинки, завжди буде 
взірцем високого виконавства для співачок, які присвятили себе пісенній 
естраді. 

В передачі прозвучали такі перезаписи з грампластинок Віталія Дон-
цова: старовинний романс «Взгляд твоих чёрных очей», вальс «Что это 
сердце»;  «Под клёнами», муз. С. Каца, сл.А. Софронова; «Полно, сокол, 
не грусти», муз. Б. Фомина, сл. И. Финка; «Минуты жизни», муз. Б.Фомина, 
сл. П. Германа. 
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●●● 
44. Чавдар Є.І. 

Українське радіо. Канал «Культура», 20.02.2017.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Прізвище Чавдар я вперше почув від свого вчителя Панаса Степано-
вича Сліпченка, який викладав історію у невеличкій сільській школі на Пол-
тавщині (я був тоді у шостому чи, може, у сьомому класі). Панас Степано-
вич – прекрасний педагог, високоо-
свічена, ерудована людина, був ще 
й хорошим фотографом. Усе село 
користувалося його послугами, бо 
він був єдиним фотографом і знімки 
були високої якості, а плата за них 
була невелика, доступна селянам. 
Якось я з однокласником сфотог-
рафувалися, і десь за тиждень зні-
мки були готові. Панас Степанович 
сказав, щоб прийшли за ними до 
нього додому.  

І ось я в затишній оселі вчите-
ля. Фотографії сохли ще на фото-
глянцівнику, і довелося трохи заче-
кати. У кімнату увійшла дружина 
вчителя, зав'язалася розмова. Па-
нас Степанович, знаючи про моє 
захоплення піснями, грамплатівка-
ми, співаками, запитав, між іншим, які співаки мені подобаються найбіль-
ше. Я назвав Лемешева, Шульженко, Утьосова, Русланову, Бунчикова, Не-
чаєва, Виноградова, Сметанкіну, Бернеса – їхніх платівок у нас було чима-
ло. Програвали ми їх на патефоні ледь не щодня. 

– А з українських співаків хто подобається? – запитав учитель. 
– Гайдай, Литвиненко-Вольгемут, Паторжинський, Андрій Іванов, – ві-

дповів я. а потів додав: – Але найбільше люблю Оксану Петрусенко. Який 
голос – як у соловейка! Кращої за неї співачки, мабуть, немає! 

На цій пафосній ноті замовк. Чекав, що скаже Панас Степанович. 
Сподівався, що він буде хвалити її голос. Але він питає: 

– А ти таку співачку – Чавдар – чув? 
– Ні, навіть прізвища цього не знаю,– зізнався я. 
– От бачиш, – усміхнувся вчитель, – тепер будеш знати. А як почуєш, 

переконаєшся, що солов'ї в Україні не перевелися. 
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Минув якийсь час, і в одній з музичних радіопередач я почув голос 
Чавдар – передавали пісню Кропивницького «Соловейко». Голос – дзвін-
кий, кришталево-чистий, сріблястого тембру – сподобався мені одразу. Він 
нагадував солов'їні трелі, і мимоволі подумалося: «Та це ж соловейко спі-
ває про соловейка!» Той дивоспів надовго запав у душу, і пізніше, слухаю-
чи Єлизавету Чавдар по радіо чи в грамзапису, я завжди згадував свого 
учителя Панаса Степановича, який фактично відкрив мені цю чудову спі-
вачку.  

На жаль, записів Єлизавети Іванівни Чавдар на звичайних грамплатів-
ках вийшло небагато. У каталозі фірми «Мелодія» за 1962 рік я нарахував 
їх всього дев'ять. Було ще кілька записів (здається, 4 чи 5) на довгограю-
чих дисках «гранд» серії «Українська музика». Оце і все з величезного 
оперно-камерного репертуару співачки – без перебільшення світового рів-
ня.  

Чому ж так бідно представлено її мистецтво у грамзапису? Адже па-
тефонні пластинки у 50-60 роках минулого століття були чи не найдоступ-
нішим засобом, який давав можливість масовому слухачеві у будь-який 
час слухати вдома улюблених співаків, музикантів, драматичних артистів. 
Значення платівок у цьому плані важко переоцінити. Саме вони зберегли 
для нащадків голоси наших видатних митців у домагнітофонну еру. 

До цього часу не можу збагнути, чому у такої великої співачки, як Ча-
вдар, так мало патефонних дисків. І жодного довгограючого! За 20 років 
існування у Києві філіалу фірми «Мелодія» не підготовлено жодної довго-
граючої персональної платівки не тільки Чавдар, а й інших видатних майс-
трів вокалу, – Миколи Частія, Лариси Руденко, Михайла Роменського, Пет-
ра Білинника, Юрія Кипоренка-Доманського, Василя Козерацького, Елео-
нори Томм, – список можна продовжувати. Додам: якби не добра воля ке-
рівництва Всесоюзної студії грамзапису, і особливо її головного редактора 
Клавдія Тихонравова, не було б персональних дисків ні Петрусенко, ні До-
нця, ні Ропської, ні Гайдай, Литвиненко-Вольгемут, Паторжинського, Гриш-
ка, Гмирі та інших наших вокальних зірок. Як добре, що голоси видатних 
українських співаків закарбував для нащадків магнітофон. Численні записи 
зберігаються у музфондах Національного радіо, і ми маємо змогу слухати 
улюблених виконавців, у тому числі і спів Єлизавети Чавдар, і солов'їні 
голоси її сучасників, таких як Олександра Жила, Євгенія Мірошниченко, 
Бела Руденко, Анатолій Солов'яненко. 

Єлизавету Іванівну Чавдар у житті я бачив лише двічі. На сцені – в 
опері Верді «Бал-маскарад», у якій вона виконувала партію Пажа. Це було 
вже у завершальний період її сценічної діяльності, наприкінці 1960-х років. 
Голос звучав ще прекрасно, адже співачці було тоді лише трохи більше 
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сорока. Виглядала вона досить молодо і грала бездоганно. Щоправда, ма-
ленький зріст, повнувата комплекція дещо знижували враження, але чудо-
вий голос компенсував цей, так би мовити, недолік. Коли Чавдар співала, 
то ні на що вже не звертав уваги – ні на зріст, ні на повноту, ні на вік, ціл-
ком перебуваючи у полоні її божественного співу. 

Вдруге пощастило мені бачити її в консерваторії. Це було в 1986 році, 
коли я зустрічався з Етері Соломонівною Шпилюк, яка працювала у класі 
Чавдар концертмейстером. Етері Соломонівна тоді писала статтю про О.Д. 
Ропську для моєї майбутньої книжки. Я побував на академконцерті учнів 
Чавдар.  

Бачив Єлизавету Іванівну зблизька. Це була, звичайно, далеко вже не 
та Чавдар, яку я бачив у спектаклі «Бал-маскарад», адже минуло майже 20 
років. Єлизавета Іванівна помітно постаріла, але була ще досить жвава. Я 
чекав моменту, щоб підійти до неї і попросити написати спогад про Ропсь-
ку. Коли закінчився концерт, Чавдар одразу ж опинилася в оточенні натов-
пу, тож у такій ситуації якось незручно було турбувати її. 

А натовп і не думав розходитися і не відступав від Чавдар ні на крок. З 
ним вона вийшла у коридор і неочікувано зникла з мого поля зору. Це ме-
не, звичайно, засмутило. Але я сподівався, що нагода побачитися з нею 
ще буде. Етері Шпилюк сказала мені,що у Єлизавети Іванівни не все га-
разд із здоров'ям і, мабуть, вона не зможе написати спогади. Оскільки  ру-
копис був уже готовий і треба було його здавати у видавництво, то так і не 
здійснилося моє бажання, щоб у збірку спогадів про Олександру Ропську 
увійшов спогад  Єлизавети Іванівни Чавдар. Шкодую про це до цих пір. 

Життя і творчість Єлизавети Іванівни Чавдар ще за її життя стали ле-
гендою. Наш народ береже пам'ять про велику співачку. Її ім'ям у Києві 
названо одну з вулиць на Осокорках. Час від часу  радіо «Культура» пере-
дає записи творів у виконанні Чавдар. У консерваторії, де вона довгий час 
працювала, встановили меморіальну дошку.  

У 2015 році видано книжку, присвячену життю і творчості видатної ар-
тистки, у якій  вміщено спогади про неї більш як 20 митців. Подано оперний 
та камерний перелік фондових записів. Видання багато ілюстроване,         
у ньому вміщено рідкісні знімки Чавдар у житті та в ролях. Безперечно, це 
чудовий подарунок численним шанувальникам вокального мистецтва та 
прихильникам таланту Єлизавети Чавдар. Ми маємо бути вдячними Лідії 
Павлюк за добру справу, за ініціативу, докладені зусилля, щоб це видання 
побачило світ. 

Кілька слів про вшанування пам'яті співачки. Знаю, що Єлизавета Іва-
нівна Чавдар мешкала на Хрещатику. Чи є на будинку меморіальна дошка, 
не знаю. Якщо ще немає, гадаю, слід було б неодмінно встановити. І в 
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Одесі, якщо зберігся будинок, у якому минули юні роки Чавдар, таку дошку 
треба було б встановити. Не думаю, що витрати на це для держави непо-
сильні. А в столиці на вулиці, що носить ім'я Чавдар, в одному з парків чи 
скверів, добре було б поставити хоч невеличкий пам'ятник або хоча б бюст 
співачки.  

І ще. Ми не знаємо, у якому стані її могила на Байковому цвинтарі. Чи 
доглядає хтось за нею? На мою думку, слід було б взяти її під охорону 
держави. І останнє. Єлизавета Чавдар, працюючи в консерваторії в 1970-
80 роках, була членом журі різних конкурсів вокалістів. Тепер, гадаю, було 
б логічно, якби були започатковані конкурси молодих співаків імені Єлиза-
вети Чавдар.  
В історії вітчизняного вокального мистецтва співаків з феноменальними 
голосами, таких, як Петрусенко, Бишевська, Чавдар, Мірошниченко, Жила, 
Солов'яненко було не так вже й багато. Тож, скільки б ще років не минуло, 
святий обов'язок усіх, хто любить Україну, шанує її культуру, її мистецтво, 
пам'ятати цих митців і пишатися тим, що вони були нашими співвітчизни-
ками. 

●●● 
45. Частій М.А. (1) 

Програма Українського радіо від 6.04.1995.  
Ведуча Алла Вишнева . 

 

(Звучить укр. нар. пісня «Ой, у степу, степу») 
 

Вишнева: Звучить голос народного артиста України Миколи Частія, 
полонить красивим соковитим тембром, таким природним у народній пісні, 
дивує силою звуку. Цей голос в ті роки, коли на київській оперній сцені ся-

яло ціле сузіря великих співаків, був яскравим і неповторним. Мені хо-
четься надати слово корифею нашого оперного мистецтва, корифею 
оперного театру, народному артисту України Віктору Петровичу Борищен-
ку. 

Борищенко: Частія Миколу Андрійовича я почув уперше наприкінці 
1933 року, це було в Харкові. Я був зачарований його прекрасним голо-
сом, чудовим тембром, силою звуку. У нього був центральний бас. У 1934 
році столиця України перейшла з Харкова до Києва і, звичайно, Миколу 
Андрійовича одразу ж запросили у Київський театр. Ціла група артистів 
приїхала до Києва. Я приїхав з Паторжинським на пробу і був зарахований 
у Київську оперу як тенор. І ось тут я зустрівся з Миколою Андрійовичем 
знову. 

Вишнева: Ви з ним зустрічалися в одних і тих самих спектаклях? 
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Борищенко: Так. Була тоді надзвичайна подія – поставили оперу 
«Продана наречена». Частій був Кецал неповторний – це можна було по-
казувати по всьому світу... 

Вишнева: Тобто йому вдава-
лися характерні партії? 

Борищенко: Так. І у мене навіть 
фотографія є. Це «Русалка» (пока-
зує знімок). 

Вишнева: У «Русалці» він – 
Мельник... 

Борищенко: Мельник, а я –
Князь. 

Вишнева: Є у нас запис з цієї 
опери. 

 

(Звучить арія Мельника) 
 

Борищенко: Була у нього ще 
чудова партія – Рамфіса з опери 
«Аїда». Як згадаю, то і тепер в уяві 
оживає велична постать єгипетсь-
кого жерця, майстерна гра Миколи 

Андрійовича, звучить натхненний спів. 
Вишнева: А зараз хочу звернутися до нашого гостя і дуже цікавої лю-

дини. Це – Віталій Петрович Донцов. Його імя наші радіослухачі знають, 
тому що багато пластинок з колекції Віталія Петровича звучить у наших 
радіопередачах. Сподіваюсь, що ви, Віталію Петровичу, цікавились, зви-
чайно, цим співаком – Миколою Андрійовичем Частієм... 

Донцов: Частій Микола Андрійович був і лишається моїм одним з 
найулюбленіших співаків, поряд з такими чудовими нашими майстрами 
оперного мистецтва, як Оксана Петрусенко, Михайло Донець, Іван Патор-
жинський, Зоя Гайдай, Марія Литвиненко-Вольгемут, Олександра Ропська, 

Борис Гмиря, Михайло Гришко. А імя це я вперше прочитав на етикетці 
пластинки – була у нас одна чудова грамплатівка, до речі улюблена 
платівка моєї родини з записом української народної пісні, яку дуетом ви-
конували Оксана Петрусенко та Микола Частій, – «Ой, у полі вітер віє». 

Вишнева: Зараз ми послухаємо цю платівку, а потім продовжимо 
нашу розмову. 

(Звучить укр. нар. пісня «Ой, у полі вітер віє») 
 

Вишнева: Віталію Петровичу, я бачу, ви тримаєте в руках книгу, і во-
на досить давня, що це за книга? 
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Донцов: Це каталог грампластинок, які виходили у повоєнні роки. Ба-
чите, ось зазначена швидкість – 78 обертів, так звані «звичайні» пластин-
ки. І ось на одній з сторінок, а саме 96, у розділі «Україна» є ряд записів і 
Миколи Частія. 

Вишнева: Крім прослуханої щойно пісні «Ой, у полі вітер віє», що ще 
записав Микола Частій на платівки? 

Донцов: З ансамблем бандуристів Українського радіо він записав такі 
народні пісні, як «Ой, важу я, важу», «То в колисці, то в коробці», «Та вже 
чумак дочумакувався», «Ой, чий же то двір», «Чорнявая молодиця», «Ти 
сказала прийди», «Ой, із-за гір», «Про козака Ревуху»... У цьому каталозі, 
на жаль, уже немає деяких записів, які є у моєму зібранні. Це українська 
народна пісня «Ой, не пугай, пугаченьку». Ряд пластинок Частія – і не 
тільки його – з плином часу були зняті з виробництва. І такого, наприклад, 
прекрасного романсу Даргомижського – «Мне грустно» – теж, на жаль, 
немає. Я не знаю, чи є цей романс на радіо, але я особисто дуже люблю 
цей романс саме у виконанні Частія. 

Вишнева: Ви назвали українські пісні, вони майже всі є, і навіть біль-
ше... А от романсу «Мне грустно», на жаль, немає... 

Донцов: Микола Андрійович співає цей романс надзвичайно проник-
ливо. Я ось приніс цю пластинку. Може, ми її послухаємо? 

 

(Звучить романс Даргомижського «Мне грустно») 
 

Донцов: Я, на жаль, не був на концертах Миколи Андрійовича, не був 
на оперних спектаклях з його участю, тому що коли навчався в Києві – це 
був кінець 50-х років, – він уже не виступав на сцені. 

Вишнева: Певно, вже за віком... 
Донцов: Мабуть, так. Але ось у 1960 році я потрапив на вечір, при-

свячений  памяті Оксани Петрусенко. Вечір вела Римма Разумова. Висту-
пали на вечорі Катерина Лучицька – корифей драматичної сцени, і після 
неї на сцену вийшов Частій. Ось тоді я й побачив його зблизька. Це був 
високий, худорлявий, вже немолодий чоловік з блідим обличчям. Він про-
читав свої спогади про нашу славетну співачку. Це єдиний раз, коли я ба-
чив Частія. А невдовзі він помер, здається, у 1962 році. А потім, десь уже в 
70-х роках, коли я постійно жив у Києві, я відвідував його дочку.  

Переглянув багато матеріалів, дочка показала мені старі газети, ре-

цензії і що мені  запамяталося, – це рецензії на його концерти у Тбілісі під 
час Вітчизняної війни (там перебувала частина артистів оперного театру). 
У Тбілісі Частій давав багато концертів, у яких співав народні пісні, роман-
си. Рецензенти відзначали його велику вокальну майстерність, дуже хва-
лили його за те, що він популяризував мистецтво свого народу на землі 
братньої Грузії. 



~ 201 ~ 
 

Вишнева: Можливо, ми послухаємо зараз одну з пісень у виконанні 
Миколи Андрійовича Частія. Ви називали деякі пластинки з українськими 
народними піснями, серед яких є і Ваші улюблені. Цікаво, яку саме пісню 
ви зараз запропонували б увазі радіослухачів? 

Донцов: Думаю, що і ми, і радіослухачі з задоволенням послухають 
пісню «Ой чого ти, дубе, на яр похилився». Микола Андрійович дуже гарно 
її співає. 

(Звучить українська народна пісня «Ой, чого ти, дубе») 
 

Вишнева: Щойно прозвучала пісня у виконанні Миколи Частія. Вико-
нання справді вражає. Я знаю, Віталію Петровичу, що ви, слухаючи пла-

стинки, обовязково цікавитесь співаком як людиною; його біографією         
і усім тим, чим було сповнене життя митця. Мабуть, ви можете розповісти  
і про Миколу Андрійовича Частія? 

Донцов: Я віднайшов цілу низку рецензій на його концерти. І якщо хо-
чете, я вам зачитаю деякі. 

Вишнева: Будь ласка! 
Донцов: 15 березня 1940 року «Пролетарська правда» писала:  
 

«У Частія голос великого діапазону, приємного, яскравого тембру, соковитого за-
барвлення. Його виконання свідчить про наполегливу роботу артиста над розкриттям 
вокальних образів. Майстерно передавав співак почуття гумору в російських і українських 
народних піснях. Дуже майстерно були виконані уривки з опер Верді, Бойто, Мусоргсько-

го, зокрема з його «Бориса Годунова»... 
 

Борищенко: Стосовно гумору. Мені Микола Андрійович дуже за-

памятався в партії Фарлафа в опері «Руслан і Людмила», у якій співак 
уповні проявив свої здібності комічно-жартівливого розкриття вокальних 
образів. 

Вишнева: Вікторе Петровичу, у нас не багато у фондах арій у ви-
конанні Миколи Андрійовича Частія, але дещо є: монолог Пимена з опери 
«Борис Годунов», арія Кончака. От що ви можете сказати про ці партії? 
Хоч кілька слів... 

Борищенко: Виконавець партії Кончака повинен мати голос широкого 
діапазону: міцну середину, нижні ноти – нижнє фа має бути... 

Вишнева: Це важка для баса партія? 
Борищенко: Безумовно, для баса ця партія важка. Більш того, вона 

потребує великої сили звуку. Кончака не кожний бас може співати. Були    
у нас хороші баси, а от Кончака не всі могли співати. А Частій співав.          
І співав чудово. 

Донцов: Я хотів би ще сказати, що до 1990 року фірма «Мелодія», 
яка працювала в Москві (тепер уже і фірми «Мелодія» немає) випустила 
ряд пластинок українських співаків, у тому числі і з моєю участю. Це і Пет-
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русенко, і Донець, і Гайдай, і Гмиря, і Паторжинський, і Ропська, а от, на 

жаль, довгограюча пластинка Частія так і не зявилася. Просто я не встиг. 
Не знаю, чи будуть тепер взагалі пластинки не тільки Частія, а й інших 
наших видатних вокалістів – ні заводу грампластинок у нас немає, ні студії 
грамзапису... 

Вишнева: Ми з вами завершимо цю передачу з надією, що і у нашої 
держави ще буде можливість робити високоякісні, високотехнічні записи, 
на яких би зазвучав і голос народного артиста України Миколи Частія. 

  (Звучить арія Кончака з опери «Князь Ігор»). 

●●● 
46. Частій М.А. (2) 

Українське радіо. Канал «Культура». 14.10., 21.10. 2013. 
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Боровицька. Готуючи передачі циклу «Голос із грамплатівки» про 
старих співаків, ми з її автором нерідко бідкаємося, що записів того чи ін-
шого виконавця залишилося надто мало. На жаль, це стосується і співаків 
пізніших часів, практично наших сучасників, приміром Анатолія Солов'яне-
нка чи Євгенії Мірошниченко, чиїх записів хотілось би мати набагато біль-
ше, ніж їх є. Та про героя сьогоднішньої передачі, на щастя, цього аж ніяк 
не скажеш. Народний артист України, чудовий співак-бас, соліст Київсько-
го та Харківського оперних театрів 1930–40-х років Микола Андрійович 
Частій. Саме його голос звучатиме і сьогодні, і в наступному випуску пере-
дачі. І знову в нашій студії відомий київський колекціонер старих записів 
Віталій Петрович Донцов. Сьогодні він нам розповість про видатного укра-
їнського співака-баса Миколу Андрійовича Частія. 

Донцов. Микола Андрійович Частій народився 25 березня (7 квітня за 
н. ст.) у місті Валках Харківської губернії у сім'ї фельдшера. Батько його 
Андрій Карпович працював у повітовій лікарні і мав добру репутацію як 
спеціаліст. Люди його поважали і шанували. Мати майбутнього співака 
походила з бідної селянської родини. Вийшовши заміж, була домашньою 
господаркою, виховувала трьох синів. Крім Миколи, були ще Петро і Воло-
димир, які, як і Микола, одержали добру освіту, закінчили реальне учили-
ще. Брати мали нахил до співу, тому усі троє відвідували хоровий гурток 
при Народному домі у Валках. До речі, Володимир, як і Микола, став про-
фесійним співаком, але ми не знаємо, як склалася його доля. 

Сім'я була загалом добре забезпечена, бо батько непогано заробляв. 
Крім роботи в лікарні, він займався ще й приватною практикою. Батько по-
будував добротний будинок, придбав кілька десятин лісу, який і досі нази-
вають у Валках «Частіївським». На жаль, Андрій Карпович помер передча-
сно, бувши ще не такою старою людиною. І його дружина, щоб прожити з 
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своїми синами, після смерті чоловіка змушена була здавати будинок в 
оренду. А коли хлопці пішли вже на свій хліб, то допомагали матері, тур-
бувались про неї до кінця її життя. 

У 1924 році Микола Андрійович Частій закінчив Валківське реальне 
училище. До 1927 року працював слюсарем, помічником машиніста на Но-
воіванівському цукровому заводі. 
Брав участь у художній самодіяль-
ності, організував на заводі хор та 
музичний і драматичний гуртки. А у 
1927 році за наполяганням завод-
ського комітету і рекомендацією 
парторганізації вступив до музично-
го технікуму при Харківському му-
зично-драматичному інституті по 
класу співу професора Чемезова.  

Він був ще студентом третього 
курсу, як його вже запросили до 
оперного театру в місті Харкові. Тут 
він працював до 1935 року. З 1935 
до 1941 року, до початку війни, був 
солістом Київського оперного теат-
ру. Під час війни частина артистів 
Київського оперного театру була евакуйована до Грузії. Серед них був і 
Микола Андрійович Частій. Він жив і працював у Грузії – був солістом Тбі-
ліського оперного театру до 1944 року. А з 1944 і до 1958 року був соліс-
том Київського оперного театру. 

У 1935 році Микола Андрійович Частій став лауреатом Всесоюзного 
конкурсу музик-виконавців у Москві, одержав третю премію. У 1941 році 
йому було присвоєно звання народного артиста України. У 1948 році Час-
тій знімався у кінофільмі «Щит Джургая», за що у 1950 році одержав Ста-
лінську премію. 

Артист займався великою шефсько-громадською діяльністю. Органі-
зував у Києві на заводі «Ленінська кузня» студію, де робітники під його ке-
рівництвом вивчали основи вокального виконавства. Брав участь у бага-
тьох шефських концертах, їздив з концертами у Сквирський район Київсь-
кої області, виступав у день відкриття Запорізького алюмінієвого заводу, 
співав у військових частинах… І скрізь його зустрічали вдячно, з захоплен-
ням. Микола Андрійович Частій гастролював і далеко за межами України – 
у Сибіру, Кузбасі, на Далекому Сході. 
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Згадаємо найкращі партії, у яких уславився Микола Частій – Тарас в 
опері «Тарас Бульба», Виборний у «Наталці Полтавці» Лисенка, Кривонос 
у «Богдані Хмельницькому» Данькевича, Сусанін в «Івані Сусаніні» (або 
«Життя за царя») Глінки, Мельник у «Русалці» Даргомижського, Кецал у 
«Проданій нареченій» Сметани, Мефістофель у опері «Фауст» Гуно, Кочу-
бей в опері «Мазепа» та Гремін в опері «Євгеній Онєгін» Чайковського, 
Рамфіс в «Аїді» Верді, Фарлаф у «Руслані і Людмилі» Глінки… Всього в 
його репертуарі було понад сорок оперних партій. 

Як згадувала  Ніна Іванівна Скоробагатько (відомий концертмейстер, 
постійна акомпаніаторка Оксани Петрусенко) – цитую за опублікованими 
спогадами: 

 

«Майстерність Частія була багатогранною. Він на сцені створював прекрасні різно-
манітні, іноді зовсім протилежні характери. У цьому впевнювали дуже виразні нюанси 
його співу, вміння переконливо змальовувати життя людини з притаманними їй змінами 
душевного стану. Співаючи ту чи іншу партію, Частій демонстрував увесь діапазон свого 
прекрасного голосу і віртуозну техніку. Вражало завжди віртуозне володіння вокалістом 
розмаїттям тембрових барв і його бездоганно чітка дикція» 

 

Ніна Іванівна стверджує, що кращої дикції, як у Частія, у Київському 
оперному театрі не було ні у кого з співаків. Які б образи не малював актор 
на сцені, він робив це надзвичайно правдиво і переконливо. 

Микола Андрійович охоче виступав також на концертній естраді як ка-
мерний виконавець і завжди мав успіх у публіки. З сольними концертами 
він неодноразово побував у Москві, Ленінграді та багатьох інших містах і 
здобув широку популярність. 

Боровицька. Дуже стисло нагадаю віхи життя Миколи Частія, яке 
охоплює роки від 1905 до 1962-го. Уродженець Харківщини, він здобув 
освіту в музичному технікумі та музично-драматичному інституті. Упро-
довж трьох десятиліть був провідним солістом Харківського, Тбіліського та 
Київського оперних театрів, де створив близько сорока яскравих образів в 
українських, російських та західноєвропейських операх. І знову надаю 
слово гостеві студії Віталію Донцову. 

Донцов. Я вперше почув голос Миколи Частія з грампластинки і одра-
зу ж був зачарований його силою і особливо тембром. Це була пластинка 
з піснею «Ой, у полі вітер віє», яку Микола Андрійович виконував у дуеті з 
Оксаною Петрусенко. З того часу я й почав збирати пластинки Частія. Їх у 
моїй фонотеці не так вже багато, а тому кожна з них для мене дорога. Усі 
мої платівки з голосом співака переписали років двадцять тому на Україн-
ському радіо. Деяких записів, наприклад, романсу Даргомижського «Мне 
грустно», на радіо не було. Тепер цей романс є і в фондах Національного 
радіо. 
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Я надзичайно радий, що канал «Культура» запланував передачу, при-
свячену Миколі Частію. Якась іронія долі: такий великий співак, а про ньо-
го майже забули. Ще за життя Миколи Андрійовича не вийшла жодна його 
персональна довгограюча платівка. Щоправда, її планували видати у 1990 
році, але вона так і не вийшла. Пояснювати чому зайве, тоді було вже не 
до платівок. 

Записи Миколи Частія майже не звучать по радіо. Його творчості не 
присвячений жодний телефільм. І досі немає компакт-диску з творами у 
виконанні Частія. Імені його не зустрінете ні в газетах, ні в журнальних пу-
блікаціях. Єдиний виняток – це нарис Галана «Жита половіють» у журналі 
«Віче» за 1996 рік. Хочеться принагідно висловити автору щиру подяку за 
прекрасну публікацію, яку я прочитав з великим задоволенням, на одному 
диханні. Та я все ж сподіваюся, що рано чи пізно ситуація зміниться, і на-
стане час, коли будуть регулярно звучати записи Частія по радіо, і будуть 
писати про нього статті, а може навіть і захищати дисертації, вийде його 
компакт-диск, відзначатимемо його ювілейні дати, бо у 2005 році було 100-
річчя Частія, а ніде не було ні слова про нього. І вулицю назвуть іменем 
співака – і в Харкові, і в Києві. Дуже сподіваюся на це.  

Ось тоді буде це називатися гідним пошануванням пам'яті великого 
митця. Та співака такого рівня, як Частій, у іншій країні – не маю ніякого 
сумніву – хіба так шанували б, як у нас? Там, кажучи словами Тичини, но-
сили б його образ на руках! 

Боровицька. Хай ця передача була першою ластівкою у справі вша-
нування видатного артиста після тривалого періоду, коли ім'я Миколи Час-
тія виявилося призабутим. Хочу згадати постать ще одного нашого відо-
мого співака – Віктора Петровича Борищенка, який часто приходив до нас 
на радіо і ділився спогадами про тих, з ким йому пощастило виступати на 
сцені Київської опери. На жаль, його вже давно серед нас немає, але його  
спогади про своїх колег залишилися, і можна до них звернутися. Так, Віта-
лію Петровичу? 

Донцов. Звичайно. Я свого часу бував дома у Віктора Петровича і од-
ного разу розпитував його і про Частія. Зробив у блокноті і нотатки про ту 
нашу розмову. Зачитаю, що тоді записав з вуст Віктора Петровича: 

 

«Миколу Андрійовича Частія я почув уперше 1933 року в Харкові і був зачарований 
його прекрасним голосом, чудовим тембром, силою звуку. У 1934 році, коли столицею 
України став Київ, група артистів Харківської опери переїхала до Києва. Я приїхав з Па-
торжинським на пробу і був зарахований  у Київську оперу на тенорові партії. Ось тоді ми 
зустрілися з Частієм як солісти столичної опери. 

У театрі відбувалася саме тоді надзвичайна подія – ставили  оперу «Продана наре-
чена» Смėтани. Кецал у Миколи Андрійовича був неповторний – можна було показувати 
всьому світу! Була у нього ще одна чудова партія – Рамфіса в опері «Аїда». Як згадаю – і 
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тепер постає велична постать єгипетського жерця, і тепер ніби чую натхненний спів Ми-
коли Андрійовича. Поміж численних прекрасних образів, створених Частієм у Київському 
оперному театрі, надзвичайно вражав ще його Фарлаф у «Руслані і Людмилі». В цій пар-
тії співак уповні проявив своє уміння комічно-жартівливого розкриття вокального образу, 
який надовго залишався в пам'яті». 

 

У довоєнні роки Микола Частій записувався в Москві на грампластин-
ки. Твори Лисенка, Степового, Стеценка, Косенка, українські народні пісні, 
романси російських композиторів були записані до фондів. Як чудово спі-
вав він романс «Мне грустно» Даргомижського! Грампластинка з цим ро-
маном є тепер раритетною, для фондів Українського радіо перезапис здій-
снено з моєї платівки.  

Як свідчать люди, які близько знали Частія, він був людиною лагідною, 
доброю, скромною, ніколи ні з ким не конфліктував. За це його любили і 
поважали в театрі. 

Миколу Андрійовича Частія я, на жаль, ніколи не чув ні в опері, ні в 
концертах, бо, коли я приїхав у Київ на навчання у 1957 році, він вже не 
виступав. Проте, один раз все таки бачив його зблизька. Це було в лютому 
1960 року в  Будинку актора на вечорі пам'яті Оксани Петрусенко. Серед 
запрошених артистів були присутні Катерина Лучицька, Михайло Гришко, 
Олександра Жила, Зоя Гайдай, Рима Разумова (вона вела вечір), Микола 
Частій. Микола Андрійович виступив із спогадом про славетну співачку, 
яка була його партнеркою у ряді вистав. 

Боровицька. Щиро дякуємо Віталію Петровичу за цікаву розповідь 
про видатного українського співака Миколу Андрійовича Частія, і нехай  
ще раз прозвучить у нашому ефірі його прекрасний голос. 

(Звучить запис) 
 

●●● 
47. Шведов І.М. 

Українське радіо. Канал «Культура», 13.01., 20.01.2014.  
Ведуча Ганна Боровицька 

 

Переді мною давня фотографія. Без перебільшення – знімок унікаль-
ний. На фоні старого будинку люди. Хто вони? Усміхнену жіночку на зад-
ньому плані упізнати неважко. Так, це Оксана Петрусенко, наша легендар-
на співачка. Ліворуч сидить чоловік у вишиванці, на голові панама – це 
чоловік Петрусенко Василь Москаленко, оперний співак, соліст Київської 
опери. Хлопчик з тюбетейкою на густому чубчику, з скакалкою у руці – син 
Оксани Андріївни Володя. На передньому плані, посередині сидить чоло-
вік у сірому костюмі з краваткою, пишна шевелюра – це Іван Шведов. Біля 
нього дівчинка років 10–12, з м'ячем у руках – його донька Люда. А крайня 
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жінка праворуч, у білій сукні і кофточці, з веселою усмішкою – дружина 
Шведова – Софія Юдіна.1 

Є на фото ще один «член сім'ї», він лежить збоку на траві і з цікавістю, 
трохи насторожено дивиться в об'єктив – це улюблений песик Оксаниної 
родини. Така собі сімейна ідилія. 
Фотографія знята на дачі Оксани 
Петрусенко в Ірпіні під час перебу-
вання в гостях подружжя Шведових 
влітку 1938 року. 

Іван Михайлович Шведов був 
партнером Оксани Петрусенко на 
оперній сцені. А як свідчить фотоз-
німок, артисти зустрічалися і в до-
машній обстановці, товаришували 
родинами. 

Ось ще фото (до речі, обидва 
знімки з сімейного альбому Оксани 
Петрусенко, що зберігається нині у 
її невістки – Світлани). Фото зафік-
сувало сценку зустрічі героїв опери 
«Наталка Полтавка» – Петра і Ми-
коли. Микола – Всеволод Пекарсь-
кий, соліст Київської опери в 30–40 роки минулого століття, чудовий бари-
тон, якого називали «українським Тітта Руффо»; Петро – Іван Шведов, 
якому присвячена наша сьогоднішня передача. Гарні українські парубки, 
наче вихоплені з життя. І не скажеш, що оперні персонажі…       

Отже, Іван Михайлович Шведов. Який він був – і як співак, і як люди-
на? Одразу скажу: інформації не багато. Чимало важливих моментів його 
біографії встановити тепер, на жаль, неможливо, вони втрачені, мабуть, 
назавжди. Та й ті скудні відомості, які є, суто анкетні, фрагментарні. Але, я 
гадаю, радіослухачам і вони будуть цікаві, оскільки сучасним шану-
вальникам вокального мистецтва ім'я цього артиста-співака, скоріш за все, 
взагалі невідоме. 

             
Іван Михайлович Шведов народився 25 грудня 1897 року (за старим 

стилем), тобто 7 січня 1898 року (за новим стилем) у селі Липці Харківської 
губернїї – це за 20–25 км від Харкова. На жаль, про його родину – батьків, 
братів, сестер, про те, як минуло його дитинство, юні роки – таких відомос-

                                                 
1 С. Юдіна була співачкою, солісткою Київської філармонії. А.Ж. 
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тей не маємо. Але можна припустити, що доля сільського хлопчини була 
схожою на долю багатьох молодих людей, виходців з села, яким вже зма-
лку доводилося працювати, заробляючи важкою працею на життя. 

Дитинство і юність майбутнього співака припали на важкі роки – рево-
люція, громадянська війна, голод, розруха. І все ж таки, Ваня Шведов все 
це пережив, доля змилувалася над ним. Отримав загальну середню осві-
ту, деякий час працював у Харкові на різних роботах. Відчуваючи потяг до 
співу, до театрального мистецтва, вирішив, як тоді казали, «вчитися на 
артиста». У 1926 році поступив до Харківського музично-драматичного 
інституту на вокальний факультет. 

У 1929 році, коли Шведов був ще студентом III курсу, його прийняли   
у столичну держоперу на тенорові партії. Справа в тому, що у тому ж таки 
1929 році ряд артистів оперного театру переїхав на роботу в Київ, і в теат-
рі з'явилися вакансії. Особливо виникла потреба в тенорах. До театру тоді 
були запрошені співаки Бутков, Зорич, Коробейченко, Микиша, Харченко. 

Дирекції стало відомо, що в Муздрамінституті навчається талановитий 
студент, володар міцного, красивого голосу, студент перспективний. За-
просили на пробу. На ній молодий, початкуючий співак показав свої добрі 
вокальні і сценічні здібності, після чого був зачислений спочатку як ста-
жист, а згодом до основного складу солістів. 

У Харкові Шведов працював 4 сезони, виконуючи провідні тенорові 
партії в операх «Запорожець за Дунаєм», «Наталка Полтавка», «Аїда», 
«Ріголетто», «Пікова дама», «Кармен». Андрій, Петро, Радамес, Герцог 
Ментуанський, Герман, Хозе – неповний перелік образів, створених артис-
том на харківській сцені. Пізніше до цих образів приєдналися Андрій у 
«Тарасі Бульбі» Лисенка, Каварадоссі в опері «Тоска» Пуччіні та ін. 

Завдяки природній музикальності, гарному, сильному голосу, і, зви-
чайно, наполегливій праці над удосконаленням вокальних даних та актор-
ської майстерності Шведов незабаром посів чільне місце серед володарів 
прекрасних тенорів, таких, як Микиша, Коробейченко, Середа, Кученко, 
Бутков. 

У Харкові  в кінці 1920-х років виступали Юрій Кипоренко-Доманський, 
Михайло Голинський – справжні велети оперної сцени. Тож, щоб не загу-
битися серед цих високопрофесійних, досвідчених артистів, їх молодшим 
партнерам треба було постійно прагнути до досконалості. І хоч молодий 
співак Шведов, тоді ще, як кажуть, не знімав зірок з неба, але його поміти-
ла харківська публіка, завсідники оперного театру, він мав немало своїх 
поклонників, а надто поклонниць. 

1933 року Шведов переїхав з сім'єю до Одеси і три сезони співав на 
сцені Одеської опери, яка славилась не тільки в Україні, але й у Союзі. На 
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початку 1936 року Іван Михайлович несподівано отримав запрошення на 
роботу у Київський оперний театр (в той час уже столичний). Чому неспо-
дівано? Річ у тому, що повним ходом йшла підготовка Київського оперного  
театру до Декади українського мистецтва у Москві, призначеної на бере-
зень. А підготовка почалася ще восени 1935 року. 

На Декаду мали повезти три опери: «Наталку Полтавку», «Запорожця 
за Дунаєм» і «Снігуроньку». Партію Наталки співали на київській сцені Зоя 
Гайдай, Марія Литвиненко-Вольгемут і Петрусенко. Спочатку Петрусенко 
була у третьому складі виконавців. Але після генеральної репетиції, про-
веденої в лютому, співачку перевели з третього складу в перший і доручи-
ли співати партію Наталки на Декаді. Тоді постало питання, хто буде парт-
нером Петрусенко в партії Петра. Усі київські тенори не підходили, бо були 
невисокі на зріст, нижчі за Петрусенко. Хто підказав дирекції запросити з 
Одеси Шведова, який був високий на зріст і мав гарну молодецьку статуру, 
цього ніхто не знає, але Івана Михайловича викликали, і всім стало зрозу-
міло після репетиції,що саме він буде на декаді співати у парі з Оксаною 
Петрусенко. Так І.М. Шведов став солістом Київського оперного театру, в 
Одесу він вже не повернувся. 

Про київський період творчого життя  співака маємо невеликий спогад 
Олександра Олексійовича Колодуба, співака, оперного режисера, профе-
сора Київської консерваторії (нині це Національна музична академія). Ось 
що він писав про Шведова (цитата): 

 

«Шведов мав досить гучний голос. Його виконання перших партій відзначалося ви-
разністю, артистичним темпераментом і не викликало збоку керівництва театру і глядачів 
серйозної критики. Найбільше він запам'ятався  мені у партії Андрія в «Запорожці за Ду-
наєм» Гулака-Артемовського, Андрія в «Тарасі Бульбі» Лисенка, а також у партії Давидо-
ва в «Піднятій цілині» Дзержинського, Павла в «Перекопі» Мейтуса, Тіца, Рибальченка. 
Та, мабуть, найбільш вдалим він був у ролі Єника в «Проданій нареченій» Сметани. В цій 
ролі Шведов разом з Зоєю Гайдай, яка виконувала партію Маженки, були не тільки бездо-
ганними, а й зразками видатного художнього досягнення. Іван Михайлович Шведов був 
кваліфікований, досвідчений і корисний для театру соліст. Він був улюбленцем київської 
публіки, серед якої мав численних шанувальників». 

  

А ось ще свідчення сучасниці співака, концертмейстера Київського 
оперного театру Ніни Іванівни Скоробагатько, яка в розмові зі мною на моє 
прохання розповісти про Івана Михайловича Шведова, дуже гарно говори-
ла про нього як вокаліста: 

 

 «Шведов іноді розспівувався зі мною перед спектаклями. Траплялося, розучував 
вокальні твори, готуючись до концертних виступів. Голос його мені подобався, він був 
досить сильний, з міцними металевими верхніми нотами, які він брав легко, без напру-
ження. Гарна була у нього кантилена. Голос звучав вільно, мелодійно. Дикція була прек-
расна. Він, щоправда, не одразу запам'ятовував те, що розучував, але коли вже запам'я-
тав, то міцно, надійно, як кажуть, назавжди.  
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Співав у парі з Оксаною Петрусенко у ряді опер – «Наталці Полтавці», «Запорожці 
за Дунаєм», пам'ятаю його у «Тосці». Чудовий був Каварадоссі. А Оксана співала Тоску. 
До речі, співати з Петрусенко у парі міг не кожен. Бо у неї був голос такої сили, що запро-
сто міг перекрити і хор, і оркестр, а співака з не дуже сильним голосом міг просто заглу-
шити. Тож у її партнерів мав бути голос відповідної сили, аби, так би мовити, не потонути 
у вирі Оксаниної звукової стихії. Тому, мабуть, у тих спектаклях,де співала Петрусенко, її 
партнерами, як правило, були співаки з сильними, справді оперними голосами. Серед 
тенорів це були Кипоренко-Доманський, Азрікан, Шведов…» 

 

Та повернемося до Декади українського мистецтва у Москві 1936 ро-
ку. На ній усі три спектаклі оперного театру пройшли з тріумфальним успі-
хом, про них багато писали в пресі – і московській, і київській. По закінчен-
ні Декади ряд провідних артистів театру отримали почесні звання, урядові 
нагороди. Як не дивно, Івана Михайловича Шведова не було відзначено 
нічим, хоч він співав головні партії і його внесок у, так би мовити, загальну 
скарбничку досягнень колективу був назаперечний. Навіть у пресі його ніяк 
не виділили – музична критика його ніби не помітила. 

Співак повернувся з Москви у пригніченому стані, сприйнявши таку до 
нього байдужість і збоку театрального чиновництва, і збоку рецензентів, 
що не скупилися на похвалу провідних солістів, як несправедливість. Де-
када надовго лишила в його душі гіркий осадок. І це, звичайно, можна зро-
зуміти. Образа трохи вщухла лише через кілька років, коли справедливість 
все ж взяла гору: 1940 року Івану Михайловичу Шведову за заслуги перед 
театральним мистецтвом було присвоєно звання заслуженого артиста  
республіки.У передвоєнні роки (від 1937-го року) І.М.Шведов провадив ак-
тивну концертну діяльність. Пам'ятною для киян була Декада західноєвро-
пейської класичної музики, де виконувалися твори Вагнера, Бетховена, 
Берліоза та інших композиторів-класиків у виконанні О. Петрусенко, 
М.Частія, І Шведова, С. Юдіної. Часто брав участь І.М.Шведов і в концер-
тах у військових частинах, на підприємствах міста, співав для трударів се-
ла тощо. І скрізь його виступи супроводжував успіх. 

І ось настав 1941 рік, спалахнула війна, яка принесла горе і страждан-
ня мільйонам людей, поламала долі багатьох наших співвітчизників. Ми 
тепер не знаємо і вже мабуть ніколи не дізнаємося, чому співак Шведов не 
евакуювався з оперним театром, а залишився у Києві, який окупували 
фашисти. Можливо, так склалися обставини, а може щось інше завадило 
артистові. Але факт залишається фактом: Шведов, як пише у спогадах О. 
Колодуб, «співав у Київській опері під німецьким протекторатом».  

Звичайно, не віриться, що він спеціально залишився у Києві та тільки 
й чекав на окупантів, щоб потім розважати їх своїм співом. А от те, що нім-
ці, відступаючи у 1943 році, могли примусово вивезти його з собою, це ціл-
ком ймовірно. Бо приклади є. Скажімо, соліста Великого театру, нашого 
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співвітчизника Івана Жадана (він був родом з Луганщини), який потрапив  
у полон, німці вивезли силоміць. Вивезли і Григорія Манька, соліста Київ-
ського оперного театру. Хотіли вивезти і Бориса Гмирю, та, на щастя, це 
їм не вдалося. Як на мене, те, що трапилося з деякими нашими митцями 
під час війни, було не стільки їхньою провиною, скільки їхньою бідою, їх-
ньою трагедією. А з другого боку, якби вони залишилися на батьківщині, 
що їх чекало? Де була упевненість, що вони не будуть суворо покарані за 
статтею «зрада»? Хоч їх «злочин» полягав у тому, що вони співали. Треба 
ж було якось жити, виживати… Так, вони співали. Але ж не стріляли і не 
вбивали… 

Хтось може заперечити: мовляв, Гмирю ж не покарали, хоч і він «спі-
вав німцям». Навпаки, після війни, ще за життя Сталіна, присвоїли йому 
найвище  почесне звання, він став лауреатом Сталінської премії, отримав 
орден Леніна. Сам вождь у поданих йому списках про присвоєння почес-
них звань навпроти прізвища Гмирі, де було надруковано «народний ар-
тист УРСР» власноруч виправив: «народний артист СРСР». 

Історія з Гмирею, можна сказати, то якесь диво,скоріш за все виняток. 
Адже є свідчення, що Микита Хрущов, з'являючись у кабінеті Сталіна, що-
раз набридав йому запитанням: «Так что будем делать с Гмырей, това-
рищ Сталин? Он пел немцам…» Так Микиті Хрущову кортіло упекти Гми-
рю за грати, або й взагалі зжити зі світу. Але «вождь народів» на цей раз 
виявився милосердним: «Вы гаварытэ , пэл нэмцам? Ну что ж, теперь 
будэт пэть нам!» Ці слова, мабуть, і врятували нашого славетного співака.  
Хоч це, звичайно, не означає, що й іншим, тому ж Шведову, повезло б як 
Гмирі. Тогочасна каральна система була жорстокою. 

Яка ж була подальша доля І.М.Шведова? У 1943 році він опинився      
у Німеччині, а у 1950 перебрався на американський континент, в Аргенти-
ну. Жив у передмісті Буенос-Айреса. Доходили чутки, що він став ферме-
ром і періодично займався концертною діяльністю. Про той період його 
життя інформації мало. Відомо лише, що життя в еміграції не принесло 
артистові ні слави, ні справжнього людського щастя.  

Як писав у своїх листах-сповідях на батьківщину інший наш співвітчи-
зник родом з Одеси, всесвітньо-відомий співак, якого Шаляпін називав 
«Баяном русской песни» і який після 1917 року також став емігрантом – 
йдеться про Юрія Морфессі – «артист, що відірвався від батьківщини, – 
він, як рослина з всохлим корінням, йому нічим живити свою творчість,       
і тому він душевно пустий, ніщо не радує, не надихає, одна порожнеча, 
душевні муки і страждання». 
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Земний шлях І.М. Шведова завершився 1959 року, на 62 році життя. 
Хочеться,щоб ця дещо схематична і неповна розвідка про нього стала ви-
явом пошанування пам'яті нашого талановитого співвітчизника. 

P.S.  Дочка Івана Михайловича – Людмила Шведова виросла без ба-
тька. Вона закінчила Одеську консерваторію і, як батько,стала оперною 
співачкою. Багато років була солісткою Одеського оперного театру, де ко-
лись працював її батько. Вже й вона пішла з життя. Одесити старшого по-
коління може ще пам'ятають її виступи на оперній сцені. Мабуть, була Лю-
дмила Шведова хорошою оперною артисткою, якщо в музеї при оперному 
театрі у вітрині під склом висить плаття однієї з її героїнь. 

P.P.S. Десь у кінці 1950-х років я випадково дізнався, що у наших сусі-
дів є багато довоєнних грамофонних пластинок. Мені дозволили їх перег-
лянути і що  сподобається – взяти собі. І ось бачу на етикетці – «Чорна 
хмара по діброві» з опери «Запорожець за Дунаєм». Виконавці Оксана 
Петрусенко і Іван Шведов. У моєму зібранні платівок цей дует був, але у 
виконанні Гайдай і Козловського, спів яких  мені подобався. А як же, ду-
маю собі, співають Петрусенко і зовсім не знайомий мені Шведов? Щодо 
Петрусенко не було ніяких сумнівів – її спів я просто обожнював. Її пласти-
нок у моїй колекції було чимало. А Шведов? Я його не те що ніколи ще не 
чув, а навіть імені не знав. І от ставлю платівку на патефон. Слухав, як 
зачарований, з трепетом у душі. Оце так виконання, оце так спів! І хотіло-
ся слухати ще й ще. Як красиво звучать голоси, яка співзвучність, який 
темперамент! Тоді ж таки я зацікавився і особою  самого Шведова, голос 
якого так припав до душі. Розпочав пошук, коли став жити в Києві. Але 
скрізь, де я побував – в оперному театрі, на радіо, у музеї театрального 
мистецтва, у Міністерстві культури, ніхто, до кого я звертався, навіть не 
чули такого прізвища. Проте, один чоловік, здається, у музеї, сказав мені, 
як кажуть, «по секрету»: «Про цього артиста ви ніде нічого не дізнаєтесь».  
І пояснив чому. Я, звичайно, був засмучений його повідомленням і справді 
припинив пошук інформації. Але не пошук платівок з голосом Шведова. І 
недаремно, бо поступово знайшов їх усі.  

Іван Шведов наспівав на платівки 7 речей: і вже згаданий дует з «За-
порожця за Дунаєм», одну думу, дві пісні Петра з опери «Наталка Полтав-
ка», і три українські народні пісні. Усі ці платівки на початку 1980-х років 
переписало до своїх фондів Українське радіо, бо до цього записів Шведо-
ва там не було. Приємно, що у нашій сьогоднішній передачі звучать саме 
ці записи, які реставрував і переписав на компакт-диск Дмитро Гришко, 
внук нашого великого співака Михайла Степановича Гришка. 
Голос Івана Михайловича Шведова сьогодні звучить вперше за 75 років з 
тих пір, як були випущені його пластинки на Ногінському заводі. 
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●●● 
48. Шмельов І.Д. 

Радіостанція «Промінь», 1978. 
 Текст В. Донцова, редактор Зоя Коробова 

 

Диктор М.Козій: «Промінь продовжує музичну програму «Під час обі-
дньої перерви». Запрошуємо вас, друзі, послухати передачу «Співає Іван 
Шмельов» з циклу «Зірки радянської естради». Ви почуєте голос артиста у 

перезапису з платівок, які запропо-
нував нам колекціонер і автор пе-
редачі Віталій Донцов. 

Вперше Іван Шмельов приїхав 
до столиці влітку 1935 року. Закін-
чивши у Воронежі музичний тех-
нікум, хлопець мав намір вступити 
до Московської консерваторії. До 
екзамену з вокалу готувався особ-
ливо старанно. Адже його мала 
слухати професор Ксенія Мико-
лаївна Дорліак – вимогливий, суво-
рий педагог.  

І ось нарешті настав день 
екзамену. Біля будинку, в коридо-
рах метушилися абітурієнти, чулися 
дзвінкі, збуджені голоси. З вікон до-
літали звуки рояля. Він ждав своєї 

черги. Співав тоді, мабуть, не зовсім добре – дуже хвилювався. І не ві-
домо, як все склалося б, якби не професіональне вміння Ксенії Миколаїв-
ни вловити, відчути серцем, що перед нею талант.  

Прослухавши Шмельова, вона сказала: «Хоч і хвилювалися, співали 
ви непогано. Що ж, витримаєте конкурс – із задоволенням візьму вас у свій 
клас». Конкурс молодий співак витримав і став студентом вокального фа-
культету Московської консерваторії. Майбутнє показало, що Ксенія Мико-
лаївна Дорліак не помилилася у своїй оцінці здібностей воронезького 
хлопчини. Старанно, з захопленням вивчав він основи вокальної техніки, 
сценічної майстерності, гармонії.  

Незабаром Іван Шмельов став одним з найулюбленіших учнів про-
фесора Дорліак, яка, залучаючи його до вокального мистецтва, при-
щеплювала йому любов до пісні,– тієї, що у виконанні Шмельова перетво-
рилася пізніше на хвилюючу розповідь про героїчні звершення людини 
нової радянської доби. На третьому курсі Івана Шмельова як студента «з 
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голосом» запрошують до роботи у Музично-драматичний театр імені 
Станіславського і Немировича-Данченка. В ньому співак виконував бари-
тональні партії класичного репертуару. На цей же період припадає і його 
захоплення естрадою. Шмельов почав приймати запрошення різних 
естрадних колективів виступити в концертах. 

У 30–40 роки стають все більше популярними пісні у ритмі маршу, 
вальсу, танго. Іван Шмельов записав ряд таких пісень на грамофонні 
платівки. Їх він виконував у супроводі оркестру під керуванням Цфасмана, 

Юрєва, Горчакова та інших відомих музикантів. Один з цих записів ми       
і пропонуємо увазі радіослухачів.  

Нерідко після концерту за лаштунками сцени до Івана Дмитровича 
підходили кореспонденти газет, журналісти, шанувальники його таланту    
з проханням розповісти про свій життєвий шлях, про те, як і коли пісня 
увійшла в його життя. І співак не відмовляв. Він розповідав про своє дале-
ке, безрадісне, напівголодне дитинство, про роки навчання у професійно-
технічному училищі, роботу на паровозо-ремонтному заводі у Воронежі, 
про студентські роки.  І хоч яким нелегким був цей шлях, все ж перемогла 
віра в краще майбутнє, віра в своє покликання.  

У 1940 році Іван Шмельов стає солістом Ансамблю пісні і танцю під 
керуванням Юткевича, відомого кінорежисера. Прекрасні вокальні дані, 
вміння щиро і просто розкрити в пісні мрії людини, її душевні почуття, ви-
разність співу – всі ці якості невдовзі висунули Шмельова у число провід-
них співаків ансамблю. 

У роки Великої Вітчизняної війни Іван Шмельов у складі ансамблю на 
Брянському фронті виконував популярні фронтові  пісні. І світлішали об-
личчя воїнів, ласкавішим ставав суворий погляд. Пісня артиста, наче 
чарівна паличка, знімала втому, додавала солдатові сил у боротьбі. 

 

«Шмельов виступав у кращих пісенних традиціях. Він виявився справжнім майстром 
пісні. Він співак, який не тільки володіє прекрасним голосом, а й має добру дикцію, він 
музикальний, добре почуває себе на сцені, завдяки чому одразу виникає контакт із слу-
хачами. Публіка не хотіла прощатися з ним, – так зворушив він серця слухачів» 

 

Ці рядки були відгуком на концерт Шмельова, опубліковані вони у 
польській газеті «Дзеннік польскі» 27 листопада 1948 року. Хочемо наве-
сти ще один відгук з болгарської газети «Отечествен фронт»:  

 

«Співак Іван Шмельов відмінний жанровий артист з темпераментом, що захоплює. 
Його гнучка артистична натура, вміння на високому художньому рівні передати комічне й 
типове – навіть це не є повною характеристикою співака, майстра одного з найулюблені-
ших жанрів мистецтва – естрадного». 

 

Слухаючи сьогодні голос співака у грамзапису, переконуєшся у спра-
ведливості цих оцінок. Пісня Івана Шмельова, як сердечна, щира розмова,  
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що ллється легко й вільно, продовжує чарувати слухача. 
Диктор: Ви слухали передачу «Співає Іван Шмельов» з циклу «Зірки 

радянської естради». В передачі використані перезаписи з платівок мину-
лих років. 

●●● 
49. Шоліна Г.С. 

Українське радіо, канал «Культура», 15.06. та 20.07. 2015. 
 Ведуча Ганна Боровицька 

 

Наприкінці 1940-х – початку 1950-х років на оперному і пісенному не-
босхилі України сходили зірки багатьох чудових вокалістів, які згодом ста-

ли широковідомими і улюбленими 
не тільки в нашій країні, а й далеко 
за її межами. Чавдар, Лобанова, 
Фокін, Старченко, Томм, Пузін, Ма-
твєєв, Любимова, Гнатюк, Міссіна, 
Кармалюк, Христич, Козак, Черво-
нюк – це тільки невелика частина 
співаків того періоду, які потім про-
тягом багатьох років примножува-
ли здобутки і славу українського 
вокального мистецтва. 

До плеяди наших видатних во-
калістів середини ХХ століття на-
лежить і Галина Семенівна Шоліна, 
заслужена артистка УРСР, лауреат 
Сталінської премії. Чим уславилася 
вона, як склалася її життєва і твор-

ча доля – про це будемо говорити у цій передачі.  
Переді мною монографія, видана у 1991 році редакцією тижневика 

«Театрально-концертний Київ» про становлення і розвиток Київського 
оперного театру за майже 125-річний період, з 1867-го року заснування – і 
до 1991 року. Готуючись до передачі, я ще раз перечитав цю монографію. 
Автор брошури називає багато імен театральних діячів, музикантів, співа-
ків, артистів балету, творчість яких була тісно пов'язана з київською опе-
рою. Але серед тих митців, які здобували славу Київському оперному теа-
тру (багато з них усе своє життя виступали тільки на його сцені), не знахо-
димо таких прізвищ, як Микиша, Минаєв, Зубарєв, Частій, Ропська, Стані-
славова, Білинник, а також Бем, Фокін, Радченко, Лобанова, Козак, Пузін, 
Жила, Старченко, Костенко, Христич, Тимохін, Шоліна, Міссіна, Козераць-
кий, Головчук, Чулюк-Заграй – список можна продовжувати довго.  
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Ці співаки у нарисі навіть не згадуються. І я подумав: як добре, що ра-
діо «Культура» два роки тому започаткувало цикл передач про співаків, 
чиї імена в наш час призабуті, а то й зовсім забуті, але які гідні того, щоб їх 
знали і пам'ятали і в наш час. 

З голосом Галини Шоліної я вперше познайомився у грамзапису, ще 
бувши підлітком, після того, як батьки купили мені у подарунок патефон і 
до нього десяток платівок, за те, що шостий клас закінчив з похвальною 
грамотою.  

Серед  платівок було дві чи три з українськими народними піснями. На 
платівці  з голосом Шоліної  був запис пісні «Полюбила Петруся», яку вона 
виконувала задирливо, трохи лукаво, з почуттям легкого гумору і великим 
настроєм. Цю платівку ми часто програвали на патефоні, і ніколи пісня не 
набридала. Вона зберігається в моїй фонотеці до цього часу, нагадуючи 
про далекі роки дитинства і юності. 

Про Галину Семенівну Шоліну, про її життя і творчість інформації, на 
жаль, обмаль, хоч пішла вона з життя порівняно недавно. Я розшукав пре-
красний нарис про неї видатного українського письменника Василя Куче-
ра, датований ще 1949 роком. Саме його розповідь і стала основою для 
сьогоднішньої передачі про нашу талановиту оперну співачку.  

Було колись на Київщині, на південний захід від Києва, село Будаївка, 
розташоване поруч із селом Боярка. Село так і називали – Боярка-
Будаївка. Згодом село стало містом і стали його називати просто Боярка. 
Так от, у Будаївці 1918 року у простій селянській родині з'явилася на світ 
дівчинка, яку назвали Галею, бо були у неї чорні оченята і темне волосся-
чко. Крім Галі було ще двоє дітей – дочка Варя та син Іван. Родина була 
бідною, і батьки мусили тяжко працювати, щоб утримувати сім'ю. Та й час 
був важкий – громадянська війна, голод, разруха… Відносний спокій на-
став лише після війни. 

У 1925 році Галя Шоліна пішла до школи, була слухняною і старанною 
ученицею. Вже з третього класу співала у шкільному дитячому хорі. Коли 
навчалася в шостому класі (це був 1931 рік), класний керівник Марія Ми-
колаївна повезла дітей на екскурсію в Київ. Побували і в оперному театрі 
на виставі «Іван Сусанін». Коли поверталися додому, якусь частину шляху 
йшли полем. Раптом Галина почала  співати. Хто б міг подумати – це була 
арія Антоніди із «Івана Сусаніна»! Вчителька була вражена – отак з пер-
шого разу запам'ятати складну мелодію! Уперше почутий мотив забринів у 
серці 12-річної дитини. 

– Галю,– сказала Марія Миколаївна, – не кидай співів. Як би не скла-
далася твоя доля, де б ти не вчилася потім – співай, не забувай музики… 



~ 217 ~ 
 

Після семирічки Галя Шоліна поступила в Київський педагогічний тех-
нікум. І там  співала – і в хорі, і сама, виконуючи сольні номери концертних 
програм. Міцнів, набирав сили голос – чистий, дзвінкий, хоч юна співачка 
ще ніде не здобувала спеціальної вокальної освіти. Хор у технікумі, само-
діяльні вокальні гуртки по робітничих клубах, відвідування оперних вистав 
та концертів – то були спочатку вся її освіта і практика. Приїжджаючи у 
Будаївку до батьків на канікули, Галина любила співати з своїми друзями – 
дівчатами та хлопцями, коли молодь вечорами збиралася разом, щоб піс-
ля трудового дня погуляти і повеселитися. 

Шоліна закінчила технікум з відзнакою і поїхала вчителювати у полісь-
ке село Кишни, що на Житомирщині. Організувала в школі учнівський хор, 
а трохи згодом – і колгоспний, у якому була заспівувачкою. Хор виступав 
на обласних олімпіадах художньої самодіяльності у Житомирі, і завжди 
успішно, бо відзначався майстерним співом, хоч і був самодіяльний, си-
лою і красою голосів.  

Невдовзі Шоліна поступила на навчання в музичний технікум у Черні-
вцях щоб отримати ще й музичну освіту. Але почалася війна, і Галина по-
вернулася до Києва. Вступила до капели «Думка» і з нею мандрувала у 
прифронтовій смузі, і далі по Україні, через донецькі степи. Її пісня лунає в 
госпіталях, військових частинах, навколишніх селах, на шахтах. Потім бу-
ла евакуація у Середню Азію, і там лунав чудовий голос Галини Шоліної – 
дзвінкий, барвистий він вже тоді привертав до себе увагу шанувальників 
вокального мистецтва.  

Далеко від дому линула думками Галина у рідну Будаївку, до батьків-
ської хати, до рідних і близьких їй людей. Вона ще не знала, що помер ба-
тько, що зосталася одна мати, не знаючи, де її діти – Варвара, Галина та 
Іван. Та ось визволили від ворога Київ, і Галина повернулася додому. І 
знову залунали голоси будаївських дівчат, і голос Галини, як і раніше, ви-
різнявся своєю красою і дзвінкістю. Але люди побачили, що це була вже 
не та Галя, яка колись пасла гусей біля ставка чи за селом, не те сором-
ливе, несміливе дівча, яке вони знали змалечку, і не та юна красуня, яка, 
бувало, заведе пісню і часом зірветься на високій ноті. 

– Ти, мабуть, Галю, вже заслужена, – жартували дівчата. 
– Та що ви, – усміхалась Галина, – я ще тільки в консерваторії вчуся, 

до заслуженої мені ще далеко.               
– Не журися, ще будеш. І в театрі тебе ще побачимо. Дай нам тоді 

тільки знати, приїдемо слухати тебе, – щебетали навперебій дівчата.    
У 1944 році Шоліна стала студенткою Київської консерваторії, навча-

лася в класі чудового вокального педагога, професора Д.Г. Євтушенка. 
Минув час напруженого навчання. І ось молодий колектив консерваторії 
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здійснює свою першу постановку «Віндзорських кумоньок» Отто Ніколаї, у 
якій Шоліна співала партію Анни Педж. Диригував оперою Веніамін Толь-
ба. А ще через рік поставили «Весілля Фігаро». У цій опері Галині доручи-
ли партію Графині. Обидві постановки відбулися на сцені консерваторії з 
власним студентським оркестром. Успіх вийшов далеко за межі консерва-
торського залу.  

Шоліна закінчила консерваторію у 1948 році і була запрошена на ро-
боту до столичного театру опери і балету ім. Т.Г. Шевченка. Дебютувала 
вона у партії Антоніди в опері Глінки «Іван Сусанін». Приїжджала мати – 
Акуліна Матвіївна – послухати дочку на сцені. Плакала. 

– І чого це ви, мамо, плачете? – питала Галина, пригортаючись до ма-
тері. 

– Очам своїм не вірю, – відповідала мати. – Ти ж корів та гусей пасла. 
І уві сні не могло мені приснитися, що моя дочка стане артисткою і співа-
тиме на такій поважній сцені у Києві. 

За створення образу Антоніди Галині Шоліній у 1949 році було прис-
воєно Сталінську премію. Тоді ж Шоліна стала лауреатом другого Всесвіт-
нього фестивалю молоді і студентів у Бухаресті (Перша премія). А у 1951 
році вона отримала почесне звання заслуженої артистки України. Галина 
Шоліна була провідною солісткою столичного оперного театру понад 20 
років (до 1970 р.).  

Потім ще 18 років викладала вокал у Київському педінституті ім.        
М. Горького. Хочеться сподіватися , що колишні студенти, які навчалися у 
Г.С. Шоліної, бережуть пам'ять  про свого педагога і, можливо, після цієї 
передачі поділяться з нами спогадами, написавши або зателефонувавши 
до редакції радіо «Культура». 

На столичній сцені Галина Шоліна створила низку високохудожніх об-
разів, серед яких назвемо передовсім такі: Наталка («Наталка Полтавка» 
Лисенка, Оксана («Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Окса-
на («Різдвяна ніч» Лисенка), Антоніда («Іван Сусанін» Глінки), Ельза («Ло-
енгрін» Вагнера), Недда («Паяци» Леонкавалло), Еллен («Лакме» Деліба), 
Галя («Назар Стодоля» Данькевича), Мікаела («Кармен» Бізе), Графиня 
(«Весілля Фігаро»), Папагена («Чарівна флейта» Моцарта). 

У 1951 році Г.С. Шоліна брала участь у другій Декаді українського ми-
стецтва  у Москві. Московська преса особливо відзначила успіх таланови-
тої співацької молоді з України – Чавдар, Лобанової, Червонюка, Матвєє-
ва, Шоліної. Партнерами Галини Шоліної на оперній сцені були видатні 
майстри вокального мистецтва: Литвиненко-Вольгемут, Гмиря, Паторжин-
ський, Гришко, Л. Руденко, Частій, Білинник, Борищенко,  Лаптєв, Гонча-
ренко, Томм, Міссіна, Фокін, Пузін, Лобанова, Козак та багато інших. 
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Музична критика кінця 1940 – початку 50-х років давала високу оцінку 
виступам співачки. Так, В. Чаговець у газеті «Радянська Україна» за 7 жо-
втня 1948 року писав: 

 

«Цілком виправдала себе молода співачка Г. Шоліна у відповідальній партії Антоні-
ди. У її грі ще відчувалась деяка невпевненість, але це, звичайно, надалі зникне…» 

 

Минуло півроку, і той же рецензент писав у «Радянському мистецтві» 
13 квітня 1949 року: 

 

«Дивовижна чистота голосу, що його має Г. Шоліна, широкий діапазон, емоціональ-
ність і технічна вокальна культура дали можливість юній дебютантці не тільки подолати 
труднощі партії Антоніди, а й надати всьому образові теплоти і життєвої правди. Успіх 
молодої артистки у цій відповідальній партії цілком заслужений…» 

 

Левко Ревуцький в «Правде Украины» за 15 квітня 1949 р. зазначав: 
 

«У чудовому спектаклі «Іван Сусанін» гідне місце зайняли представниці молодого 
покоління нашого українського оперного мистецтва, вихованки київської консерваторії 
Г.С. Шоліна і Е.М. Томм… Чисто, рівно і дуже музикально звучить гнучкий , красивий го-
лос – ліричне сопрано Шоліної–Антоніди. У зовнішньому обліку, у стриманій, сповненій 
внутрішньої гідності манері сценічної поведінки молодої артистки є справжня чарівність. 
Треба сказати, що Шоліній вдалося досягти в спектаклі єдності музичного і драматичного 
образу». 

 

Мистецтвознавець М. Гордійчук у «Вечірньому Києві» за 23 квітня 
1954 р. писав: 

 

«Заслужена артистка УРСР  Г. Панченко (Шоліна) створила правдивий образ укра-
їнської дівчини Наталки. Її Наталка – проста, щира. І стійка, коли її особистому щастю 
загрожують безмежні махінації Возного. Прекрасно проводить артистка свою вокальну 
партію, підкреслюючи глибоку ліричність образу…» 

 

В. Небольсін у газеті «Вечерняя Москва» за 12 травня 1954 р. зазна-
чив: 

 

«Зворушливий, правдивий образ Наталки створює заслужена артистка УРСР          
Г. Панченко – володарка красивого голосу чудесного тембру». 

 

А ось свідчення диригента В. Тольби, опубліковані в журналі «Музи-
ка» 2003 року (№ 5-6): 

 

«Галина Шоліна ще студенткою другого курсу консерваторії підкорила всіх своїм не-
повторним тембром, коли проспівала Анну Педж у спектаклі оперної студії «Віндзорські 
кумоньки». І Михайло Стефанович (тоді художній керівник Київського оперного театру, і 
Є. Чавдар (тоді ще студентка Одеської консерваторії) говорили (мені), що найсильніше 
враження від спектаклю залишила Шоліна з її дивовижним тембром голосу. Ще більше 
враження справила вона своїм дебютом в Київському театрі в партії Антоніди». 

 

У своїх «Щоденниках», опублікованих у 2008 році, Олесь Гончар зано-
тував: 

 

«Вранішнє радіо. Співає Галина Шоліна. Душею співає: «А молодість не вернеться, 
не вернеться вона…» Людина була чудова. Горда, незалежна, справжній український 
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характер… Як їй жилося? Бо ми ж, здається, ті, хто не вміє належно цінувати своє націо-
нальне багатство». 

 

Мені, на жаль, не довелося бути знайомим з Галиною Семенівною, 
відвідати спектаклі чи концерти з її участю, хоч спів її любив з юнацьких 
років. Від тих, хто спілкувався із співачкою, знав її особисто, чув не раз, що 
була вона не тільки прекрасна артистка, а й напрочуд добра, порядна лю-
дина. До того ж, смілива і принципова, готова прийти на допомогу у скрут-
ній життєвій ситуації. 

В кінці 1950-х років в оперному театрі виник конфлікт між дирекцією та 
диригентом  В. Тольбою. Почалося гоніння на диригента. Йому навіть ого-
лосили догану. Галина Шоліна разом із своїми колегами Л. Лобановою,    
Б. Руденко, В. Борищенком, В. Матвєєвим, М. Шевченком та ін. не побоя-
лася виступити на захист репутації і доброго імені Тольби. Завдяки прин-
циповій позиції та рішучості артистів правда взяла гору і керівництво було 
змушене зняти з диригента безпідставні, надумані звинувачення. 
З 1988 року Г.С. Шоліна не працювала, була на пенсії. Про цей період її 
життя інформації , на жаль, немає. Але слова  О. Гончара, сказані вище, 
наводять на думку, що жилося їй, мабуть, не дуже солодко, якщо пригада-
ти, які тоді часи наставали, особливо для пенсіонерів і стареньких людей. 
Померла Галина Семенівна 18 червня 2006 року, на 88-му році життя. Де 
похована артистка, чи є на її могилі хоч якийсь пам'ятник – цього, на жаль, 
не знаю. Але, мабуть, найкращим пам'ятником їй була б необмежена в часі 
пам'ять людей. 

●●● 
50. Юровська А.Й. 

Українське радіо, канал «Культура», 6-7.12.2014. 
Ведучв Ганна Боровицька 

 

Творчість талановитої української оперної і концертно-камерної співа-
чки  Анни Юровської припала на кінець 40-х – початок 60-х років минулого 
століття. Володарка сильного драматичного сопрано красивого тембру і 
широкого діапазону, вона була провідною солісткою Львівського оперного 
театру опери та балету ім. Івана Франка. Ті, кому довелося побувати на 
виставах з її участю і у Львові і в інших містах, де гастролював театр, – 
надовго запам'ятали і її Аїду, і Леонору та Амелію в операх Верді «Аїда», 
«Трубадур», «Бал-маскарад», і Ярославну в «Князі Ігорі» Бородіна, і Машу 
в «Дубровському» Направника, і Лізу та Оксану в операх Чайковського 
«Пікова дама» та «Черевички». 

Артистка створила низку чудових вокально-сценічних образів, які по-
любилися глядачам, вражали щирістю почуттів, були життєво правдивими. 
Анна Юровська була високопрофесіональною співачкою і актрисою. З ус-
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піхом виступала вона і в концертах, виконуючи оперні арії,пісні та романси 
вітчизняної та зарубіжної вокальної класики. 

На жаль, її голос не звучав по радіо, не був закарбований і у грамза-
пису. У пресі, щоправда, її ім'я часом згадувалося музичними критиками, 
але не часто. Тому і я аж до сере-
дини 1970-х років нічого не знав про 
цю співачку, не знав навіть, що така 
співачка була. І лише після переїз-
ду Анни Йосипівни у Київ (це бу-
ло,здається, у 1975 році, коли вона 
вже залишила сцену), трапилася 
нагода познайомитися з нею особи-
сто. Було у нас кілька зустрічей, 
розмов по телефону, ми вітали од-
не одного з святами, у мене й досі 
зберігаються її листівки. 

Що стало  причиною для нашо-
го знайомства? Адже воно могло і 
не відбутися, якби не одна випад-
ковість, яка трапилася у середині 
1960-х років. Я тоді жив і працював 
у місті Кривому Розі. Якось один мій 
учень вечірньої школи, знаючи моє захоплення збиранням грамплатівок, 
запропонував мені відвідати його знайомого на ім'я Іван Захарович Мель-
ник, у якого було багато старих патефонних пластинок. Ми побували у Іва-
на Захаровича, приємного літнього чоловіка, палкого поклонника Петра 
Лещенка, Вадима Козіна, Юрія Морфессі, Алли Баянової. Володимира 
Неплюєва, Костянтина Сокольського, Ізабелли Юр'євої та інших зірок пі-
сенної естради 20-40 років минулого століття. Я подружився з Іваном За-
харовичем, став часто бувати у нього вдома, слухав його платівки. 

Одного разу Іван Захарович каже:  
– От усі знають Юр'єву. А ще ж до війни була і Юровська. Про неї чо-

мусь нічого не чути і платівок немає. Вони у  мене були, та у війну пропа-
ли. Якщо де зустрінеш, бери не торгуючись. Не пожалкуєш! Тепер її платі-
вки – рідкість. 

– У неї був гарний голос? – питаю я. 
– Чудовий! Як у Юр'євої. А може ще й кращий…       
Ці слова зацікавили мене, і з того часу я почав шукати платівки 

Юровської. Першим диском, який я придбав, був «Вернись, я всё прощу», 
його я купив у Дніпропетровську на товкучці, а згодом, переїхавши у Київ, 



~ 222 ~ 
 

поступово придбав і інші, що їх наспівала Катерина Юровська у 1930-ті 
роки (у 40-ві її вже не записували на платівки). Ця співачка назавжди стала  
моїм кумиром, як була вона колись кумиром мого доброго старшого друга 
Івана Захаровича Мельника з Кривого Рога. 

Співпрацюючи у 1970–80 роках з Всесоюзною студією грамзапису у 
питанні випуску ретро-грамплатівок з голосами видатних виконавців, я за-
пропонував студії випустити довгограючий диск Катерини Юровської. 
Клавдій Клавдійович Тихонравов, заступник  головного редактора, схваль-
но поставився до цього, попросив привезти мої патефонні пластинки для 
перепису та написати анотацію для конверту. Він допоміг і в отриманні 
інформації про життєвий і творчий шлях Юровської. 

Я написав нарис про співачку і опублікував його в журналі «Советская 
эстрада и цирк» за  1976 р. Цю статтю було передруковано і вміщено на 
конверті довгограючого «гіганта» Катерини Юровської з 13 записами, який 
вийшов у 1977 році. А у 1982 р. вийшов ще один її диск, також з моєю 
статтею. До речі, в 1970-х роках по Українському радіо звучав мій нарис 
про Катерину Юровську, який чудово читав Микола Козій, редактором бу-
ла незабутня Зоя Коробова. Чому я про все це так детально розповідаю? 
Тому, що та стежина, якою я йшов до Катерини Юровської, привела мене 
врешті-решт до її дочок – Ольги Юровської, колишньої актриси Київського 
театру оперети, і Анни Юровської, оперної співачки. На щастя, Анна Йоси-
півна дожила і до виходу журналу із статтею про її матір, і до виходу дов-
гограючих дисків. А Ольга Йосипівна до дисків, на жаль, не дожила. Вона 
дуже чекала  на них. Пам'ятаю, все допитувалась, коли ж будуть платівки 
«моєї мамочки». Так і померла, не дочекавшись.. 

Я вже говорив, що пластинки Анни Юровської не випускалися. Але, як 
кажуть, лихо не без добра. У Львові та Новосибірську, де Анна Йосипівна 
працювала близько 10 років, у студіях звукозапису вона наспівала на маг-
нітофонні стрічки чималу кількість вокальних творів, – оперних арій, рома-
нсів, пісень. Ці стрічки після її смерті потрапили до її племінниці – Тетяни 
Стебловської. Тетяна Володимирівна нещодавно передала їх мені, а я, в 
свою чергу – Дмитрові Гришку. Він відреставрував їх і переписав на три 
компакт-диски. Тож сьогодні є можливість слухати голос цієї чудової співа-
чки. 

А тепер час бодай стисло розповісти біографію А.Й. Юровської. Наро-
дилася вона у Києві 4(17) лютого 1915 р. в сім'ї артистів. Мати Катерина 
Миколаївна, як було вже сказано, була відомою у 1920–40 роках концерт-
ною співачкою, виконавицею старовинних романсів та жанрових пісень, 
батько – Йосип Адамович – театральним антрепренером. 
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Дитинство та рання юність Анни Йосипівни минули в Києві. Вихован-
ням її, як і її старшої сестри Ольги, займалися сестри Катерини Юровської, 
яка всю свою творчу кар'єру була фактично у постійних гастрольних поїзд-
ках. Проживала вона у Москві. Своїх дочок вона добре забезпечувала фі-
нансово, тож у них не було матеріальної скрути, вони мали можливість 
більш-менш непогано і жити, і отримати освіту. 

Вокальну освіту Анна Йосипівна здобула в 1944–1946 роках у Львівсь-
кій  консерваторії в класі професора Володимира Михайловича Качмара.  
З 1944 до 1959 року вона була солісткою Львівського, у 1959–1963 – Ново-
сибірського оперного театру. В 1953 році отримала звання заслуженої ар-
тистки республіки. З 1963 по 1974 рік викладала вокал у Новосибірській та 
Львівській  консерваторіях. Гастролювала за кордоном (у Польщі, Угорщи-
ні, Німецькій Демократичній Республіці). 

У репертуарі Юровської, крім названих вже партій, були ще такі: Ода-
рка («Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського), Панночка («Утопле-
на» Лисенка), Гелена («Богдан Хмельницький» Данькевича), Кошова 
(«Молода гвардія» Мейтуса), Ліза («Пікова дама» Чайковського), Ярослав-
на («Князь Ігор» Бородіна),Маша («Дубровський» Направника), Єлизавета 
(«Дон Карлос» Верді), Галька («Галька» Монюшка). 

У книжці Алли Терещенко «Львівський державний академічний театр 
опери та балету імені Івана Франка», виданій «Музичною Україною»          
в 1989 році, є сторінка, присвячена творчості А.Й. Юровської. Авторка пи-
ше:   

«Сильне драматичне сопрано, прекрасне відчуття сцени, хороші зовнішні дані         
(у стрункій поставі актриси було щось імпозантно-величне) сприяли створенню Юровсь-
кою цікавих образів в операх вітчизняної та зарубіжної класики. Дуже привабливою була 
її Ярославна в «Князі Ігорі» О. Бородіна, справжня руська княгиня, владна, горда, сильна 
і водночас ніжна, любляча дружина і мати. А. Юровська створила    й інші прекрасні обра-
зи – довірливої дочки мельника Наташі в «Русалці» Даргомижського, страждаючої, за-
смученої Лізи в «Піковій дамі» і гордої красуні Настасії   в «Чародійці» Чайковського. 

Партію Куми співачка підготувала у 1952 році, і ця робота стала однією з вершин у її 
репертуарі. Глибоке проникнення в лірико-психологічну суть музики П. Чайковського до-
зволило показати образ у розвитку, розкрити багату гаму почуттів і переживань героїні. У 
співі Юровської звучать і гірка іронія, і докір, і глибока печаль, і радісні емоції. А скільки 
ніжності, пристрасного почуття вкладає співачка у знамените фінальне аріозо «Де ж ти, 
мій жаданий». Багату галерею образів створила Юровська в операх зарубіжних компози-
торів. На львівській сцені вона вперше проспівала партії Ітки в «Даліборі» Сметани, Аїди 
в однойменній опері, Амелії в «Бал-маскараді» та Леонори в «Трубадурі» Верді. Кожна з 
цих партій стала важливим етапом у творчій біографії актриси, кожній вона віддала част-
ку свого таланту. Слухачі полюбили героїнь Юровської, її виконавство високо оцінювала 
музична критика. Так, під час других гастролей Львівського театру в столиці України газе-
ти писали про успіх співачки в операх «Долина» Д'Альбера, «Трубадур» Верді, де вона 
блискуче продемонструвала свої неабиякі вокальні можливості і професійне вміння». 
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Так писала про  А. Юровську доктор мистецтвознавства Алла Тере-
щенко, яка в кінці 1950-х років навчалася у Львівській консерваторії і була 
свідком успіхів співачки на оперній сцені. А ось що писала газета «Вільна 
Україна» за 25 серпня 1959 року (стаття Михайла Стефановича): 

 

«Виправданняи вибору «Трубадура» Львівським театром може бути виконання 
Юровською партії Леонори… Юровська вільно переборює вокальні труднощі цієї партії, 
легко й красиво співає знамениту арію з колоратурою, прекрасно веде складні ансамблі   
і вміє осмислити вокальні прикраси партії, наснаживши їх справжнім почуттям». 

 

Такі ось враження авторитетних фахівців, які вони винесли безпосе-
редньо з глядачевої зали після спектаклів. 

Анна Йосипівна Юровська померла 8 червня 1982 року на 68 році 
життя. Похована вона на Берковецькому кладовищі в Києві. Там же непо-
далік похована і її сестра – співачка і актриса Ольга Йосипівна Юровська, 
яка померла 1 березня 1977 року. З найближчих родичів у Анни Йосипівни 
є племінниця Тетяна Стебловська, провідна актриса Київського молодого 
театру, народна артистка України, та син Стебловської Володимир Бегма, 
також артист. Він проживає у Москві. Дочка Анни Йосипівни Міла кілька 
років тому пішла з життя. Її доля на чужині склалася трагічно. Похована 
вона у Парижі.  

Нещодавно Київрада увічнила пам'ять артистки оперети Ольги Йоси-
півни Юровської, присвоївши її ім'я одній з київських вулиць. 

Третина життя Анни Йосипівни Юровської була пов'язана  зі Львовом. 
Наступного року у лютому буде її ювілейна 100-річна дата. У зв'язку з цим 
хочу сказати  таке: чи не варто було б і Львівській міськраді, наслідуючи 
приклад столиці, назвати ім'ям Анни Юровської одну з вулиць міста Льво-
ва? Вважаю також, що у Києві на будинку по проспекту Науки, де минули 
останні роки життя Анни Йосипівни Юровської, варто було б встановити 
меморіальну дошку та видати її компакт-диск із записами, реставрованими 
Дмитром Гришком. Внесок, який зробила Анна Йосипівна Юровська у во-
кально-виконавське мистецтво нашої країни, безперечно, заслуговує на 
нашу увагу і шану. 

●●● 
51. Юровська К.М. 

Українське радіо, Перша програма, 14 листопада 1974.  
Текст В. Донцова, редактор Зоя Коробова. 

 

Диктор П. Бойко. У сьогоднішній музичній передачі ми розповімо про 
життєвий і творчий шлях радянської естрадної співачки 30–40-х років Ка-
терини Миколаївни Юровської. У передвоєнні роки ім¹я Катерини Юровсь-
кої нерідко можна було зустріти на концертних афішах Москви, Ленінграда 
та інших міст Радянського Союзу. У газетних рецензіях 30-х років відзна-
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чалося: «Катерина Юровська – цікавий, талановитий, тонкий інтерпре-
татор старовинних романсів. У її творчості слухача чарує не тільки вико-
навська майстерність, а й якась особлива простота, глибина, вміння пере-

дати найщиріші почуття людини – 
ніжність, смуток, радість, сум. 
Кожний романс Юровська співає 
по-своєму. Вона уміє підкреслити 
ліричні інтонації, повноту почуттів, 
справжню людську пристрасть». 
Послухайте у виконанні Юровської 
старовинний романс «Я помню 
вальса звук прелестный». 

 

(Звучить запис) 
 

Звичайно, про всі ті тонкощі ви-
конавської майстерності співачки, 
багатство відтінків її голосу, які під-
креслював рецензент, можна суди-
ти, коли слухаєш живий голос. 
Старі архівні записи 1930-х років 
через їхню технічну недосконалість 

не можуть повною мірою передати всю його чарівність і привабливість. 
Вони дають нам лише часткове уявлення про характер обдаровання ар-
тистки. Та навіть і ці записи свідчать про неабиякий талант Юровської як 
гідної продовжувачки кращих традицій вокально-виконавського мистецтва, 
представниками якого були російські співачки кінця XIX – початку ХХ 
століття Варвара Паніна, Настя Вяльцева, Надія Плевицька. 

  

(Звучить старовинний романс       «Я вам не говорю») 
 

Катерина Миколаївна Юровська народилася 1886 року у Києві в сімї 
залізничника. Навчалася в залізничному училищі, згодом у Київській фун-
дуклеївській жіночій гімназії. Брала участь у художній самодіяльності, 
співала на вечорах російські народні пісні та старовинні романси. Юну гім-
назистку вабили сцена, світ мистецтва. Вона мріяла стати артисткою, 
вступити до консерваторії. Та, на жаль, через постійні матеріальні нестат-
ки навчатися в консерваторії дівчині так і не довелося. Вирішальну роль у 
її подальшому житті відіграло знайомство у 1908 році з керівником хору 
російської пісні Богдановим. 

Прослухавши Юровську, маестро був зачарований дзвінким, сильним 
меццо-сопрано своєрідного тембру. Незабаром вона стала солісткою хо-
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ру. Одночасно брала приватні уроки з вокалу у професора Київської кон-
серваторії Петц. 

Щиро вітала співачка перемогу Великої Жовтневої соціалістичної ре-
волюції. Як артистка концертного бюро «Посредрабис» вона виступає пе-
ред солдатами і матросами, дає концерти у робітничих клубах Москви. В 
роки революції і громадянської війни Юровська у складі концертної брига-
ди агітпоїзду політвідділу Південно-західного фронту співала бійцям Чер-
воної Армії, які визволяли від білогвардійців Харків, Дніпропетровськ, За-
поріжжя, Донбас. 

За 40 років професійної діяльності на естраді Катерина Юровська да-
ла близько 11 тисяч концертів. Її голос звучав у столичних театрах і на 
концертній естраді багатьох міст Радянського Союзу.  

Артистка виступала перед будівельниками Турксибу, гірниками-ста-
хановцями Кузбасу, робітниками Дніпрогесу і Харківського тракторного 
заводу. І всюди – успіх, щирі подяки, запрошення виступити в концертах.  

У концертних програмах 30-х років імя Юровської стоїть поруч з іменами 
таких уславлених майстрів мистецтва, як Русланова, Ярон, Хенкін, По-
крас, Дунаєвський. В порядку шефської допомоги Юровська дала безліч 
безплатних концертів. Почесні грамоти, численні подяки, що збереглися, 
свідчать про її популярність. 

У суворі роки Великої Вітчизняної війни Юровська співала у військових 
частинах і в госпіталях фронтові пісні, які полюбилися бійцям – «Морячка» 
композитора Бакалова, «Голубые петлицы» Жарковського, «Медсестра 
Анюта» Слонова, «Синий платочек» Петербургського, а також пісні і ро-
манси з свого довоєнного репертуару. Нерідко доводилося виступати у 
важких умовах під канонаду та ревіння ворожих літаків. А один з концертів 
співачки відбувся навіть під водою, у підводному човні, який ніс бойову 
службу в Баренцевому морі. 

Минули роки, закінчилася війна. І хоч артистці було на той час майже 
60, вона не залишила естрадну сцену. Її голос звучав, як і багато років то-
му, так само свіжо, упевнено, проникливо. Численні її прихильники – лю-
бителі старовинного романсу – як і раніше з нетерпінням чекали зустрічі з 
улюбленою співачкою. 

Аналізуючи довгий творчий шлях Юровської у мистецтві, можна від-
значити, що її концертний репертуар був досить широкий: у ньому були і 
російські народні пісні, і романси російських композиторів-класиків, і лірич-
ні пісні радянських композиторів. На жаль, сучасний слухач не може 
ознайомитися з ними навіть у грамзапису. Проте, справжньою стихією 
співачки  були, без сумніву, старовинні романси. Чимало старовинних ро-
мансів зазвучали у Юровської легко, щиро, просто, без зайвих сліз і над-
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риву, із справжнім непідробним почуттям. Тепло відгукуються про вико-
навську майстерність Юровської її колеги по мистецтву. Народна артистка 
Радянського Союзу Клавдія Іванівна Шульженко згадує: 

 

 «Я тільки-но починала свій творчий шлях, а Катерина Миколаївна Юровська була 
уже відомою співачкою. Мені доводилося не раз чути її на концертній естраді. Слухачів 
завжди полонила її манера виконання. Я завжди шанувала і цінувала цю артистку як ве-
ликого майстра естради». 

 

Творчість Юровської – яскравий взірець самовідданого служіння мис-
тецтву, а її вокальна і виконавська майстерність і сьогодні може служити 
взірцем для багатьох співачок, які присвятили своє життя пісні, естрадній 
сцені. 

●●● 
52. Юрьєва І.Д. 

Радіостанція «Промінь» 21.10.1977.  
Текст В. Донцова, редактор Зоя Коробова 

 

Диктор М. Козій: В ефірі музичний нарис з циклу «Зірки радянської 
естради». Сьогоднішня наша розповідь про виконавицю старовинних ро-

мансів і пісень Ізабеллу Юрєву. В 
передачі використані перезаписи з 
унікальних грампластинок. 

Вона виходила на сцену – 
статна, красива, з променистими 
блакитними очима, пишним біля-
вим волоссям і, ніби трохи зами-
слившись, починала співати. І при-
сутні одразу ж попадали під вплив 
чарівного світу її пісень.  

Спів Ізабелли Юрєвої не про-
сто подобався людям – її любили 
за особливе уміння висловити в 
романсі, а то і просто у невибаг-
ливій пісеньці глибокі почуття, те, 
що пережито серцем. Ці почуття 

були близькі і зрозумілі кожному. Щиро, безпосередньо, з тактом викори-

стовувала вона найрізноманітніші прийоми передачі нюансів пісні. Юрєва 
зверталась до слухача і цим ніби довіряла йому своє особисте, найпо-
таємніше. Співачка досконало володіла й секретами спілкування з слуха-
чами. Нагорода ж за це була не мала – широка популярність і визнання. 
Таке, звичайно, дається не кожному митцю. 
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Мабуть, найхарактернішою рисою її голосу, який можна завжди легко 
упізнати, було те, що в ньому переважали якісь своєрідні барви, особливо 

на високих, «тремтливих» нотах. Її спів справді нагадував то соловїну 
трель, то розлогий рокіт морського прибою, то жалібний стогін холодного 

осіннього вітру. Ізабелла Юрєва почала співати рано, коли їй не виповни-
лось і сімнадцяти. У цьому віці вона залишила своє рідне місто Ростов-на-
Дону і переїхала до Ленінграда. Там почалося її творче життя. 

З 1925 року Юрєва у Москві. Та сама вона вважає себе москвичкою 
значно раніше, відтоді, як вперше виступила на московській естраді. По-

пулярність співачки зростала. Юрєва раз і назавжди зробила свій вибір. 
Своєї закоханості у романс не зрадила навіть тоді, коли, здавалося, що вік 

цього жанру минув. Та Юрєва палко бажала освіжити романс, заспівати 
його на новий лад, так, як цього ще ніхто не робив до неї, внести в його 
звучання нові вокальні барви. 

Ізабелла Юрєва багато гастролювала по країні, а коли почалася Ве-
лика Вітчизняна війна прагнула внести і свою частку у загальну справу 
всенародної боротьби з ворогом. Бійці приймали її захоплено. Ось стоїть 
вона перед ними, така лагідна, з газовою косинкою на плечах. І здається 

бійцям, що вони й справді перенеслися у ті місця, де так пянить чарівність 
ночей, і бачать вони квітучу весну, і чують таємничий шепіт старих дерев 
біля рідної оселі, і відчувають радість минулих зустрічей. 

В репертуарі Юрєвої тих років зустрічаємо і нові пісні, написані на 
фронтову тематику. Та, як завжди, на закінчення концерту артистка на 
прохання бійців виконувала старовинні романси. Романс звучав у медсан-
батах, у теплушках Карельського фронту, в обложеному Ленінграді. Мину-

ли роки. Співачка вже не так часто зявлялася на естраді, хоч здавалося, 
що час був не владний над її голосом.  

Невдовзі артистка залишила сцену.  
Пошта приносила їй щодня десятки листів і чи не в кожному запитан-

ня: чи почуємо вас знову зі сцени? І артистка не витримала – на початку 
60-х років вона відновила свої виступи. Шанувальники з радістю    і вели-
кою симпатією зустріли її появу на естраді. Не кожному з нас довелося 
бути на її концертах, чути «живий» голос співачки. Та навіть у записах на 
платівках нас чарує його своєрідність і краса. 

Диктор: Ви слухали музичний нарис з циклу «Зірки радянської естра-
ди». Напишіть нам, шановні товариші, голоси яких співаків ви хотіли б по-
чути у наших наступних передачах. Нагадуємо адресу: 252001, Київ-1, 
Хрещатик 26, музична редакція Українського радіо. 
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●●● 
  53. Телесюжет на каналі ТЕТ 

Українське телебачення, 2001 р. 
 

Диктор. Широкий вибір сучасної аудіотехніки у торговельній мережі – 
спокуса для меломанів. Проте є людина, котра ще й досі залишається вір-
ною своєму незмінному музичному другові – патефону. Віталій Донцов за 
життя зібрав велику колекцію грамплатівок. 

В його квартирі і тепер лунають пісні у виконанні улюблених співаків 
молодості. Тут, на Оболоні в Києві, у маленькій однокімнатній квартирі зіб-
рано записи, мабуть, усіх відомих українських і російських голосів дорево-
люційного та радянського періодів. 

З ранньої юності Віталій захоплювався піснями. Співав у шкільній ху-
дожній самодіяльності, потім в інститутських концертах. А перші патефонні 
платівки і перший патефон з’явилися, коли йому було тринадцять. Відтоді 
минуло півстоліття. 

Донцов. Співаком я не став, а колекціонером, як бачите, став. Змалку 
любив красиві, співучі голоси. У моїй колекції на платівках майже одні во-
калісти. 

Диктор. Віталій Петрович понад двадцять років співробітничав з фір-
мою «Мелодія», надавав їй свої платівки для перезаписів. Ця співпраця 
грунтувалася виключно на ентузіазмі колекціонера. До Москви їздив за 
власні кошти. А вдячність студії грамзапису виражалась у тому, що на кон-
вертах платівок, що випускалися з участю Донцова, друкували його анота-
ції. За них, щоправда, не завжди платили, а якщо й платили, то зовсім ма-
ло. 

У державних радіофондах України з’явилися грамзаписи корифеїв 
українського вокалу теж завдяки Віталію Донцову. Крім того, колекціонер 
здійснив два визначні пошуки: розшукав інформацію про забутого компо-
зитора, автора популярного (як вважали старовинного) романсу «Отцвели 
хризантемы» Миколу Харито. Розшукав також унікальну платівку з першим 
записом популярної фронтової пісні «Землянка». Виявляється, першою її 
виконала російська співачка Лідія Русланова. Але в 1942 році нібито за 
вказівкою Сталіна наклад платівки було заборонено. І лише один примір-
ник дивом зберігся і згодом опинився у Донцова.1 

Донцов. Від свого знайомого я дізнався, що у одного старенького на 
Лук’янівці є платівка з піснею «Землянка» у виконанні Русланової. Я заго-

                                                 
1 Автор телесюжета повторяет чью-то нелепую выдумку о запрете пластинки лично Ста-
линым. Скорее всего пластинка не была рекомендована к выпуску из-за неудовлетвори-
тельного художественного уровня исполнения песни (А.Ж.). 
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рівся бажанням будь-що знайти цю платівку. І ось, не знаючи адреси – ні 
вулиці, ні номера будинку, ні прізвища, – розпочав пошук. Більше року хо-
див по Лук’янівці, питав «де живе дядя Саша, який має патефонні платів-
ки». І врешті-решт таки знайшов того дядю Сашу! Але він сказав: «Одну 
«Землянку» я не продам. Хочеш – бери усі платівки оптом по 12 карбован-
ців». То були платівки Лещенка, Козіна, Вертинського та інших співаків. Це 
на той час була чимала сума – майже дві мої місячні зарплати. 

Диктор. У колекції Донцова сотні співаків, більше тисячі платівок. По-
первáх були платівки тільки на 78 обертів. Він і досі слухає їх на патефоні, 
що свого часу належав відомій співачці Катерині Юровській. До речі, однієї 
патефонної голки вистачало для прослуховування лише однієї платівки. 
Але це колекціонера не засмучує. Каже, їх у нього стільки, що вистачить і 
на два життя.                     

●●● 
54. Інтерактивне спілкування з слухачами 

Українське радіо, канал «Культура», 23.05.2013 г. Ведуча Ірина Пашинська 
Гість студії – Віталій Донцов, колекціонер, автор книжки про українську 

співачку Олександру Ропську «А голос так дивно звучал». 
 

Пашинська. Вітаю, шановні друзі! З вами ведуча Ірина Пашинська. 
Запрошую до музичного радіоклубу «Класика». Раз на тиждень, щочетвер-
га ми зустрічаємося в нашому радіоклубі, спілкуємося на різні теми – йде-
ться про музичне мистецтво. Кожен з вас, шановні друзі, може стати учас-
ником цієї програми. Хочу наголосити: ми спілкуємося в прямому ефірі. 
Нагадаю: наш телефон 239-62-95, код Києва 044. 

Сьогодні разом зі мною у студії працює режисер Анастасія  Карпук. 
Тож саме Анастасія вітатиметься з вами першою, і вже за кілька секунд 
ваш голос лунатиме в ефірі. Нагадаю – ви на хвилі Українського радіо, 
канал «Культура». І нагадаю також адресу нашого сайту: Radiokultura. 
org/online.  

Що я підготувала цього разу для цієї нашої зустрічі? Сьогодні ми слу-
хатимемо записи відомої української співачки, народної артистки України 
Олександри Ропської з архіву Українського радіо. Ці записи датовано три-
дцятими та п’ятдесятими роками. А розповість  про цю неповторну і неза-
бутню  співачку Віталій Петрович  Донцов, колекціонер грамплатівок, мис-
тецтвознавець , автор і упорядник книжки про Олександру  Ропську. Віта-
лію Петровичу, вітаю Вас у нашій студії, рада Вас тут бачити. 

Донцов. Добрий Вам день, добрий день радіослухачам. 
Пашинська. Віталію Петровичу, я знаю, що свого часу, 2010 року, Ви 

опублікували книжку про Олександру Ропську, і сьогодні ми будемо гово-
рити про це. Я б сказала, що це, мабуть, унікальна книжка, і коли Ви буде-
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те розказувати про неї, я думаю, що і наші слухачі погодяться з цим і зро-
зуміють,чому я так сказала. Але все ж таки, перш ніж  ми будемо розпові-
дати про цю незабутню співачку, перш ніж Ви скажете, чому Олександра 
Ропська дійсно увійшла в історію українського виконавського мистецтва, я 
б хотіла, щоб ми почули її голос. Власне, я вже сказала, що сьогодні ми 
будемо слухати записи з архіву Українського радіо і будемо слухати зараз 
перший – популярну українську народну пісню в обробці Миколи Віталійо-
вича Лисенка. З Олександрою Ропською запис зробила піаністка Розалія 
Ельвова. 

 (Звучить українська народна пісня «Дощик») 
 

Пашинська. Шановні друзі, для вас сьогодні співає Олександра Роп-
ська – незабутня наша співачка. Нагадаю, що сьогодні ми слухаємо її ра-
діозаписи з архіву Українського радіо. Їх датовано 30-ми та 50-ми роками 
минулого століття. Про цю співачку, про її записи нам розповідає гість сту-
дії – мистецтвознавець, колекціонер грамплатівок і упорядник книжки про 
Олександру Дмитрівну Ропську Віталій Петрович Донцов. Він сьогодні гість 
нашого радіо-клубу «Класика». 

Віталію Петровичу, я б хотіла, після того, як ми почули голос Олексан-
дри Ропської, запитати у Вас, про таке. Ви вже багато років знаєте твор-
чість цієї співачки, Ви багато писали про неї. Чому, власне, ця співачка 
увійшла в історію вокального мистецтва, чому вона – одна з незабутніх 
наших українських виконавиць?  

Можливо, сьогодні хтось вперше почув цей голос. Можливо, хтось з 
наших радіослухачів взагалі вперше почув її прізвище. Для них ця зустріч 
буде першою. Тому я хотіла б, щоб ми з цього почали цю передачу. 

Донцов. Чому Ропська увійшла в історію українського вокального ми-
стецтва? Тому що у неї від природи був унікальний голос, який мав краси-
вий, м’який, оксамитовий тембр. Тому що вона була дуже артистичною і на 
високому професійному рівні виконувала вокальні твори, була висококлас-
ною оперною співачкою. І не тільки оперною, а й камерною. На жаль, мало 
лишилося її записів, але ті, хто писав спогади, а їх у книжці, яку я упоряд-
кував, пятдесят, усі в один голос пишуть, що у співачки був унікальний го-
лос. 

Пашинська. А коли Ви вперше дізнались про Олександру Ропську? 
Все ж таки навіть для Вас колись була ота перша зустріч. Ви почули це 
прізвище і зацікавились, чи, можливо, Ви почули її голос і тоді почали ви-
вчати, досліджувати її творчість? 

Донцов. Я почав збирати грампластинки з початку 50-х років, а точні-
ше з 1952 року. Цю співачку я ніколи не чув, і не було у мене її пластинок. 
Але на початку 60-х років після закінчення інституту я був направлений на 
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роботу в місто Кривий Ріг і там ходив на так звану «товкучку», де можна 
було купити пластинки, які в Радянському Союзі або зовсім не випускали, 
або які були зняті з виробництва, тобто пластинки 1930-х років.  

І ось одного разу я купив кілька пластинок (десь с десяток) і серед них 
була одна з українськими піснями: «Ой на гору козак воду носить» та «Ой 
від саду». Дома я поставив цю пластинку на програвач, щоб послухати, як 
вона звучить. Зазначу, у мене було багато пластинок з українськими наро-
дними піснями у виконанні і Петрусенко, і Донця, і Зої Гайдай, і Литвинен-
ко-Вольгемут, і інших співаків. А ось цієї пластинки не було. На етикетці 
прочитав: виконує заслужена артистка УРСР О.Д. Ропська. Думаю собі: хто 
ж це така?  Прослухав платівку. І хоч була вона поганому стані (дуже «ши-
піла»), але навіть через увесь той шум і тріск було чути, який той красивий 
голос, які чудові його барви, як зворушливо передає співачка пісенні обра-
зи.  

А потім трапилася нагода приїхати до свого друга Олександра Петру-
сенка, сина нашої великої співачки Оксани Петрусенко. Ми з ним розмов-
ляли часто на так звану «вокальну тему». Якось запитав його: «Алік, ти 
знаєш таку співачку – Ропську?»  

«Звичайно, знаю,– каже Алік.– Була така хороша співачка. У Київсь-
кому оперному театрі співала разом з моєю мамою в спектаклях, зокрема 
в «Снігуроньці». Мама була Купава, а Олександра Дмитрівна – Лель». 

«А де вона зараз? В жодному музичному словнику чи довіднику, в жо-
дній енциклопедії цього прізвища я не знайшов». 

«Вона вже давно померла,– відповів Алік але в Києві, здається, жи-
вуть її родичі – дві сестри». 

«А як би їх відвідати, щоб поговорити з ними, розпитати?» 
«Я постараюсь дізнатися, де вони живуть і потім тобі повідомлю».  
І наступного разу, коли я знову приїхав у Київ, Алік каже: 
«От повезло! Узнав адресу сестер. Живуть вони у Десятинному про-

вулку. Завітай до них, вони тобі все розкажуть, що тебе цікавить». 
І ось я у сестер. Це були дуже гостинні люди. Прийняли вони мене 

надзвичайно приязно. І вже з перших хвилин між нами зав’язались теплі 
стосунки, які надалі були такі, ніби ми були близькі родичі. 

Одного разу кажу сестрам: 
«Ось дивіться. Виходять книжки і про Паторжинського, і про Литвинен-

ко-Вольгемут, і про Зою Гайдай, і про інших наших славетних співаків, та-
ких, як Кипоренко-Доманського, Петрусенко… А про Олександру Дмитрівну 
немає жодної. І платівок її немає. І записи її чомусь не звучать по радіо. Це 
ж несправедливо! От якби почати збирати матеріали для книжки про неї». 
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Сестри охоче підтримали цю думку і одразу ж почали обдзвонювати  
знайомих. Подзвонили навіть у Москву. До Козловського додзвонилися, до 
Ірини Масленнікової. Звернулися до учениць Олександри Дмитрівни. І всі 
почали надсилати свої спогади. Ось так почався збір матеріалів для книж-
ки, яка зараз лежить перед вами». 

Пашинська. А багато років це тривало? 
Донцов. Десять років! Початок був у 1977 році. До речі, першою, хто 

дав спогади, була незабутня Євгенія Петрівна Озимковська, учениця Роп-
ської. Вона тоді ще працювала в оперному театрі. А потім так поступово 
зібралося за десять років 50 спогадів. 

Пашинська. Нагадаю, зараз ця книжка знаходиться перед нами в сту-
дії. І до неї додається ще компакт-диск, що дуже важливо й зручно: ви про-
читали про співачку і тут же можете послухати її голос. 

Донцов. Цей компакт-диск ніде не продається, його ніде не купите. 
Державі нашій це непотрібно. Диск виготовив відомий мистецтвознавець, 
журналіст, автор низки книжок про музичне мистецтво Анатолій Іванович 
Желєзний. 

Пашинська. А правда, що книжку Ви видали за власний кошт? 
Донцов. Так, за власний, і всього 50 примірниківа. Я звертався за фі-

нансовою допомогою і в оперний театр – безрезультатно. Сказали: «Не-
має можливості… Може згодом»… Звертався і у фонд Кучми – теж ре-
зультат нуль. І довелося видати за свою мізерну пенсію. Відкладав цілий 
рік по двісті-триста гривень. За видання заплатив чотири тисячі. 
Обов’язкові примірники надіслано в бібліотеку імені Вернадського, Парла-
ментську бібліотеку та в Книжкову палату. Один екземпляр я подарував 
консерваторії імені Чайковського. Мої близькі друзі,звичайно, також одер-
жали книжку у подарунок. Так розійшовся майже увесь тираж. Книжкою я 
не торгував і нічого на ній не заробив. 

Пашинська. Мені дуже приємно, що сьогодні Ви подарували цю книж-
ку і мені. Я Вам надзвичайно вдячна. 

Донцов. Буду радий, якщо вона Вам сподобається. 
Пашинська. Шановні радіослухачі, нагадую, що ви на хвилі Українсь-

кого радіо. Це канал «Культура», пряма ефірна передача музичний клуб 
«Класика». З вами ведуча Ірина Пашинська. І сьогодні у нашій студії з ва-
ми спілкується, вам розповідає про незабутню українську співачку Олекса-
ндру Ропську колекціонер грамплатівок, мистецтвознавець , автор і упоря-
дник книжки про Олександру Ропську Віталій Петрович Донцов. Телефо-
нуйте, ми разом будемо до за п’ять хвилин другої дня. Телефон нашої сту-
дії – 239-62-95. Якщо ви телефонуєте з іншого міста, то код Києва 044. 
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Віталію Петровичу, я пропоную, щоб ми зараз разом із слухачами по-
слухали два записи – ви вже вкотре, а я, чесно скажу, вперше буду слуха-
ти обробки двох українських народних пісень, які для Вас були першими, 
коли Ви почули голос Олександри Ропської. Отже, будемо слухати ці пісні. 
Перша «Ой, від саду» в обробці Миколи Леонтовича, і друга «Ой, на гору 
козак воду носить» в обробці Миколи Віталійовича  Лисенка. Потім, шано-
вні радіослухачі, ми продовжимо розповідати про Олександру Ропську, а 
ви готуйте свої запитання до Віталія Петровича Донцова. Я думаю, йому 
буде сьогодні приємно з вами поспілкуватися. 

Ось режисер (разом з нами у прямому ефірі працює Анастасія Карпук) 
підказує мені, що вже є у нас слухач на зв’язку. Зараз будемо спілкуватися, 
а потім послухаємо записи. Вітаю вас, доброго дня. 

Радіослухач. Доброго дня, шановна. 
Пашинська. Назвіться, будь ласка. 
Радіослухач Михайло з Києва. Пане Віталію, Віталію Петровичу, я 

от слухав про Ваш благородний вчинок щодо співачки нашої української. 
Згадав при цьому (це приємно згадати), як я свого часу допоміг музею Іва-
на Семеновича Козловського із грамплатівок переписати на електронні 
носії, цебто на диски, пісні у його виконанні. Я так зрозумів, що у вас запи-
си співаків на платівках. А на електронні носії переписані пісні у виконанні 
співачки, про яку Ви говорили? На жаль, не встиг запам’ятати її прізвища. 
Зізнаюсь, я не знав до цього такої співачки. 

Пашинська. Але ви шанувальник вокального мистецтва. Так, пане 
Михайле? 

Радіослухач. Певною мірою так. Якщо  пісні хороші, слухаю з задо-
воленням. Особливо духовні пісні мене цікавлять і християнські. Не всякі 
народні пісні мені подобаються, бо в народі у нас є пісні, які я б не хотів і 
слухати. 

Пашинська. Ну, все це індивідуально, смаки різні… Дякуємо. Будемо 
зараз відповідати. Отже, Віталію Петровичу, чи переведено ваші записи на 
електронні носії і яка у Вас колекція? 

Донцов. Моя колекція нараховує понад тисячу дисків, які випускалися 
з 1910 року і до кінця 50-х років включно. Тільки пластинок з українськими 
піснями, українськими співаками десь близько чотирьохсот. Свого часу 
Українське радіо присилало до мене додому бригаду, і всі ці пластинки 
переписали для фондів радіо.Переписали завдяки Аллі Гаївні Вишневій,  
музичному коментатору радіо, яка організувала перепис. Переписали і 
платівки Ропської. Олександра Дмитрівна залишила нам, на превеликий 
жаль, дуже мало записів – лише дев’ять: сім українських пісень та роман-
сів, і два романси Чайковського. 
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Пашинська. Але є ще арія Матері з опери «Тарас Бульба». 
Донцов. Я щойно хотів про це сказати: є одна-єдина арія. На жаль. 

Усі записи, які Ви будете сьогодні слухати, переписали виключно з моїх 
платівок, за винятком двох романсів Чайковського. Вони реставровані і 
перенесені на компакт-диск. Один примірник подаровано мною Українсь-
кому радіо. Так що тепер можна не боятися, що магнітні записи колись ро-
змагнітяться. Тепер вже на сучасних електронних носіях вони будуть збе-
рігатися, можна сказати, вічно. 

Пашинська. Але все ж таки, Ваша колекція в основаному це платівки? 
Донцов. Так, платівки. 
Пашинська. У нас ще є слухачі. Вітаємо вас, доброго дня. 
Радіослухачка. Доброго дня, пані Ірино!  Це Тамара з Києва. Я так 

рада, Віталію Петровичу. Дозвольте Вам подякувати, тому, що Ви нам такі 
грані відкриваєте. Я чула якось про Олександру Дмитрівну Ропську, пра-
цюючи концертмейстером в оперному театрі. У спектаклях співала тоді 
Озимковська. У неї був надзвичайно красивий голос, контральто, яким спі-
вачка чарувала слухачів. Я навіть не знала, що вона була ученицею Роп-
ської. 

Пашинська. Дякуємо Вам, пані Тамаро. Ну от, навіть тим, хто є знав-
цем вокального мистецтва, ми дали якийсь цікавий матеріал. І це нас ті-
шить. Є ще слухач . Вітаємо вас, доброго дня. 

Радіослухачка. Доброго дня. Мене звуть Оля, я з Києва. Я б хотіла 
попросити шановного Вашого гостя Віталія Петровича, якщо можна, щоб 
він трошки докладніше розказав про саму співачку, бо для мене це ім’я 
також абсолютно невідоме. 

Пашинська. Збираємося… 
Радіослухачка. Де вона отримала музичну освіту, де ще співала, крім 

нашого оперного театру. 
Пашинська. Дякуємо, пані Олю. Ми це планували після того, як про-

звучать дві народні пісні. Власне, ми їх вже назвали і зараз слухаємо два 
записи Олександри Ропської. 

 

(Звучать дві українські народні пісні) 
            

Отже, шановні наші радіослухачі, нагадаю: можливо, хтось з вас лише 
зараз почав слухати цю передачу.в ефірі. Музичний клуб «Класика» – це 
пряма ефірна передача. Ми будемо разом до за п’ять хвилин другої годи-
ни дня. 239-62-95 телефон нашої студії. Перед мікрофоном ведуча і автор 
цієї передачі Ірина Пашинська. А сьогодні учасником передачі є Віталій 
Петрович Донцов, колекціонер грамплатівок, мистецтвознавець, автор і 
упорядник книжки про Олександру Ропську «А голос так дивно звучал». 
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Пані Ольга, яка дзвонила нам сюди, попросила Вас, Віталію Петрови-
чу, розповісти коротко біографію співачки. Бачу, Ви вже готові, але розу-
мію, що нашого ефірного часу не вистачить, щоб розповісти докладно, 
грунтовно. Тож ми дещо схематично, штрихами спробуємо окреслити її 
біографічні віхи. Отже, коли народилася, де навчалася, на яких сценах спі-
вала, коли пішла з життя. Я знаю, що саме Ви уточнювали, працюючи в 
архівах, дату смерті Олександри Дмитрівни. А почнемо від того,  коли і де 
народилася. Будь ласка. 

Донцов. Олександра Дмитрівна Ропська народилася 23 квітня (за но-
вим стилем 5 травня) 1897 року у слободі Ширяєве Калачівського повіту 
Воронезької губернії у багатодітній селянській родині. Батько був мірошни-
ком. Був малограмотним, а мама була освіченою, мала вищу музичну осві-
ту – вона була піаністкою. Дома у них було фортепіано. 

Пашинська. Тобто, Олександра з дитинства могла навчатися музиці. 
Донцов. Так, мама з дитинства вчила її та інших дітей грі на фортепі-

ано. У родині ж було дев’ятеро дітей (Олександра була третьою). Тож, ма-
буть, саме це стало згодом вирішальним у виборі Олександрою Дмитрів-
ною майбутньої професії. У 1914 році після закінчення гімназії в Тамбові 
вона поступила в Саратовську консерваторію в клас професора Склярев-
ського. Десь на останньому курсі виступила в консерваторському концерті, 
де її почув видатний співак і педагог Медведєв (він викладав вокал у Сара-
товській консерваторії). До речі, він був вокальним педагогом знаменитої 
російської співачки Русланової. 

Пашинська (здивовано). Он як! 
Донцов. Так от, почувши Олександру Дмитрівну у концерті (це був 

1917 чи 1918 рік), він порадив їй учитися співу. Олександра Дмитрівна бли-
зько року брала у нього уроки. А потім, закінчивши консерваторію (а закін-
чила вона її як піаністка), одружилася і з чоловіком виїхала до Полтави, де 
поступила в трупу музично-драматичного театру. В той час у Полтаві по-
чинали свій творчий шлях знамениті співачки Василина Старостинецька, 
Карпова, наш великий співак Іван Семенович Козловський. Він брав участь 
у тих самих спектаклях, що й Олександра Дмитрівна.  

Паралельно з роботою з роботою в театрі Ропська продовжувала на-
вчатися вокалу у Денисенко Марії Миколаївни (Денисенко була, до речі, 
також педагогом Тетяни Михайлової, яка згодом викладала вокал у Київсь-
кій консерваторії, була професором). Олександра Ропська штудіювала во-
кал у Денисенко протягом трьох років. Потім поступила в пересувну оперну 
трупу Енріко Ганфа (це були 1923–25 роки). 

У сезоні 1927–28 років Олександра Дмитрівна була солісткою Харків-
ської держопери. На той час вона стала дружиною Манзія. Це був знаме-
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нитий український оперний режисер, фахівець високого класу. Мені зда-
ється, ми повинні сьогодні і його згадати, бо саме він навчав Ропську сце-
нічної майстерності. Адже вона стала згодом видатною не тільки як вокалі-
стка, а й як драматична актриса. Це всі відзначають у спогадах. І Михайло-
ва про це пише, і Єгоричева. І багато інших митців. Дмитро Михайлович 
Гнатюк у своїх спогадах пише, як вона грала ролі. Коли вона грала Настю, 
то в залі багато глядачів буквально ридали. 

Пашинська. Настя – це в «Тарасі Бульбі». 
Донцов. Так, у «Тарасі Бульбі». З 1928 року Олександра Дмитрівна 

була солісткою Київського оперного театру і дебютувала на його сцені в 
партії Насті у 1929 році. У березні 1936 року брала участь у першій Декаді 
українського мистецтва в Москві. Наші артисти виступали на сцені Боль-
шого театру СРСР. Олександра Дмитрівна виконувала партію Леля у «Сні-
гуроньці» Римського-Корсакова та Терпилихи у «Наталці Полтавці» Лисен-
ка. За ці партії вона отримала звання заслуженої артистки УРСР. 

Пашинська. А з 1941-го у неї вже нове звання – народної артистки. 
Донцов. Так, в 1941 році їй і Манзію присвоїли звання народних арти-

стів УРСР. Це було на той час високе почесне звання. Коли почалася вій-
на, Київський театр було евакуйовано в Уфу, а потім в Іркутськ. Олександ-
ра Дмитрівна разом з іншими артистами театру пропагувала рідне мистец-
тво у столиці Башкирії Уфі й Іркутську, виїжджала на фронт у складі конце-
ртних бригад. А в 1943 році з липня по жовтень виступала з концертами 
для воїнів Степового фронту. У тому ж році, 6 листопада, вона повернула-
ся у Київ з передовими частинами Червоної Армії, які звільнили столицю, і 
в 1944 році почалася її педагогічна діяльність у консерваторії імені Чай-
ковського. 

З 1945 року Олександра Дмитрівна виїжджала з концертами за кор-
дон. Побувала в Румунії, Болгарії та інших країнах. У 1951 році отримала 
урядову нагороду – орден «Знак пошани». 

Померла Олександра Дмитрівна (вона довго хворіла, хвороба була 
тяжка) у 1957 році, 20 червня. Хоч в енциклопедіях та музичних довідниках 
зазначено квітень. Але мені вдалося встановити, що померла вона у черв-
ні. Слід сподіватися, що віднині будуть писати правильну дату. У довідни-
ку, над яким зараз працюють в Енциклопедії імені Бажана (там уже знають 
про це) також зроблять відповідне виправлення.  

Похована Олександра Дмитрівна у Києві на Байковому кладовищі. 
Отож, якщо хто буде на цьому кладовищі – може підійти до її пам’ятника . 
Це по центральній алеї за церквою, від неї метрів сто праворуч могила 
Паторжинського. Буквально в кількох метрах від Паторжинського знахо-
диться могила Олександри Дмитрівни з постаментом і бюстом співачки. 



~ 238 ~ 
 

Пашинська. Дякую Вам. А зараз ми хочемо запропонувати вам пос-
лухати єдиний запис оперної арії, який зберігся – це арія Матері з опери 
Лисенка «Тарас Бульба». Запис було зроблено у супроводі Симфонічного  
оркестру Київського оперного театру під орудою Володимира Йориша. 

 

(Звучить запис) 
 

  Я б хотіла ще коротко зачитати рядочки листа, який надійшов до нас 
електронною поштою. Пише нам слухач Остафійчук Віктор Ігоревич: «Ша-
новна пані Ірино, сьогодні в передачі Ви почуєте, без перебільшення, ле-
гендарну людину». 

Пашинська (здивовано). Легендарною людиною він називає Вас. 
Донцов. Он як! 
Пашинська. (Цитує далі лист слухача). «Він збирав грамзаписи укра-

їнських  співаків усе своє життя. Левова частка архівних записів радіо  
«Культура» – це записи з грамплатівок Віталія Петровича». Далі слухач 
пише, що він з Вами особисто знайомий і познайомився саме тоді, коли 
шукав інформацію і записи Олександри Ропської. Тобто, Ви знаєте Віктора 
Остафійчука. Я так зрозуміла, що ви знайомі? 

Донцов. Знаю. Бачив один раз. 
Пашинська. І далі він пише, власне, пропонує керівництву радіо «Ку-

льтура» розглянути його пропозицію і започаткувати постійну передачу. 
Він навіть назву придумав: «Голос з грамплатівки». До речі, прекрасна на-
зва. Слухач пропонує запросити Вас, Віталія Донцова, як постійного консу-
льтанта. Ось такий цікавий лист… 

Донцов. Що ж, це приємно. 
Пашинська. Мені дуже сподобалась назва «Голос з грамплатівки». У 

Вас понад тисячу грамплатівок. Ви мені навіть приносили показати деякі 
конверти… 

Донцов. Це конверти тих платівок, які випускала  фірма «Мелодія» з 
моїми анотаціями. Всього було випущено дванадцять пластинок, починаю-
чи з 1970 і до 1989 року. 

Пашинська. Тобто, ідея дуже хороша. Мені залишається тільки за-
пропонувати нашому керівництву такий радіоцикл. Ви дійсно погодилися б 
бути консультантом, співведучим, так? 

Донцов. Звичайно. Чого не зробиш для рідного мистецтва… 
Пашинська. Дуже дякую Вам за попередню згоду. Шановні наші ра-

діослухачі, шановні друзі, нагадаю, що ви слухали програму, яка назива-
ється Музичний клуб «Класика». Це пряма ефірна програма.  

І сьогодні в ній брав участь Віталій Петрович Донцов – колекціонер 
грамплатівок, мистецтвознавець, автор-упорядник книжки про видатну ук-
раїнську співачку Олександру Ропську. А ще він автор статей і анотацій до 
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платівок Всесоюзної фірми «Мелодія». Віталію Петровичу, я дякую, що 
сьогодні Ви завітали до нашої студії, дякую за дуже цікаву розповідь.  

Донцов. Радий був з Вами спілкуватися, і радий, що відгукнулися на 
цю передачу і наші радіослухачі. 

Пашинська. На сьогодні все, шановні наші слухачі. Знову зустрінемо-
ся з вами за тиждень, наступного четверга як завжди о тринадцятій п’ять. 
Режисером прямого ефіру була, нагадаю, Анастасія Карпук, ведуча Ірина 
Пашинська. На все добре.  

●●● 
55. Телесюжет «Грамплатівки» 

(Українське телебачення, програма «Життя триває», 2006 р.) 
Розповідає журналістка Олена Баришевська 

Часто проходиш вули-
цею і не знаєш, на чию 
честь її названо. І тобі бай-
дуже, ти не поспішаєш діз-
натися. Але ж просто так 
називати столичні вулиці не 
стали б. Скажімо, вулиця Зої 
Гайдай. Соромно, але доне-
давна я й гадки не мала, що 
це – відома свого часу укра-
їнська співачка, народна 
артистка СРСР. 

А от у Києві живе люди-
на, яка фіксує, колекціонує усе, що пов’язане з відомими вокалістами часів 
його молодості. Таке його хоббі. 

 

(Звучить фрагмент укр. нар. пісні «Баламуте» у виконанні  З.М. Гайдай) 
  

Віталій Донцов за освітою вчитель англійської та німецької мов. Усе 
життя працював у школі. Але у творчих колах Віталій Петрович уже давно 
відомий не лише як колекціонер платівок, а й як мистецтвознавець, адже 
досліджує він життя і творчість виконавців українських і російських роман-
сів. Саме цей жанр з дитинства запав йому в душу і переважає в колекції. 
А от до інструментальної музики колекціонер майже байдужий. 

– Я був ще школярем, коли мати купила мені патефон і кілька платі-
вок. З того часу все й почалося… Я любив гарні, красиві голоси співаків… 

На запитання щодо його музичної освіти Віталій Петрович дивується: 
– А навіщо? Ось ця колекція і є моєю музичною школою! 
Каже, не раз теперішні молоді співаки приходили до нього слухати 

записи корифеїв вокального мистецтва. Це допомагало їм пізнати секрети 
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майстерного співу. І справді, у Донцова є багато рідкісних платівок на 78 
обертів. Його колекція свого часу стала в нагоді Всесоюзній студії грамза-
пису. З нею колекціонер співпрацював майже 20 років. Власне, все поча-
лося з того, що поїхав він до Москви, бо був обурений, що на «Мелодії» не 
виходить платівка-гігант Оксани Петрусенко (гігантом називали диск най-
більшого формату з годинною тривалістю звучання). 

 

(На екрані диск  О.А. Петрусенко з її портретом) 
 

– Це була перша пластинка, що вийшла ще 1971 року. 
– Вона вийшла завдяки Вам? 
– Так, завдяки мені. Я писав листи навіть Фурцевій… «Бомбив» усіх: 

коли буде «гігант» Петрусенко? І врешті-решт дали згоду на випуск її пла-
тівки. Та ще й доручили мені написати анотацію для конверту. Анотацію 
затверджували в Міністерстві культури – це все було не так просто… І от 
вийшла така чудова платівка нашої великої співачки. 

Після цього «Мелодія» постійно зверталася до Віталія Петровича з 
проханням привезти для перезапису ті чи інші платівки з його колекції. За 
участю колекціонера вийшло понад 10 платівок-гігантів. Він також автор 
анотацій до них. 

– Мені за це абсолютно нічого не платили. Навіть залізничний квіток я 
брав за свій рахунок. Щоправда, за анотацію платили, але дуже мало, у 
межах 20 карбованців. Ось така була тоді плата… 

●●● 
56. Як я став колекціонером грампластинок. 
Арнольд Азрікан та його унікальна платівка. 

Текст радіопередачі по каналу «Культура» Українського радіо 2.09.2013 р.  
Ведуча Ганна Боровицька 

Боровицька. Віталію Петровичу, з чого і як почалося у вашому житті 
колекціонування старих грамплатівок? 

Донцов. Почалося все з того, що я, коли був ще школярем, десь у 
п'ятому класі, отримав від своєї мами подарунок – патефон і кілька плас-
тинок, десь з десяток. 

Боровицька. Це були які роки? 
Донцов. Це були 1952-53 роки… Час, про який іде мова,– то був дуже 

пісенний час, справжня пісенна епоха. Молодь дуже любила співати. У нас 
у школі була художня самодіяльність, усі любили співати. Співали ми охо-
че, виступали на вечорах, брали активну участь у художній самодіяльнос-
ті. У кожному домі, у кожній сім'ї були патефон і грампластинки.  

В той час в основному звучали українські народні пісні, естрадні пісні 
радянських композиторів, ліричні пісні. Дуже популярними тоді були співа-
ки, яких любив народ. Надзвичайно відомими були і Клавдія Шульженко, і 
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Бунчиков та Нечаєв (був такий прекрасний дует), Георгій Виноградов, Іван 
Шмельов, Зоя Рождественська, і наші українські співаки – Литвиненко-
Вольгемут, Гайдай, Паторжинський, Петрусенко. Їхні голоси звучали у ко-
жній сім'і, щодня, і не було такого періоду, щоб ці голоси не звучали і по 
радіо.  

Ось така пісенна атмосфера і заронила в душу любов до вокалу, до 
справжньої пісні, до красивих, гарних голосів… 

Боровицька. Справді, грамплатівки і виступи видатних співаків по 
радіо у ці, а також і більш пізні і більш ранні часи на почесному місці фігу-
рують у спогадах наших уславлених артистів, таких, як Дмитро Гнатюк, 
Діана Петриненко, Анатолій Мокренко, Марія Стефюк, Ольга Басистюк… І 
це не дивно, адже як було не закохатися у спів, не захворіти на мрію і са-
мому стати співаком, мало не щодня заслуховуючись такими, приміром,  
записами, як оцей запис народної пісні у виконанні Оксани Петрусенко. 

 

(Звучить пісня «Барвінок») 
 

Боровицька. Продовжую розмову в студії з відомим київським колек-
ціонером грамплатівок Віталієм Петровичем Донцовим. 

Донцов. Після того, як з'явився у нас патефон, не було такого дня, 
щоб ми його не «крутили», – ми його «крутили» з ранку до ночі, виходили 
й у двір з пластинками і грали їх – збиралися сусіди і залюбки слухали. От 
з усього цього і почалося… Потім я почав прикуповувати пластинки потро-
ху – одну-дві-три на тиждень. Купував я різні платівки, які тоді тільки мож-
на було купити, які були у продажу – і Литвиненко-Вольгемут, і Гайдай, і 
інших співаків. Ішов час, а колекція моя збільшувалася з роками.  

Потім я вже зацікавився і дореволюційними пластинками, в основно-
му естрадою, і за усі ці десятиліття зібралася фонотека, якою користува-
лася у свій час навіть фірма «Мелодія». Я понад 20 років співпрацював з 
фірмою «Мелодія». З моєю участю, моїми анотаціями вийшло 12 довгог-
раючих дисків-гігантів. 

Боровицька. І чиї записи там були? 
Донцов. Зараз скажу. Я щороку їздив у Москву, возив пластинки. 

Один раз навіть повіз цілий чемодан пластинок, причому акустичних, а 
вони дуже важкі. Клавдій Клавдійович Тихонравов аж оторопів. Я кажу йо-
му: «Ось спробуйте, чи піднімете». Він намагався підняти чемодан і вигук-
нув: «Боже, як же ви його довезли через усю Москву! Тут, мабуть, сто кіло-
грамів ваги!»  

Дуже часто у державних музичних архівах не виявлялося записів тих 
чи інших співаків, і студія змушена тоді була звертатися за допомогою до 
колекціонерів. З моєю участю вийшли такі пластинки.  
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Самою першою (це був 1970 рік) була Оксана Петрусенко, довгограю-
чий диск-гігант, потім вийшов ряд пластинок російських естрадних співаків 
– Бунчикова і Нечаєва до 30-річчя Перемоги, за нею персональний «гі-
гант» В. Нечаєва, далі пластинка Івана Шмельова, дві пластинки «гігант» і 
«міньйон» російської естрадної співачки, виконавиці старовинних романсів 
(між іншим, нашої землячки родом з Києва) Катерини Юровської. 

Була ціла династія артистів: у Катерини Юровської було дві дочки. 
Ольга була примадоною Київської оперети, Анна була солісткою Львівсь-
кої опери. Внучка Катерини Юровської – Тетяна Стебловська, народна 
артистка України – драматична актриса. Її син Володимир Бегма також 
артист. 

 Пластинка Катерини Юровської вийшла з моєю анотацією на початку 
1977 року. Потім вийшла пластинка Ізабелли Юр'євої, також з моєю ано-
тацією. Вийшли платівки Морфессі, Дулькевич (була така видатна співач-
ка, яку високо цінував сам Купрін). І останньою (це вже тоді, коли ота «пе-
рестройка» була в самому розпалі) була платівка Олександри Ропської. 
Вона мало лишила своїх записів, лише дев'ять, тому на другому боці пла-
стинки дали записи Михайла Донця (його записів збереглося приблизно 
стільки ж).  

Анотації до конверту підготували я і Микола Кагарлицький. Я написав 
статтю про життя і творчість Роп-
ської, Кагарлицький – про Донця. 
Це, повторюю, була остання плас-
тинка, яка вийшла на фірмі «Ме-
лодія» з моєю участю. 

Боровицька. Одну з цікавих 
історій, пов'язаних із старою грам-
платівкою, хочу переповісти у сьо-
годнішній передачі. Історія ця вмі-
щена у книжці «Арнольд Азрікан. 
Повернення на авансцену», яку 
дочка співака Діна Азрікан пода-
рувала нашому сьогоднішньому 
гостеві Віталію Петровичу Донцо-
ву. 

Був собі колись такий україн-
ський і російський оперний співак, 
уродженець Одеси, вихованець 
Одеської консерваторії, заслужений артист України Арнольд Григорович 
Азрікан. Роки життя – 1906 –1976.  
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Його красивий драматичний тенор з середини 1920-х протягом чоти-
рьох десятиліть лунав на сценах оперних театрів Одеси, Києва, Харкова, 
Свердловська, Баку, Кишинева. Серед його оперних партій пригадаємо 
Отелло, Германа, Радамеса, Каніо, де Гріє, Хозе, Самозванця, Кавара-
доссі… 

Горезвісного 1937 року «батько всіх народів» Сталін забажав створи-
ти грамофонну колекцію народних пісень усіх республік. Молодий тенор 
Арнольд Азрікан вже на той час був одним з провідних солістів Київської 
опери і потрапив до числа обраних співаків від України. Так він записав дві 
українські народні пісні в обробці Оскара Сандлера «Ой, у полі нивка» та 
«Ой, за гаєм, гаєм». І, звичайно, артист, який після цього прожив ще чоти-
ри десятиліття, і гадки не мав, що ця пластинка буде єдиною у його співо-
чій кар'єрі. 

Війна, евакуація, нескінченні фронтові дороги, концерти для солдатів, 
а по війні калейдоскоп театрів, гастролей, численні переїзди. А ще до того 
у його особовій справі з'явився запис про політичну неблагонадійність. Це 
було пов'язано з тим, що його рідна сестра, з якою він жваво листувався, 
жила в Америці. А тут незабаром іще нагодилася сумнозвісна «справа лі-
карів». Загалом усе це аж ніяк не сприяло появі нових грамзаписів Азріка-
на. Тож платівка з двома українськими піснями стала справжнім раритетом 
і у творчій біографії співака, і в історії грамзапису. 

Склалося так, що з особистого архіву співака примірник платівки тає-
мничо зник. І чверть століття по тому дочка Арнольда Григоровича – Діна 
Азрікан, яка живе в Америці, поставила собі за мету знайти бодай якимось 
дивом вцілілий примірник із записом голосу батька. Пошуки у російських 
та українських архівах фонодокументів були безрезультатними.  

І тоді жінка звернулася до колекціонерів старих платівок, які поступо-
во, крок за кроком, вивели її на слід. Платівка, яку вже багато хто вважав 
втраченою назавжди, дивом знайшлася у колекції нашого сьогоднішнього 
гостя Віталія Петровича Донцова, який багато знав про кар'єру Арнольда 
Азрікана на оперних сценах і був шанувальником його голосу. 

У середині 2000-х років мрія Діни Азрікан  здійснилася. Спочатку Ві-
талій Петрович Донцов надіслав їй до Америки записи з уцілілої платівки 
на компакт-диску, а за деякий час, після особистої телефонної розмови з 
Діною, яка навіть не наважувалася просити у колекціонера оригінал платі-
вки, він все ж вирішив передати їй його, сказавши їй такі слова:  

«Я довго думав і вирішив, що все ж мені доведеться віддати вам пла-
стинку на знак поваги до вашої безмежної дочірньої любові». 

Уявімо собі на мить ступінь безкорисливості й відданості старого ко-
лекціонера у цій ситуації, адже кожен, хто бодай щось у житті колекціону-
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вав, може зрозуміти, як важко розлучатися з таким цінним, унікальним 
експонатом своєї колекції.   

Та й це ще не кінець історії. Треба було ще передати пакунок з рук у 
руки, з Києва до Чікаго, з надзвичайно цінним і крихким предметом, адже 
пересилати його поштою було неможливо. Старій грамплатівці довелося 
мандрувати спочатку з Києва до Москви, потім з Москви до Канади. Діна 
Азрікан прилетіла до Торонто, і вже там з рук пілота міжнародних авіаліній 
дочка співака нарешті отримала коштовну платівку, на щастя, цілу і не-
ушкоджену. 

      ●●● 
57. Тріумф і трагедія таланту 

Українське телебачення, програма 2016 р. 
Режисер Ж.І. Бебешко.  

 

Донцов. Я познайомився з мистецтвом співу Михайла Степановича 
Гришка бувши ще школярем. Батьки купили мені на день народження па-
тефон (за те, що закінчив шостий клас з похвальною грамотою), і з пате-
фоном десь два десятки грампластинок – українські народні пісні у вико-
нанні Петрусенко, Литвиненко-Вольгемут, Паторжинського. Була і платівка 
Гришка – з одного боку пісня «Та не жур мене, моя мати», на звороті – «Із-
за гаю сонце сходить» на вірш Шевченка. 

Я послухав цю платівку, і голос  Михайла Степановича мене одразу ж 
просто зачарував – сильний, надзвичайно красивого тембру баритон. Я 
взагалі віддаю  перевагу співакам з особливим тембром голосу. Якщо спі-
вака не можна упізнати (а упізнати можна тільки по тембру), то такого спі-
вака я вважаю не зовсім, так би мовити, повноцінним вокалістом. У Гриш-
ка був голос незвичайного забарвлення – його можна було упізнати з пер-
шої ж ноти. 

Якось (було це у 1969 році) я завітав у гості до Аліка Петрусенка. Ми з 
ним дружили ще з студентських років. Алік і каже: 

– У мене сьогодні візит. Культпохід. 
– Куди? – питаю. 
– До Гришка. Склади мені компанію! 
Ну, думаю, компанію, так компанію. І почвалав за ним. Від бульвару 

Лесі Українки  до самого Хрещатика йшли пішки, погода була чудова. І ось 
ми в Пасажі. Піднялися на третій поверх, подзвонили в двері. Відчинив 
сам хазяїн квартири. Він був одягнений по-домашньому: у халаті, хатніх 
шльопанцях. Алік відрекомендував мене: 

– Мій товариш, палкий шанувальник моєї мами. 
– Дуже приємно. Проходьте! 
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Увійшли у велику кімнату-вітальню. Довгенько вони про щось там ро-
змовляли. Я не прислухався, а роздивлявся по стінах, де висіли у рамоч-
ках фотографії Михайла Степано-
вича у ролях. Верх піаніно теж був 
заставлений фотографіями. 

Десь за годину візит закінчив-
ся, і ми тепло попрощалися з Ми-
хайлом Степановичем. Повертали-
ся також пішки. Ось такою була 
моя, на жаль, єдина зустріч з Гриш-
ком, пам'ятна мені  і до цього часу. 
Голос Гришка у 1950–60 роки дуже 
часто звучав по радіо,  як і голоси 
моїх кумирів – Лемешева, Оксани 
Петрусенко та багатьох інших.  

У моїй  фонотеці є майже усі 
патефонні пластинки Гришка. Але 
те, що записав мені Діма Гришко1 
на компакт-диск із свого домашньо-
го архіву, – то щось потрясаюче! Ці 
записи слухаю ледь не щодня. Се-
ред них – рідкісні вокальні твори, старовинні романси. Ніколи раніше  на-
віть не думав, що вони були в репертуарі Гришка. Слухати їх – одне задо-
волення, справжня насолода. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Дмитро Гришко – онук співака. А.Ж. 
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Приложение 
 

О Виталии Донцове 
 

Виталий Петрович Донцов родился 27 августа 1938 г. в селе Пусто-
войтово Глобинского района Полтавской области в семье служащих. 
Здесь, на Полтавщине, прошли его детские и юношеские годы. 

В начале войны отец и мать ушли на фронт, а 3-х летний Виталик 
остался на попечении бабушки и тётки (обе были инвалидами). Жили 
трудно, впроголодь. Когда Пирятин оккупировали немцы, в соседней хате 

поселился немецкий офицер. 
Как он однажды признался, сво-
их детей не было. Поэтому он 
присматривался к маленькому 
Виталику, намереваясь увезти 
его в Германию и усыновить.  

К счастью, этого не прои-
зошло. Германия была разгром-
лена, и жизнь вновь вернулась в 
своё нормальное, естественное 
русло. В 1957 году Виталий око-
нчил среднюю школу с серебря-
ной медалью и в том же году 
поступил в Киевский институт 
иностранных языков. 

По окончании учёбы полу-
чил назначение на работу в        
г. Кривой Рог Днепропетровской 

области, где проработал 7 лет – преподавал немецкий язык в Горноруд-
ном институте, Педагогическом институте и в Горнорудном техникуме. С 
1969 года работал в Украинском республиканском заочном сельхозте-
хникуме (Боярка), был на должности редактора издательской группы и 
преподавал немецкий язык. Автор методического пособия по немецкому 
языку для учащихся сельхозтехникумов (Киев, 1971 г.). В 1972 году пере-
шёл на работу в издательское объединение «Вища школа» в Киеве на 
должность старшего редактора, а с 1981 года преподавал немецкий и 
английский языки в 14-й киевской средней школе. С 1983 по 2009 год ра-
ботал на должности учителя-методиста и преподавателя немецкого и 
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английского языков киевской средней школы № 239 с углубленным изуче-
нием немецкого языка. В 2009 году вышел на пенсию. 

                   
Параллельно со своей профессиональной деятельностью Виталий 

Петрович многие годы коллекционирует грампластинки с записями голо-
сов едва ли не всех известных отечественных вокалистов. Но он не про-
сто разыскивал пластинки с записями их голосов, он старался изучить их 
творческие биографии. Как оказалось, о многих из них не было никаких 
достоверных сведений. Особенно это касалось певцов, заложивших ко-
гда-то основы украинского вокального искусства. И Виталий Петрович 
предпринимает кропотливые поиски. Он ищет информацию в старых га-
зетных и журнальных публикациях, встречается с престарелыми артиста-
ми или общается с ними по почте и записывает их воспоминания.  

Постепенно из тумана забвения начали вырисовываться имена мно-
гих вокалистов, которых в прежние времена люди хорошо знали и люби-
ли, чьи голоса часто звучали по радио и записывались на пластинки. О 
всех своих находках Виталий Петрович рассказывал в многочисленных 
публикациях. Трудно рассказать о всех этих публикациях, их слишком 
много. Назову лишь наиболее яркие из них. 

 В. Донцов первым в СССР составил и опубликовал биографии из-
вестных и популярных в прошлом певцов – Екатерины Юровской, Юрия 
Морфесси, Александры Ропской, Элеоноры Томм, Бориса Пузина, Алек-
сандры Жилы, Зинаиды Старченко, Ивана Шмелёва, Антонины Соповой, 
Нины Костенко, Евгении Озимковской, Михаила Михайлова, Леонида Ко-
стрицы, Нины Дулькевич. По инициативе В. Донцова и с его участием на 
Украинском радио были проведены циклы музыкальных передач, посвя-
щённых творчеству почти всех этих певцов (1974–78, 1995–96, 2013–17 
гг., исключение – Ю. Морфесси и Н. Дулькевич). 

Его же настойчивыми стараниями Всесоюзная фирма грампластинок 
«Мелодия» выпустила ряд долгоиграющих пластинок с записями голосов 
выдающихся певцов – Оксаны Петрусенко (1971), Владимира Бунчикова и 
Владимира Нечаева (1975), Екатерины Юровской (1977 и 1982), Влади-
мира Нечаева (1977), Изабеллы Юрьевой (1979), Ивана Шмелёва (1981), 
Нины Дулькевич (1988), Александры Ропской, Михаила Донца (1989), 
Юрия Морфесси (1990). Для выпуска этих альбомов Виталий Донцов во-
зил в Студию грамзаписи в Москве оригинальные пластинки из своей кол-
лекции, а также сочинял аннотации к конвертам названных альбомов. 

Интересной страницей в деятельности В. Донцова является поиск 
сведений о композиторе Харито. Что о нём было известно? Только то, что 
он был автором ряда романсов, в том числе и знаменитого «Отцвели уж 
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давно хризантемы в саду». Не стану здесь описывать все перипетии по-
иска, они подробно описаны в книге «Наш друг грампластинка».1 В ре-
зультате были найдены заброшенная могила композитора на Лукьянов-
ском кладбище и престарелая сестра Николая Харито – Надежда Иванов-
на Лавровская-Харито, жившая в Киеве. От неё и стали известны подроб-
ности трагической судьбы нашего соотечественника, обрусевшего грека 
из Ялты и талантливого композитора.   

Особой заслугой Виталия Донцова можно считать выпуск в 2013 году 
знаменитого компакт-диска «Золотые голоса Украины». Перепись фоно-
грамм с пластинок из коллекции Виталия Петровича и их реставрацию 
выполнил Дмитрий Гришко. На двух дисках разместились записи украин-
ских народных песен в исполнении таких популярных певцов, как А. Азри-
кан, П. Белинник, Б. Гмыря, З. Гайдай, М. Гришко, М. Донец, Н. Захарчен-
ко, А. Иванов, Ю. Кипоренко-Доманский, И. Козловский, А. Коробейченко, 
Н. Костенко, С. Крушельницкая, М. Литвиненко-Вольгемут, М. Менцинский, 
М. Микиша, И. Паторжинский, О. Петрусенко, М. Роменский, А. Ропская, Л. 
Руденко, З. Старченко, Н. Фокин, Е. Чавдар, Н. Частий, И. Шведов, Г. 
Шолина. На этих компакт-дисках представлен весь цвет украинского во-
кального искусства. 

Заслуга Виталия Донцова перед украинской культурой велика и не-
оспорима. Поэтому в заключение приведу фрагмент стихотворного по-
здравления, написанного Людмилой Петровной Железной ко Дню рожде-
ния Виталия Петровича:  
 

Наш друг – хороший светлый человек, 
Каких так мало в наш жестокий век. 
С высоким интеллектом и простой, 
Открытою и доброю душой. 
  

Достойный сын украинской земли, 
Знаток искусства и литературы, 
Он сделал больше для украинской культуры, 
Чем сотни «патриотов» не смогли. 
 

Он жизнь свою искусству посвятил, 
В истории культуры след оставив, 
Не ради денег и не ради славы 
Певцов ушедших память воскресил. 

    

Они теперь уже не канут в Лету 
Певцов прекрасных золотые голоса, 
Благодарят они его за это, 
Ведь им всё видно – там, на Небесах! 
  

 

                                                 
1 «Музычна Украина», 1989 г. 
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Киевский оперный театр им. Т.Г. Шевченко 
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Артисты Киевского оперного театра прибыли на гастроли в Ле-
нинград. На фото слева направо: композитор и дирижёр Владимир 
Йориш (в очках), Зоя Гайдай, Оксана Петрусенко (в белой шляпке), 
сзади между Йоришем и Петрусенко стоит Арнольд Азрикан, в центре 
с букетом –  Михаил Донец, сзади в пенсне и в белом картузе – опер-
ный режиссёр Иосиф Лапицкий, далее с орденом «Знак почёта» – ди-
ректор Киевского оперного театра Ян Яновский, правее – дирижёр 
Владимир Дранишников (с «бабочкой»). Май, 1937 г. 

Эта редкая фотография хранилась в архиве Нины Дмитриевны 
Яицкой (родной сестры Александры Ропской), а потом перешла к Ви-
талию Петровичу Донцову. 

Более детально об обстоятельствах ленинградских гастролей и 
постановке оперы «Тарас Бульба» можно прочитать в очерке Анато-
лия Железного «Стара фотографія» (газета «Культура і життя» від 
26.07.1987 р.)  
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Слева направо: В.Д. Москаленко, Люда Шведова, И.М. Шведов, О.А. Петру-
сенко, Вова Петрусенко, Софья Юдина (жена И.М. Шведова). Ирпень,1938 г. 

 
 

   

М. Гришко и О. Петрусенко на гастролях в Ленинграде (1938 г.) 
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 Зоя Гайдай (Снегурочка), Александра Ропская (Лель). 1930-е гг. 
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М. Микиша и М. Гришко (Харьков, начало 1930-х гг.) 
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«Снегурочка». Купава – О. Петрусенко, Лель – А. Ропская, Весна – О. Ульяниц-

кая, Баба Яга – Е. Цинёв. Киев 1936 г. 

 

 

 

 
    

Владимир Манзий  Евдоким Цинёв 
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Опера «Запорожец за Дунаем». Одарка – А. Жила, Карась - М. Роменский (1950) 

 

  

 



~ 263 ~ 
 

 
 

Редкая фотография Оксаны Петрусенко 
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Ещё одна редкая фотография Оксаны Петрусенко (1939) 
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Екатерина Юровская  Е. Юровская с дочерью Ольгой 

 

 
 

Тамара Церетели выступает в Центральном доме работников искусств (Москва).  
Гитаристы И. Ром-Лебедев и Р. Мелешко. Начало 1950-х гг. 
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Тарас Бульба с сыновьями 
(М. Гришко, И. Паторжинский. И. Шведов) 

   

                                                        

Редкая фотография Александры Ропской и книга В. Донцова о её жизненном и 
творческом пути 

 
 



~ 267 ~ 
 

 

Київський журналіст Анатолій Желєзний розповідає про 
радіопередачі, підготовлені до ефіру відомим українським ко-
лекціонером грамплатівок та мистецтвознавцем В.П. Дон-
цовим, присвячені життю та творчості багатьох відомих у ми-
нулому співаків. Книга адресована насамперед молоді, яка 
повинна знати уславлених вітчизняних майстрів вокального 
мистецтва. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

       

 

 

  


